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คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมทั้ง
การสรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยาง
ตอเนื่อง จึงไดทําความรวมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรนและมหาวิทยาลัยเนชั่น จัดใหมีการประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 15 ในหัวขอ “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวย
นวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ อันจะนําไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอด องคความรู
ที่ไดจากงานวิจัยและเพื่อสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆ ที่เก่ียวของ  

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจยัระดับชาติ (Proceedings) คร้ังที่ 15 จัดพิมพข้ึน
เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ใหกวางขวาง            
โดยมีเปาหมายใหบุคคลหรือองคกรที่เก่ียวของไดนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ตอไป คณะผูจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนองานวิจัยระดับชาติ (Proceedings)  คร้ังที่ 15 

ขอขอบคุณผูเขารวมสัมมนาและผูนําเสนอผลงานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญที่สละเวลาในการใหขอแนะนํา
และพัฒนาบทความจนเปนผลงานที่มีความสมบูรณยิ่งข้ึน หวังวาเอกสารฉบับนี้จะอํานวยประโยชนตอผูอานและ             

ผูนําไปประยุกตใชตอไป 

 

 

 

     ประธานคณะทาํงานจัดทําเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย 

 





 

 

 

 

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งท่ี 15 

เรื่อง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม” 

วันเสารท่ี 7 และวันอาทิตยท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 
 

หลักการและเหตผุล 

โลกของการแขงขันจากการเปนโลกาภิวัตนที่มุงเนนการสรางความมั่งค่ังใหกับประเทศนั้น จําเปนจะตอง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม เนนการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค แทนการ
เนนทรัพยากรพื้นฐาน ที่นับวันจะหมดลงเร่ือย ๆ เปนการเติมเต็ม”ความไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ” ที่มีอยูดวย 
“ความไดเปรียบในการแขงขัน” เพื่อ “สรางมูลคา” แทนที่จะเปนแค “เพิ่มมูลคา”เพื่อนํามาซึ่ง“ระบบเศรษฐกิจที่เนน
การสรางมูลคา” (Value - Based Economy) ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณอยาง
กวางขวาง พรอมดวยการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สํานักงานการวิจัยแหงชาต ิ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเนชั่น และ
วิทยาลัยนอรทเทิรน โดยจัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 15 ในหัวขอ “บูรณา
การงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยอัน จะนําไปสู
การประยุกตใชผลงานวิจัยดานสงัคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้ง
เปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนําไปประยุกตใชและเปดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปใหความสําคัญของงานวิจัย 

และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นในการพัฒนานวัตกรรมงานวิจัย อันจะทําใหเกิด
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สูการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป 

2. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนานวัตกรรม
งานวิจัยใหเกิดข้ึนระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  

3. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงาน และ
ขอมูลการวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ทั้งดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในระดับประเทศ 

 



หัวขอในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

1. กลุมวิทยาศาสตร   2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร 2.1 ดานการศึกษา 
 1.2 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  2.2 ดานบริหารธุรกิจ 

 1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 
 

รูปแบบการประชุมและนําเสนอบทความวิจัย 

 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker) 

 2. การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

 3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 

 

ระยะเวลาการประชุม 

วันเสารที่ 7 และวันอาทติยที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร 
 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย 

 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน (วิทยาเขตวัชรพล) อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

ผูเขารวมโครงการ 
 กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน ประกอบดวย 

 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 

 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจทั่วไป 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 1. อาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย ซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนา ความรูเก่ียวกับ 

“บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม”  

2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 

 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 

 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อใหเกิดองคความรูที่จะนําไปใชปรับ
ระบบการศึกษาตอไป 

 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาต ิ

 

 

 



กําหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 

 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา 
1. กําหนดการลงทะเบียน ชาํระเงินและสงบทความ 

2. กําหนดการสงบทความฉบบัแกไข 

3. ประกาศรายชื่อ (สําหรับผูลงทะเบียนชําระเงินและสง
บทความ) 
4. นําเสนอบทความ 

วันที่ 22 กรกฎาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

วันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

 

วันที่ 7 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย 

 1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 

 2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการ
นําเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพfull paper เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 

 

อัตราคาลงทะเบียน  
 

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 

1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยาย
พิเศษโดยไมนาํเสนอบทความ 

 

บุคคลภายนอก 1,000 บาท (รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) 
โดยลงทะเบยีนชาํระเงิน 

ตั้งแต วันที่ 20 กรกฎาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

2. เขารวมประชุมและนาํเสนอ 

บทความวจิยั 

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เร่ือง 
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) ทั้งนี้ตองชําระเงนิ/สงบทความ 
ตั้งแต วันที่ 20 กรกฎาคม – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ  
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The Factors Influencing Consumer Selection of Cooked-To-Order Restaurants in 

Mueang Nakhon Phanom District, Nakhon Phanom Province 
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 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือก
รานอาหารตามสั่งของผูบริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดนครพนม เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการ
เลือกรานอาหารตามสั่งของผูบริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การเลือกรานอาหารตามสั่งของผูบริโภคในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครพนมจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 
ประชากร คือ ผูบริโภคที่เขาใชบริการรานอาหารตามสั่งในเขตพืน้ทีอํ่าเภอเมืองจังหวัดนครพนม กลุมตวัอยาง ไดแก
ผูบริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดนครพนม จํานวน 400 คน โดยการสุมแบบบังเอิญ โดยการใชแบบสอบถาม
เปน เคร่ืองมือใชในการวิจัย โดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน และทดสอบสมมติฐานโดย t-test และ F-test 
เปนสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 20-30 ป สถานภาพโสดอาชีพ
พนักงานเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,000 -10,000 บาท ระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหาร
ตามสั่งของผูบริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับ 3 ลําดับแรก
คือ ดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ และดานบุคคลากร เปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือก
รานอาหารตามสั่งของผูบริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศ 
อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีปจจัยดานลักษณะทางกายภาพเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตาม
สั่งของผูบริโภค แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจ
บริการ (7Ps) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารตามสั่ง ของผูบริโภค ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม 3 อันดับแรกไดแกดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด 
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Abstract

The purposes of this research were: 1) to investigate the factors influencing 
consumer selection of cooked-to-order restaurants in Mueang Nakhon Phanom district, 
Nakhon Phanom province, 2) to investigate consumer behaviors affecting consumer 
selection of cooked-to-order restaurants in Mueang Nakhon Phanom district, Nakhon 
Phanom province, and 3) to compare the factors influencing consumer selection of cooked-
to-order restaurants in Mueang Nakhon Phanom district, Nakhon Phanom province,
classified according to individual characteristics. A sample of 400 consumers in Mueang 
Nakhon Phanom district, Nakhon Phanom province was drawn using accidental sampling 
method. Surveys were employed as the research instrument, and the means of statistics used 
for analyzing data were Percentage, Mean, and Standard deviation. Furthermore, testing the 
hypothesis included t-test and F-test.  

The findings revealed that research participants were mostly female, aged 21 to 30,
single, and worked as employees of private companies with a monthly salary ranged from 
5,000 to 10,000 Baht. The levels of factors influencing consumer selection of cooked-to-
order restaurants in Mueang Nakhon Phanom district, Nakhon Phanom province were 
generally high, and the three most influential factors in descending order were Product, 
Physical Evidence, and Product. Comparing the factors influencing consumer selection of 
cooked-to-order restaurants in Mueang Nakhon Phanom district, Nakhon Phanom province, 
classified according to individual characteristics, it was found that gender, age, occupation, 
and average salary per month had the aspect of Physical Evidence influencing consumer 
selection of cooked-to-order restaurants differently at a significance level of 0.05.
Furthermore, the three most influential service marketing mix (7Ps) which influenced 
consumer decision-making for selecting cooked-to-order restaurants located in Mueang 
Nakhon Phanom district, Nakhon Phanom province were, in order of the magnitude of its 
influence, Product, Price, and Promotion. 

Key Word (s) : Marketing Mix, service businesses, restaurant businesses, decision-

making, consumers 
 

 

 เนื่องจากสภาพของสังคมเศรษฐกิจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาท และวิถีชีวิตของคนในครอบครัว 
ภาระและความรับผิดชอบอันเกิดจากการทํางาน การเรียนหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สงผลใหตองทํางานนอกบาน ทําให
ไมมเีวลาในการประกอบอาหาร พฤติกรรมการบริโภคไดเปลี่ยนไปในทางที่ตองการความสะดวกรวดเร็วและความ
หลากหลาย 
 ธรุกิจรานอาหารตามสั่งสามารถพบไดทั่วไปทุกภาคในประเทศไทยไมวาจะเปนในเขตเมืองหรือเขตชนบท 
ถาหากบริเวณนั้นเปนเขตชุมชนมีประชาชนอาศัยอยูก็จะมีรานอาหารตามสั่งเกิดข้ึนตามไปดวย และถึงแมวา
รานอาหารจะเปนธุรกิจใหบริการที่มคีวามจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันของคนไทย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมี
แนวโนมเติบโตอยางชะลอตัวลง การมีรานอาหารขนาดกลางและขนาดเล็กรายใหมๆ เขาสูตลาดอยางตอเนื่อง 
ผูประกอบการเผชิญภาวะตนทุนสูงข้ึน รวมถึงการแขงขันจากอาหารพรอมปรุงและพรอมรับประทาน 
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 จากสภาพเศรษฐกิจปจจุบนั ทําใหผูวิจัยไดสังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจปจจุบันที่เกิด
ข้ึนกับรานอาหารตามสั่งของผูบริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีทั้งรานอาหารไทยและอาหาร
ตางประเทศ ทั้งที่ตั้งอยูในโรงแรมในตัวเมืองและสถานท่ีชุมชนตางๆ รานอาหารตามสั่งสวนใหญ จะเปนอาหารไทย 
ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคที่เนนการประหยัดมากข้ึนเพราะภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและสงผลใหเกิดการ
แขงขันสูงระหวางผูประกอบการรานอาหาร ในการที่จะชวงชิงลูกคาหรือสวนแบงตลาดใหไดมากที่สุดเพื่อความอยูรอด
ของกิจการซ่ึงผูประกอบการแตละรายจะพยายามคิดคนกลยุทธไมวาจะเปนเร่ืองคุณภาพของอาหาร ราคา ทําเลที่ตั้ง 
และการบริการเพื่อนําเสนอจุดเดนของตนใหสามารถดึงดูดใจผูบริโภค และเพื่อเปนหนึ่งทางเลือกสําหรับผูบริโภค 
 จากเหตุดังกลาวทําใหผูทําวิจัยมีความสนใจทําการศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตาม
สั่งของผูบริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจอาหารตามสั่งนําผลที่ไดจาก
การศึกษานี้ไปประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจเพื่อใหตรงกับพฤติกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของ
ผูบริโภคมากที่สดุ อันจะสงผลดีตอผูประกอบการในดานการรักษาฐานลูกคาเดิม และสรางลูกคาใหมในอนาคตเพื่อ
ผลกําไรที่เพิ่มข้ึนและการประสบความสําเร็จระยะยาวในการดําเนินธุรกิจรานอาหารตามสั่งซึ่งจะสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ผกามาศ เชื้อประดิษฐ (2561) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของบุคคลวัยทํางาน 
เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวาผูที่ประกอบธุรกิจรานอาหารจานดวน จะตองมีการพัฒนากลยุทธ และ
วางแผนการตลาดเพ่ิมเติม ใหมีทาํเลที่ตั้งของรานขายอาหารจานดวนอยูในแหลงชุมชนที่เขาถึงผูบริโภคไดงาย และ
เพิ่มบริการจัดสงถึงที่ หรือการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑใหนํากลับไปรับประทานที่บานได เพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบาย และตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางตรงจุดจะทําใหผูบริโภคประทับใจและเกิดการซ้ือซํ้า 
เปนการเพิ่มยอดขาย และเพิ่มอัตราการเติบโตใหกับธุรกิจไดอยางตอเนื่องสอดคลองกับงานวิจัยของ นภาภรณ 
สาระพันธ (2561) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการเลือกซ้ืออาหารจานดวนของผูบริโภค กรุงเทพมหานคร พบวา 
สถานภาพทั่วไปของผูบริโภคที่แตกตางกันจะมีผลตอการเลือกซ้ืออาหารจานดวนของผูบริโภคไมแตกตางกันและ
ลกัษณะการเลือกซ้ืออาหารจานดวนของผูบริโภคมีความสัมพนัธกับสถานภาพทั่วไปของผูบริโภค 
 

 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามสั่งของผูบริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม  
  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีผลตอการเลือกรานอาหารตามสั่งของผูบริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม  
  3. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามสั่งของผูบริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง 
จังหวัดนครพนมจําแนกตามลักษณะสวนบุคคล 
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 1. ตัวแปรอิสระประกอบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามสั่งของผูบริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม ประกอบดวย ปจจัยทางการตลาด7Ps ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price)               
ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคคล (People) ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) ดานกระบวนการ (Process) และปจจัย
สวนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก การตัดสินใจในการเลือกรานอาหารตามสั่งของผูบริโภคในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง
จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 1. ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอการเลือกรานอาหารตามสั่งของผูบริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม แตกตางกัน 
 2. ปจจัยสวนประสมการตลาด 7 ดาน (7Ps) มีผลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารตามสั่งของผูบริโภคใน
เขตพ้ืนที่อําเภอเมืองจังหวัดนครพนม 

 

 1. เพศ 
 2. อายุ 
 3. สถานภาพสมรส 
 4. อาชีพ 
 5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 7Ps 

 1. ดานผลิตภัณฑ  
 2. ดานราคา  
 3. ดานชองทางการจัดจาํหนาย  
 4. ดานสงเสริมการตลาด  
 5. ดานบุคคล  
 6. ดานกระบวนการ  
 7. ดานลักษณะทางกายภาพ  
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 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริโภคที่เขาใชบริการรานอาหารตามสั่งในเขตพื้นที่อําเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม จํานวน 144,219 คน  
 2. ขนาดกลุมตัวอยางไดแกผูบริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดนครพนม จากการกําหนดสูตรการหา
ขนาดกลุมตวัอยางของ ทาโร ยามาเน (Yamane,1993) ไดขนาดของกลุมตวัอยาง 400 คน  

 3  

 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามสั่งของผูบริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาดดาน
บุคคล ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการการใหบริการ 
 สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหาร
ตามสั่งของผูบริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครพนมลักษณะแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด (Open Ended) 
 การวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย
ถึงหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 2) ผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถาม และเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยผูวิจัยชี้แจงใหกลุมตัวอยางเขาใจวัตถุประสงคและอธิบายวิธีตอบแบบสอบถามกอนให
กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 3) นําแบบสอบถามมาทําการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบและจัดหมวดหมู
ของขอมูล 4) นําแบบสอบถามไปดําเนินการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนการวิจัยตอไป 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่เก็บมาไดมาทําการ
วิเคราะหโดยวิธีประมวลผลคาทางสถิติดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 1. สถิติพื้นฐานที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี ( Frequency) รอยละ ( Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก เปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือก
รานอาหารตามสั่งของผูบริโภคในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม จําแนกตามเพศ โดยใชการทดสอบคาที   
(t–test) แบบ Independent Samples 3. เปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามสั่งของ
ผูบริโภคในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล จําแนกตาม อายุ สถานภาพ 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชการวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One way ANOVA) 
เมื่อพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ก็ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของ Fisher’s LSD 
(Least Significant Difference) (บุญชม ศรีสะอาด, 2555, หนา 116) 
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 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป 
มสีถานภาพโสด มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 5,000 -10,000 บาท  
 2. ระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามสั่งของผูบริโภคในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ย 3 ลําดับแรก คือ ดานผลิตภัณฑ 
ดานลักษณะทางกายภาพ ดานบุคลากร ตามลําดับ 
 3. การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามสัง่ของผูบริโภค
ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูบริโภคในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง
จังหวัดนครพนมที่มี เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกรานอาหารตามสั่งของผูบริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ 0.05 
 4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารตามสั่ง 
ของผูบริโภค ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม พบวา ปจจัยสําคัญ 3 อันดับแรกไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ปจจัยดานราคา และดานลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับ 
 

 

 จากการศึกษา พบวา ระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามสั่งของผูบริโภคในเขตพื้นที่อําเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานสามารถเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย
จากคาเฉลี่ย 3 ลําดับแรก ไดดังตอไปนี้คือ ดานผลิตภัณฑ ดานลักษณะทางกายภาพ และดานบุคลากร ตามลําดับ 
ซึง่สอดคลองกับ นันทิภา เจิดจํารัส (2555) ที่ศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการบริโภคบุฟเฟตปงยางในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูบริโภครานบุฟเฟตหมูกระทะ ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาอยูในระดับมาก โดย
ใหความสําคัญกับราคาอาหารเหมาะสมกับคุณภาพของวัตถุดิบ รองลงมาเปนปจจัยดานผลิตภัณฑ และดานสถานที่ 
ที่มคีวามสําคัญในระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับการศึกษาของ ญาณิศา มงคลพิทักษสุข, กัญญามน อินหวาง 
และ รวงทอง ถาพันธุ (2556) ที่ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกบริโภครานอาหารตามสั่ง ของประชาชนตลาดวง
เวียนใหญถนนตากสิน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครที่พบวาปจจัยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานผลิตภัณฑอาหาร 
รองลงมาคือ ดานราคา และดานทําเลที่ตั้งของรานอาหาร โดยดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานการประชาสัมพนัธ 
 ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามสัง่ของผูบริโภคอยูในระดับมากที่สุด โดยพบวา ปจจัย
ดานผลิตภัณฑที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามสัง่ของผูบริโภคมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ รานอาหารตามสัง่มี
ความหลากหลายของรายการอาหาร รานอาหารตามสั่งมีรสชาติอาหารเขมขน และรานอาหารตามสั่งมีความสด
สะอาด สอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของบุคคลวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ของ เครือมาศ มีเกษม (2554) ที่พบวาปจจัยผลิตภัณฑที่ผูบริโภคใหความสําคัญ คือ อาหารมีรูปราง หนาตา สีสันที่
นาสนใจ รองลงมา คือ รสชาติอรอยถูกปาก มีการพัฒนารสชาติ และผลิตภัณฑใหมๆ ออกมาอยูเสมอ และยัง
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สอดคลองกับงานวิจัยของ นภสร ทวีปญญายศ (2557) ที่ศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภค
รานขนมหวานในรูปแบบคาเฟขนมหวานของผูบริโภค ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่กลุม
ตัวอยางใหความสนใจในเร่ืองรานมีเมนูขนมหวาน เพื่อสุขภาพ เมนูมีความแตกตางและแปลกใหม 
 ดานราคา มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามสัง่ของผูบริโภคอยูในระดับมาก โดยพบวาปจจัยดานราคา
ที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามสั่งของผูบริโภคมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ ราคา ของรานอาหารตามสั่งมี
ความเหมาะสมเมื่อเทียบคุณภาพอาหาร ราคาของรานอาหารตามสั่งมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับปริมาณอาหาร
และราคาของรานอาหารตามสั่งมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกับรสชาติอาหารซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาปจจัยที่มีผล
ตอพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จากรานอาหารหาบเรแผงลอยบนถนนสีลม ของผูบริโภคกลุมวัยทํางานของ ฐิตา
ภัทร รัตนนิธิพงศ (2554) ที่ใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาโดยรวม ในระดับมาก ในดานความคุมคาของราคา
เม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพของอาหาร และความคุมคาของราคาเม่ือเปรียบเทียบกับรสชาติเชนเดียวกับ ธีชาภรณ 
ตะตองใจ (2555) ที่ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคกาแฟสดและเบเกอร่ีของผูบริโภคในเขตพ้ืนที่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวาปจจัยราคาที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญเปนอันดับแรก คือ ราคาเหมาะสมกับ
รสชาติ อันดับสอง คือ ราคาเหมาะสมกับบริการ ที่ไดรับ อันดับสามและอันดับสี่ คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
และราคาเหมาะสมกับปริมาณ 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามสั่งของผูบริโภคอยูในระดับมาก โดย
พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามสั่งของผูบริโภคมากที่สุด 3 ลําดับ
แรก คือ รานอาหารมีความสะดวกในการเดินทาง รานอาหาร มีที่จอดรถสะดวกและปลอดภัย และรานอาหารอยู
ใกลชุมชนใกลบานหรือที่ทํางานสอดคลองกับการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟู
ดของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดลําปางของ สุพรรณิการ สายอุปราช (2555) พบวา กลุมตวัอยางใหความสําคัญ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ที่มผีลตอการบริโภคอาหารฟาสตฟูด โดยมีปจจัยยอยคือ อยูในทําเลที่ตั้งที่มีการ
คมนาคมสะดวก รองลงมา คือ ใกลแหลงชุมชน มีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ สามารถสั่งอาหารทางโทรศัพท 
พรอมมีการจัดสง และมีที่จอดรถเพียงพอ ตามลําดับและสอดคลองกับการศึกษาของ กันตวัฒน สุวรรณราช (2557) 
ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความสําคัญ ของสวนประสมทางการตลาดและความเปนไดของพฤติกรรมการซื้อ
ของผูบริโภคตอรานอาหารบุฟเฟตสไตลญี่ปุนประเภทปงยาง พบวา สถานที่ตั้งของรานอาหาร ที่มีความสะดวกใน
การเดินทาง เปนปจจัยเร่ืองชองทาง การจัดจําหนายสงผลตอการตัดสินใจตอรานอาหารบุฟเฟตประเภทปงยาง 
 ดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามสัง่ของผูบริโภคอยูในระดับปานกลาง โดย
พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามสั่งของผูบริโภค มากที่สุด 3 ลําดับ
แรก คือ รานอาหารมีสื่อโฆษณาทางแผนพับ/วิทยุ/โทรทัศน รานอาหาร มีการลดราคาตามเทศกาลตางๆ และ
รานอาหารมีการแจก/แถม/แลก/ของสมนาคุณ/ของรางวัลสอดคลองกับการศึกษาของ เครือมาศ มีเกษม (2554) 
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของบุคคลวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มผีลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน ในดานปจจัยการสงเสริมการตลาดในระดับมากที่สุด 
ไดแกการประชาสัมพนัธผานสื่อตางๆ จัดโปรโมชั่น เชน การลดราคา จัดเซตอาหาร เปนตน และมีการแจกใบปลิว
แนะนํารายการอาหารเชนเดียวกันกับการศึกษาของ รสริน โอสถานันตกุล (2556) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
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พฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคที่ใชบริการรานอาหารบนถนนหวยแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มคีวามสําคัญเฉลี่ยระดับปานกลาง ไดแกการประชาสัมพนัธอยางตอเนื่อง ทําบัตร
สมาชิก บัตรสะสมยอดแลกรางวัลหรือสวนลด ทดลองใหชิมฟรีเม่ือมีเมนูใหมๆ 
 ดานบุคลากร มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามสั่งของผูบริโภคอยูในระดับมาก โดยพบวา ปจจัยดาน
บคุลากรที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามสัง่ ของผูบริโภคมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ พนักงานในรานอาหารมี
กิริยา มารยาท สุภาพเรียบรอย พนักงานในรานอาหาร มีความกระตือรือรน รวดเร็วในการบริการ และพนักงานใน
รานอาหารมีการบริการที่เปนกันเองสอดคลองกับการศึกษาของ ศิวพร ชนะนานนท (2556) ที่ไดศึกษาปจจัยที่มีผล
ตอระดับความพึงพอใจในการใชบริการรานอาหารฟาสตฟูด ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาพนักงานที่ใหบริการดวย
ความสุภาพออนนอม ใหความสําคัญและใหเกียรติกับลูกคา สงผลตอความพึงพอใจในระดับมากและสอดคลองกัน
กับการศึกษาพฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอนของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานีของ กานดา เสือจํา
ศีล (2555) พบวา ปจจัยดานบุคลากรที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญอยูในระดับมาก คือ พนักงานมีความ
กระตือรือรนและเต็มใจใหบริการ รองลงมา คือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอลูกคา และอันดับสุดทาย คือ 
พนักงานมีบคุลิกภาพและแตงกายอยางเหมาะสม 
 ดานกระบวนการใหบริการ มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามสั่งของผูบริโภคอยูในระดับมาก โดยพบวา 
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามส่ังของผูบริโภคมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ 
รานอาหารตามสั่งมีบลิเก็บเงินมีการแสดงใหเห็นชัดเจน รานอาหารตามสั่งมีการบริการรวดเร็ว คลองแคลวและถูกตอง 
และรานอาหารตามสั่งมีระบบรักษาความปลอดภัยในทรัพยสินสอดคลองกับการศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการ
และพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารญี่ปุนยาน Community mall ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครของ กนกพรรณ 
สขุฤทธิ์ (2557) พบวาปจจัยเร่ือง การจัดการที่นั่งการรับออเดอรรายงานอาหารและสามารถเสิรฟอาหารภายในเวลาท่ี
รวดเร็วสงผลตอความพึงพอใจของผูที่ใชบริการรานอาหารเพราะการบริการที่ตอบสนองรวดเร็วสงผลใหเกิดลูกคา
กลับมาใชบริการใหมเพิ่มข้ึนสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิวพร ชนะนานนท (2556) ในหัวขอปจจัยที่มีผลตอระดับความ 
พึงพอใจในการใชบริการรานอาหารฟาสตฟูดในเขตกรุงเทพมหานครท่ีพบวาข้ันตอนการใหบริการที่มีรวดเร็วถูกตอง
ครบถวนและข้ันตอนการใชบริการที่สะดวกไมยุงยากซับซอนจะทาใหผูใชบริการไดรับบริการที่สะดวกสามารถ
ประหยัดเวลาในการรับประทานอาหารไดซึ่งสงผลตอความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนเดียวกันกับการศึกษาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารบุฟเฟตประเภทปงยางสุก้ีและชาบูของ
ผูบริโภคในพื้นที่ฝงธนบุรีกรุงเทพมหานครของ ศิรินันท อมรประเสริฐชัย (2556) พบวาผูใชบริการชอบรานอาหาร
บฟุเฟตที่มกีารเสิรฟหรือเติมอาหารที่ดีการเรียกหาพนักงานระหวางรับประทานอาหารและการจัดเก็บทําความสะอาด
โตะอาหารที่รวดเร็วเปนปจจัยที่สรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ 
 ดานลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามสั่งของผูบริโภคอยูในระดับมากที่สุด โดย
พบวา ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานอาหารตามสัง่ของผูบริโภคมากที่สุด 3 ลําดับแรก
คือ รานอาหารตามสั่งมีสถานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ รานอาหารตามสั่งมีแสงสวางที่เพียงพอเย็นสบาย และ
รานอาหารตามสั่งมีสถานที่ภายในรานกวางขวางมีที่นั่งเพียงพอบรรยากาศรมร่ืนสอดคลองกับการศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพนัธกับการเขาใชบริการรานอาหารเพื่อสุขภาพของ ณิชจรีย จรัสจรรยาวงศ (2555) พบวาปจจัยลักษณะ
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ทางกายภาพสงผลตอการใชบริการโดยผูบริโภคใหความสําคัญกับสภาพภายในราน บรรยากาศ ความรมร่ืน ความ
สะอาดของจานชามเพราะดวยเปนรานอาหารเพื่อสุขภาพ การที่รานมีบรรยากาศดี ความสะอาดของบรรจุภัณฑ ทํา
ใหผูบริโภครูถึงความเอาใจใสของสุขอนามัยของราน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาสวนประสมทางการตลาดบริการ
และพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารญี่ปุนยาน Community mall ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ของ กนก
พรรณ สุขฤทธิ์ (2557) พบวาปจจัยลักษณะทางกายภาพมีผลตอความพึงพอใจอยางมาก ตัวอยางเชน พื้นที่ของราน
มีความกวางขวาง จานวนที่นั่งรับประทานอาหารพอเพียงและอากาศถายเท ไมคับแคบ การตกแตงภายในรานและ
ภายนอกรานมีความสวยงามอุปกรณและเคร่ืองใชในการรับประทานอาหารสวยงามตามสไตลญี่ปุน 
 

 

 

 1. ควรเพิ่มเคร่ืองมืออ่ืนๆในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน การสนทนากลุม (Focus Group) การสัมภาษณ
เชิงลึก (In-Depth Interview)ควบคูไปกับการแจกแบบสอบถามกับกลุมทีเ่คยใชบริการรานอาหารตามสัง่ เพื่อใหได
ขอมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงหรือมีความหลากหลายมากข้ึนทั้งนี้อาจจะตองใชการสังเกตขณะที่มีการใชเคร่ืองมือ
ดังกลาวประกอบไปดวย เพื่อใหผลงานวิจัยมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน เปนประโยชนแกผูประกอบการและผูที่สนใจ
ไปศึกษาตอและนําไปปรับปรุงธุรกิจใหสามารถดาํเนินไปได อยางยั่งยืน 
 2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับปจจัยอ่ืนๆ ที่สงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค เพราะเมื่อผูบริโภค
เกิดความพึงพอใจยอมมีโอกาสที่ผูบริโภคจะกลับมาใชบริการอีกคร้ังเพื่อใหผูประกอบการสามารถ นําไปใชในการ
วางแผนกลยุทธและขยายฐานลูกคาออกไปในอนาคต 
 3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการขยายขอบเขตใหกวางข้ึน โดยสอบถามกลุมคน ไมเฉพาะเจาะจงแคใน
เขตอําเภอเมือง เพื่อใหทราบปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในแตละพื้นที่ เพื่อใชสําหรับในการวางแผนกลยุทธให
สามารถตอบสนองความตองการแตละพื้นที่ไดตรงใจที่สุด 
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30 
 
Quality of Service for Bangkok Feliz Condominium Vibhavadi 30

 
  กิตตินันท ขําด ี

สาขาวชิา บริหารธุรกิจ (การตลาดและการจัดการ) มหาวิทยาลยัเวสเทิรน  
ผูชวยศาสตรจารย ดร. วรินทรทิพย  กําลังแพทย 
สาขาวชิา บริหารธุรกิจ (การตลาดและการจัดการ) มหาวิทยาลยัเวสเทิรน  

 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาขอมูลประชากรของผูพักอาศัยอาคารชุด แบงคคอก เฟ'ลิซ วิภาวดี 30 
2) เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการของนิติบุคคลอาคารชุด แบงคคอก เฟ'ลิซ วิภาวดี 30 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชแนวทางการศึกษาวิจัยในลักษณะของแบบสํารวจ (Survey Research) เก็บขอมูล
จากผูพักอาศัยอาคารชุด แบงคคอก เฟ'ลิซ วิภาวดี 30 จํานวน 154 คน ผลการวิจัยพบวา ผูพักอาศัยอาคารชุด แบงคคอก 
เฟ'ลิซ วภิาวดี 30 สวนใหญเปนเพศหญิง อายุไมเกิน 30 ป รายไดต่ํากวา 20,000 บาท อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน 
สถานภาพโสด ผลการศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการของนิติบุคคลอาคารชุด แบงคคอก เฟลิซ วิภาวดี 30 พบวา 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับระดับคุณภาพการใหบริการของนิติบุคคลมากที่สดุคือ ดานการใหความมั่นใจแก
ลูกคา รองลงมา ดานการตอบสนองลูกคา ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือ และอันดับสุดทาย
คือ ดานการเขาใจและรูจักลูกคา โดยดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ใหความสําคัญกับทัศนียภาพ ภายใน และ
ภายนอกอาคารมีความเหมาะสม ดานความนาเชื่อถือ ใหความสําคัญกับ อัตราคาสวนกลางมีความเหมาะสม ดานการ
ตอบสนองลูกคา พบวา ใหความสําคัญกับ บุคลากรนิติบุคคลอาคารชุดมีชองทางในการรองเรียนหรือใหคําแนะนําการ
บริการ ไดหลายชองทาง เชน กลองรับความคิดเห็น, Call Center หรือWebsite ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา            
ใหความสําคัญกับ บุคลากรนิติบุคคลอาคารชุดไดรับการรับรองระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 ดานการ
เขาใจและรูจักลูกคา ใหความสําคัญกับ มีการใหความชวยเหลือเปนพิเศษสําหรับผูโดยสารเปนรายบุคคล เชน ผูพิการ
ทางสายตา เปนตน ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลทางดานเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพตอคุณภาพ
การใหบริการของนิติบุคคลอาคารชุด แบงคคอก เฟ’ลิช วิภาวดี 30 ไมแตกตางกัน สวนสถานภาพ แตกตางกัน           
ณ ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
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Abstract

This research aims to 1) study population data of the residents of the Bangkok Feliz 
Vibhavadi 30 Condominium, and 2) study the service quality the Bangkok Feliz Vibhavadi 30 
Condominium juristic persons. It is a quantitative research using a method of survey research 
to collect data from the residents of the Bangkok Feliz Vibhavadi 30 Condominium at a total of 
154 people. The results revealed that the majority of the residents were females, aged under 30 
years and monthly income less than 20,000 baht. They were company employees and single.

The results of the service quality level of the Bangkok Feliz Vibhavadi 30 
Condominium juristic persons found that the overall picture was at a high level, ranking the 
highest level of service quality of juristic persons was providing the customers confidence. 
Followed by the customers’ response, concrete aspect of the services, reliability and 
understanding and knowing the customers. For the concrete aspect of the services, they gave 
importance to interior and exterior scenery which were appropriate. For reliability, they paid 
attention to the public service fee which was appropriate. For the customers’ response, it was 
found that the emphasis was on the condominium juristic persons’ personnel. There were 
multiple channels for making complaints or advising services such as a Suggestion Box, Call 
Center or Website.

For the confidence aspect, they gave the importance to the condominium juristic 
persons’ personnel. They were certified by environmental management system (ISO 14001).
For understanding and knowing the customers, they paid attention to provide special assistance 
for individual passenger such as visually challenged persons. The analysis results of basic 
personal data on gender, age, average monthly income and occupation towards the service 
quality of the Bangkok Feliz Vibhavadi 30 Condominium juristic persons were not different 
but the status was different at the significant level of 0.05.

Key Word (s) : The service quality, Juristic persons

นิติบุคคลอาคารชุด (Residential Juristic Person) คือ ฝายบริหารจัดการที่ไดรับการวาจางมาเพื่อจัดการ
ดูแลทรัพยสินสวนกลางของอาคารชุด เนื่องจากอาคารชุดหรือในภาษากฎหมายที่เรียกวา ‘อาคารชุด’ นั้นเปนอาคารที่
บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกเปนสวนๆ ได โดยประกอบดวย 2 สวน คือ กรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคล และ
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดจะมีหนาที่ดูแลและจัดการในทรัพยสวนกลางเทานั้น และจะรวมกับ
คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดในการออกแบบและปฏิบัติตามขอบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด ซ่ึงแตละอาคารชุด 
จะมีระเบียบขอบังคับภายในของแตละอาคารชุดที่ไมเหมือนกัน โดยอาคารชุด Bangkok Feliz Vibhavadi 30 (แบงคคอก 
เฟ'ลิซ วิภาวดี 30) เปนอาคารชุดภายใตรูปแบบของคอนโดมิเนียมที่อยูภายใตแบรนดของ บริษัท เจาพระยามหานคร 
จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูบน ซอยรัตนตรัย เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งบริษัทฯ ยังเปนเจาของโครงการ            
ชาโตว อิน ทาวน รัชดา 20-2 ชาโตว อิน ทาวน พหลโยธิน 32 และ แบงคคอก เฟ'ลิซ @ สถานีกรุงธนบุรี โครงสราง
ของ แบงคคอก เฟ'ลิซ วิภาวดี 30 แลวเสร็จในป 2013 คอนโดนี้ มีอาคารเดียว จํานวน 8 ชั้น และ รวมทั้งหมด 154 ยูนิต 
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มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ Bangkok Feliz Vibhavadi 30 (แบงคคอก เฟ'ลิซ วิภาวดี 30) รวมทั้ง ลิฟต ที่จอดรถ         
การรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมงดวยระบบ One Card Access, Video Door Phone – CCTV Wi-Fi ทั่วทุกตารางนิ้ว 
สระวายน้ํา สวนพักผอนบริเวณชั้น 2 Digital Park บริเวณชั้น5 และชั้น 8 (แบงคคอก เฟ'ลิซ วิภาวดี 30, 2562) ซึ่งผูพัก
อาศัยจะไดรับการบริการเหลานี้จากเจาของคอนโดมิเนียม โดยผานการบริหารสวนกลางจากนิติบุคคลอาคารชุด ถานิติ
บุคคลอาคารชุดจะประสบความสําเร็จไดนั้น ตองอาศัยปจจัยตางๆ เชน ทําใหผูรับบริการรูสึกวาเขามีความสําคัญ เปน
ผลใหเกิดความพอใจ แตการที่จะทําใหเกิดความประทับใจไดนั้นตองใหบริการที่บรรลุความคาดหวังและเหนือความ
คาดหวังข้ึนไป สงผลใหเกิดเปนความพึงพอใจโดยความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) เปนตัวแปร
สําคัญในการประเมินคุณภาพของการบริการ (Service Quality) เม่ือกิจการใดนําเสนอบริการที่ดีมีคุณภาพตรงตาม
ความตองการของลูกคา ก็ยอมสงผลใหลูกคาพึงพอใจตอบริการนั้น และสงผลใหกิจการบริการประสบความสําเร็จใน
ทายที่สุด (สรชัย พศิาลบุตร, 2550) 

ดังนั้นดวยการบริการที่ตองการใหมีคุณภาพของนิติบุคคลที่ดีนั้น จึงไดทําการวิจัยเร่ืองคุณภาพการใหบริการนิติ
บุคคลอาคารชุด แบงคคอก เฟ'ลิซ วิภาวดี 30 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการใหบริการนิติบุคคลอาคารชุด แบงคคอก 
เฟ'ลิซ วิภาวดี 30 และเพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการนิติบคุคลอาคารชุด แบงคคอก เฟ'ลซิ วิภาวดี 30 ตอไป 

1) เพื่อศึกษาขอมูลประชากรของผูพักอาศัยอาคารชุด แบงคคอก เฟ'ลิซ วภิาวดี 30 
2) เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการของนิติบุคคลอาคารชุด แบงคคอก เฟ'ลิซ วภิาวดี 30

การวิจัยคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ศึกษาถึงคุณภาพการใหบริการของนิติ
บุคคลอาคารชุด แบงคคอก เฟลิซ วิภาวดี 30 โดยผูวิจัยศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล และประเด็นดานคุณภาพการ
ใหบริการของ Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013 อางถึงใน เบญชภา แจงเวชฉาย, 2559) มาประยุกตเปน
กรอบแนวคิดในการวิจยั โดยตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้ 

1. ตัวแปรอิสระ ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และสถานะภาพ 
2. ตัวแปรตาม ไดแก ความเปนรูปธรรมของการบริการ ความนาเชื่อถือ การตอบสนองลูกคา การใหความ

มั่นใจแกลูกคา และการเขาใจและรูจกัลูกคา 
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การวิจัยนี้เปนการวิจัยเร่ือง “คุณภาพการใหบริการนิติบุคคลอาคารชุด แบงคคอก เฟ'ลิซ วิภาวดี 30” เปนการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแนวทางการศึกษาวิจัยในลักษณะของแบบสํารวจ (Survey Research) 
ซึ่งไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บขอมูล และเพื่อใหการวิจัยสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว        
จึงดําเนินการวิจัยโดยมีรายละเอียดและข้ึนตอน ดงันี้ 
1)

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูพักอาศัยในอาคารชุด แบงคคอก เฟ'ลิซ วิภาวดี 30 ซึ่งมีจํานวน
ทัง้หมด 154 คน 
2)

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัยไดอางอิงแบบสอบถาม
บางสวนในวิทยานิพนธของเบญชภา แจงเวชฉาย ที่ไดทําการการศึกษาเร่ือง “คุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความพึง
พอใจของผูโดยสารรถไฟฟา BTS ในเขตกรุงเทพมหานคร” มาใชประกอบการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ และไดมีการดัดแปลง 
ปรับปรุงขอคําถามในแบบสอบถามใหเหมาะสมและสอดคลองกับการวิจัยในคร้ังนี้ เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงค และ
กรอบแนวคิดการวิจัย โดยแบงออกเปน 2 สวน ดงัตอไปนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และ
สถานะภาพ ของผูพกัอาศัยในอาคารชุด แบงคคอก เฟ'ลิซ วิภาวดี 30 โดยจัดทําเปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ ไดแก ความเปนรูปธรรมของการใหบริการ ความ
นาเชื่อถือ การตอบสนองผูพักอาศัย การใหความม่ันใจแกผูพักอาศัย การเขาใจและรูจักผูพักอาศัย 

ซึ่งผูวิจัยไดสรางเปนแบบสอบถามแบบมาตรวัด (Rating Scale) 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert 
Scale) ในการวัดระดับความคิดเห็นโดยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557, หนา 75) ดังนี้ 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
4. อาชีพ 
5. สถานะภาพ 

1. ความเปนรูปธรรมของการบริการ 
2. ความนาเชื่อถือ 
3. การตอบสนองลูกคา 
4. การใหความม่ันใจแกลกูคา 
5. การเขาใจและรูจักลูกคา 
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5 หมายความวา เห็นดวยอยางยิ่ง 
4 หมายความวา เห็นดวย 
3 หมายความวา เฉยๆ 
2 หมายความวา ไมเห็นดวย 
1 หมายความวา ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

เกณฑในการประเมินคาวัดความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ โดยใชเกณฑในการพิจารณาแบงระดับ
คะแนนเฉลี่ยของ เบสท และคาหน (Best and Kahn , 2013) สําหรับการแปลความหมายโดยมีเกณฑการประเมินคา
คะแนนเฉลี่ย (ธานนิทร ศิลปจารุ, 2557, หนา 75) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพการใหบริการ ในระดับมากทีสุ่ด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีคุณภาพการใหบริการ ในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีคุณภาพการใหบริการ ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีคุณภาพการใหบริการ ในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีคุณภาพการใหบริการ ในระดับนอยทีสุ่ด 

3)

3.1) ผูวิจยัติดตอขอหนังสือจากทางบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัเวสเทิรน ถึงผูจัดการอาคารชดุ แบงคคอก เฟ'
ลิซ วภิาวดี 30 ที่ใชในการเก็บขอมูล เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.2) ผูวิจยัติดตอผูจดัการอาคารชุด แบงคคอก เฟ'ลิซ วภิาวดี 30 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูล พรอมชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย 

3.3) เมื่อไดรับการอนุมัติใหดําเนินการเก็บขอมูลแลวผูวจิัยไดนาํแบบสอบถามท่ีสมบูรณ จาํนวน 154 ชุด สงให
ผูจัดการอาคารชุด แบงคคอก เฟ'ลิซ วภิาวดี 30 เพื่อทําการเก็บขอมูล โดยมีการนัดหมายขอรับคืนภายใน 2 สปัดาห 

การวิจัยเชิงปริมาณใชการบรรยายโดยสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ม ีชนิดของสถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคแตละขอ แบงเปน 3 สวน ดังนี ้ 
 สวนที่ 1 วเิคราะหขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของผูพักอาศัยนิติบคุคลอาคารชุด แบงคคอก เฟลิซ วภิาวดี 30 ตัว
แปรดานคุณสมบัติของตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และสถานะภาพ ซึง่เปนขอมูลที่ใช มาตรวัด
แบบนามบัญญัติ เนื่องจากไมสามารถวัดเปนมูลคาไดและผูวิจยั เพื่อใหทราบ ความถ่ี (จํานวน) และคารอยละ 

สวนที่ 2 วเิคราะหระดับคุณภาพการใหบริการของนิติบุคคลอาคารชุด แบงคคอก เฟลิซ วภิาวดี 30 เก่ียวกับ
ปจจัยดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ความนาเชื่อถือ การตอบสนองลูกคา การใหความมั่นใจแกลกูคา การเขาใจ
และรูจักลูกคา สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สวนที่ 3 การเปรียบเทียบหาคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางตั้งแต 2 กลุมตัวอยางข้ึนไปดวยวิธีการ T-test และ           
F-test (One-way ANOVA) โดยใชสูตร Least Significant Difference (LSD) 
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การวิจัยเร่ืองคุณภาพการใหบริการนิติบคุคลอาคารชุด แบงคคอก เฟ'ลิซ วภิาวดี 30 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดงันี ้
1. ผลการศึกษาขอมูลปจจัยสวนบุคคล จากการสอบถามผูพักอาศัยอาคารชุด แบงคคอก เฟ'ลิซ วิภาวดี 30 

จํานวน 154 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุไมเกิน 30 ป รายไดต่ํากวา 20,000 บาท อาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน สถานภาพโสด 

2. ผลการศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการของนิติบุคคลอาคารชุด แบงคคอก เฟลิซ วิภาวดี 30 พบวา โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับระดับคุณภาพการใหบริการของนิติบุคคลมากที่สุดคือ ดานการใหความมั่นใจแก
ลูกคา รองลงมา ดานการตอบสนองลูกคา ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือ และอันดับสุดทาย
คือ ดานการเขาใจและรูจกัลูกคา  

2.1 ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 
โดยความเปนรูปธรรมของการบริการมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ ทัศนียภาพ ภายใน และภายนอกอาคารมีความ
เหมาะสม ที่นัง่ภายพักผอนในอาคา มคีวามสะดวกสบาย ทางข้ึน – ลงลิฟต และบันไดหนีไฟ มีความสะดวกสบาย และ
พนักงานที่ใหบริการ มคีวามสุภาพตอ ผูพกัอาศัย  

2.2 ดานความนาเชื่อถือ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 โดยดานความ
นาเชื่อถือ มากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ อัตราคาสวนกลางมีความเหมาะสมกับระยะทาง พนักงานนิติบุคคลอาคารชุด           
มีความรอบคอบ และเชื่อถือได การใหบริการของนิติบุคคลอาคารชุดไดรับความเชื่อถือมาอยางยาวนาน และการเก็บคา
สวนกลางมีความถูกตอง นาเชื่อถือ  

2.3 ดานการตอบสนองลูกคา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.26 โดยดานการ
ตอบสนองลูกคามากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ บุคลากรนิติบุคคลอาคารชุดมีชองทางในการรองเรียนหรือใหคําแนะนําการ 
บริการ ไดหลายชองทาง เชน กลองรับความคิดเห็น, Call Center หรือWebsite บุคลากรนิติบุคคลอาคารชุดสามารถ
ตอบสนองตอสิ่งที่ทานรองขอ ไดทนัที จาํนวนบุคลากรนิติบุคคลอาคารชุด มีจาํนวนเพียงพอตอการใหบริการ  

2.4 ดานการใหความม่ันใจแกลูกคา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 โดย
ดานการใหความมั่นใจแกลูกคามากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ บุคลากรนิติบุคคลอาคารชุดไดรับการรับรองระบบการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 นิติบุคคลอาคารชุดมีการบริหารงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 นิติ
บุคคลอาคารชุดมีการจัดการดานชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSA 18001  

2.5 ดานการเขาใจและรูจักลูกคา พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 โดยดาน
การเขาใจและรูจักลูกคามากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ มีการใหความชวยเหลือเปนพิเศษสําหรับผูโดยสารเปนรายบคุคล เชน 
ผูพิการทางสายตา เปนตน บุคลากรนิติบุคคลอาคารชุดมีการใหคําแนะนําเก่ียวกับ รายละเอียดการใหบริการที่ตรงกับ
ความตองการของผูพักอาศัยแตละคน บคุลากรนิติบคุคลอาคารชุดมีอัธยาศัยที่ดีตอลูกคา และคาบริการดานอ่ืนมีความ 
เหมาะสม เชน คาที่จอดรถ คาน้ํา คาสวนกลาง เปนตน
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1. จากขอมูลปจจัยสวนบุคคลในดานเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และสถานภาพ อภิปรายผลดังนี้ 
1.1 ดานเพศที่มีตอคุณภาพการบริการของนิติบุคคลอาคารชุด แบงคคอก เฟ’ลิช วิภาวดี 30 พบวา           

เพศตางกัน คุณภาพการบริการของนิติบุคคลอาคารชุดแบงคคอก เฟ’ลิช วิภาวดี 30 ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ไพโรจน เกิดสมุทร (2560) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณภาพการใหบริการของนิติบุคคลอาคารชุด ลาซาลพารค 
อาคาร A สุขุมวิท 105 พบวาคุณภาพการใหบริการ 5 ดาน ไดแก ดานการใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ ความเปน
รูปธรรมของการบริการ ดานการตอบสนองความ ตองการของผูรับบริการ ดานการเอาใจใสตอผูรับบริการ ความ
นาเชื่อถือไววางใจไดในภาพรวมมี คุณภาพการใหบริการอยูในระดับดีโดยผูพักอาศัยในอาคารชุดลาซาลพารค อาคาร A 
สุขุมวิท 105 ที่ มีเพศ การศึกษา อายุอาชีพ รายไดและสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับคุณภาพการ 
ใหบริการในภาพรวมไมแตกตางกัน  

1.2 ดานอายุที่มีตอคุณภาพการบริการของนิติบุคคลอาคารชุด แบงคคอก เฟ’ลิช วิภาวดี 30 พบวา 
อายุแตกตางกันคุณภาพการบริการของนิติบุคคลอาคารชุดแบงคคอก เฟ’ลิช วิภาวดี 30 ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
แนวคิด และทฤษฏีที่เก่ียวดานประชากรศาสตร ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษมาพร พึ่งโพธิ์ และ สวัสดิ์ วรรณรัตน 
(2554) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคาดหวังในคุณภาพบริการของอุตสาหกรรมบริการ งานวิจัยในคร้ังนี้มี
วัตถุประสงคใน กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 5 ดาว เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงลักษณะประชากรและปจจัยที่มี
อิทธิพลในการเลือกใชบริการโรงแรม ผลการวิจัยพบวา ปจจัยประชากรศาสตรดาน อายุ ที่แตกตางกันมีผลตอความ
คาดหวังในคุณภาพบริการของอุตสาหกรรมบริการไมมีความแตกตางกัน 

1.3 ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่มีตอคุณภาพการบริการของนิติบุคคลอาคารชุด แบงคคอก เฟ’ลิช 
วภิาวดี 30 พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันคุณภาพการบริการของนิติบุคคลอาคารชุดแบงคคอก เฟ’ลิช วิภาวดี 30 
ไมแตกตางกัน สอดคลองงานวิจยัของ ไพโรจน เกิดสมุทร (2560) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณภาพการใหบริการของนิติบุคคล
อาคารชุด ลาซาลพารค อาคาร A สุขุมวิท 105 พบวาคุณภาพการใหบริการ 5 ดาน ไดแก ดานการใหความเชื่อม่ันแก
ผูรับบริการ ความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานการตอบสนองความ ตองการของผูรับบริการ ดานการเอาใจใสตอ
ผูรับบริการ ความนาเชื่อถือไววางใจไดในภาพรวมมี คุณภาพการใหบริการอยูในระดับดีโดยผูพักอาศัยในอาคารชุด
ลาซาลพารค อาคาร A สุขุมวิท 105 เปรียบเทียปจจัยดานรายไดที่ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับคุณภาพการ 
ใหบริการในภาพรวมไมแตกตางกัน

1.4 ดานอาชีพที่มีตอคุณภาพการบริการของนิติบุคคลอาคารชุด แบงคคอก เฟ’ลชิ วิภาวดี 30 พบวา 
อาชีพแตกตางกันคุณภาพการบริการของนิติบคุคลอาคารชุดแบงคคอก เฟ’ลิช วิภาวดี 30 ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ไพโรจน เกิดสมุทร (2560) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองคุณภาพการใหบริการของนิติบุคคลอาคารชุด ลาซาลพารค 
อาคาร A สุขุมวิท 105 พบวาคุณภาพการใหบริการ 5 ดาน ไดแก ดานการใหความเชื่อม่ันแกผูรับบริการ ความเปน
รูปธรรมของการบริการ ดานการตอบสนองความ ตองการของผูรับบริการ ดานการเอาใจใสตอผูรับบริการ ความ
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นาเชื่อถือไววางใจไดในภาพรวมมี คุณภาพการใหบริการอยูในระดับดีโดยผูพักอาศัยในอาคารชุดลาซาลพารค อาคาร A 
สุขุมวิท 105 ที่ และเปรียบเทียบปจจัยดานอาชีพที่ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับคุณภาพการ ใหบริการใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน  

1.5 ดานสถานภาพตอคุณภาพการบริการของนิติบุคคลอาคารชุด แบงคคอก เฟ’ลิช วิภาวดี 30 พบวา
สถานภาพแตกตางกันคุณภาพการบริการของนิติบุคคลอาคารชุดแบงคคอก เฟ’ลิช วิภาวดี 30 แตกตางกัน จากการ
วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพที่มีตอดานคุณภาพการบริการของนิติบุคคลอาคารชุด แบงคคอก เฟ’ลิช วิภาวดี 
30 พบวาสถานภาพที่แตกตางกันไมมีความแตกตางในดานคุณภาพการบริการของนิติบุคคลอาคารชุดแบงคคอก เฟ’ลิช 
วิภาวดี 30 สอดคลองกับ แนวคิด และทฤษฏีที่เก่ียวกับประชากรศาสตรของ Belch and Belch (2005 อางถึงใน อัจฉรา 
นพวิญูวงศ, 2550) ในงานวิจัยตัวแปร ดานประชากรศาสตร ปจจัยดาน สถานภาพการสมรส สมรส โสด หยาราง หรือ
เปนหมาย ซึ่งในอดีตถึงปจจุบนัสถานภาพที่แตกตางกันมีความแตกตางกัน เชน ผูที่หยารางหรือเปนหมายจะเลือกแตงกาย
ดวยเสื้อผาที่หรูหรา ทันสมัยมีเอกลักษณ สอดคลองกับ การศึกษาของ Kotler (2000, อางถึงใน  ฝนทิพย มะมวงแกว, 
2557) พบวา ปจจัยดานสถานภาพการสมรส เปนสถานภาพของบุคคลตางๆ ผูที่มรสถานภาพตางกันใชสนิคาที่มีความแตกตาง
กัน และจะเลือกใชสิคาหรือบริการที่เหมาะสมกับบุคคล รวมถึงเหมาะสมกับสถานภาพทางครอบครัวประเภทตางๆ ดวย  

2. ระดับคุณภาพการใหบริการของนิติบุคคลอาคารชุด แบงคคอก เฟลิซ วิภาวดี 30 พบวา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับระดับคุณภาพการใหบริการของนิติบุคคลมากที่สุดคือ ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา รองลงมา 
ดานการตอบสนองลูกคา ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือ และอันดับสุดทายคือ ดานการ
เขาใจและรูจักลูกคา ซึ่งสอดคลองกับวาทฤต อานันทนสกุล (2560) ไดศึกษาเร่ือง การนํามาตรฐานการใหบริการ
โรงแรมระดับ 5 ดาว มาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานดานคุณภาพการบริการในธุรกิจโรงพยาบาลสไตลโรงแรมของ
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน พบวา ลูกคาสวนใหญเห็นวาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกนโดย
รวมอยูในระดับมีคุณภาพมาก และเห็นวาความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่สามารถสรางความมั่นใจมี
คุณภาพสูงสุด สวนพนักงานเห็นวาคุณภาพการบริการโดยรวมอยูในระดับมีคุณภาพอยางมาก นอกจากนั้นแลว เมื่อ
ศึกษาแตละปจจัยเปนรายขอ พบวามีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ พบวาระดับคุณภาพเมื่อพิจารณารายขออันดับแรก คือ 
ระดับคุณภาพการใหบริการของนิติบุคคลดานความเปนรูปธรรมของการบริการมากที่สุด คือ ทัศนียภาพ ภายใน และ
ภายนอกอาคาร สอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษมาพร พึ่งโพธิ์ (2554) ไดทําการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบคุณภาพ
บริการที่ คาดหวังและรับรูของผูใชบริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา ผูใชบริการมี 
ความคาดหวังในระดับสูงมากในทุกมิติของคุณภาพบริการ และมีการรับรูคุณภาพบริการในระดับสูงมากในดานความเปน
รูปธรรมของบริการ และดานการใหความมั่นใจ นอกจากนั้นในดานความเชื่อถือ ดานการตอบสนองความตองการอยาง
รวดเร็ว และดานการเขาใจความตองการของผูใชบริการมีการรับรูคุณภาพบริการของผูใชบริการ พบวาผูใชบริการมีความ
คาดหวังมากกวาการรับรูในทุกดานของการบริการ เนื่องจากผูใชบริการมีความคาดหวังกอนมาใชบริการในระดับสูงมาก 
และเม่ือมาใชบริการมีการรับรูในระดับที่สูงแตนอยกวาความคาดหวังที่มี ทําใหเกิดชองวางระหวางความคาดหวังและการ
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รับรู ดังนั้น ควรใหความสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพบริการดานการตอบสนองความตองการได อยางรวดเร็ว และดาน
การเขาใจความตองการของผูใชบริการเพราะเปนมิติที่มีความแตกตางระหวาง ความคาดหวังและการรับรูมากที่สุด  

2.2 ดานความนาเชื่อถือ พบวาระดับคุณภาพเมื่อพิจารณารายขออันดับแรก คือ ระดับคุณภาพการ
ใหบริการของนิติบุคคลดานความนาเชื่อถือมากที่สุดคือ อัตราคาสวนกลางมีความเหมาะสมกับระยะทาง สอดคลองกับ
แนวคิดทฤษฎีของ Parasuraman, Zeithaml และ Berry (ชัชวาลย ทัตศิวัช, 2552 อางอิงจาก Parasuraman, 
Zeithaml and Berry, 1994: 94-114) ที่ไดเสนอกรอบทฤษฎีในการประเมินคุณภาพการบริการ พบวาลูกคามีเกณฑ
ในการประเมินคุณภาพการบริการที่เก่ียวกับปจจัยดาน ความเชื่อถือไวใจได (Credibility) ซ่ึงเปนในลักษณะของตัว
พนักงานมีความนาเชื่อถือ คํานึงถึง ผลประโยชนสูงสุดของลูกคา โดยสิ่งที่มีผลตอความนาเชื่อถือไววางใจของสถานท่ีที่
ใหบริการ ไดแก ชื่อเสียงขององคกร บุคลิกภาพสวนตัวของพนักงานที่ใหบริการแกลูกคา และความซ่ือสัตยและความ
จริงใจของผูที่ใหบริการแกลูกคา  

2.3 ดานการตอบสนองลูกคา พบวาระดับคุณภาพเมื่อพิจารณารายขออันดับแรก คือ ระดับคุณภาพ
การใหบริการของนิติบุคคลดานการตอบสนองลูกคามากที่สุดคือ บุคลากรนิติบุคคลอาคารชุดมีชองทางในการรองเรียน
หรือใหคําแนะนําการ บริการ ไดหลายชองทาง เชน กลองรับความคิดเห็น, Call Center หรือWebsite สอดคลองกับ
แนวคิดเร่ืองคุณภาพของการบริการที่ผูรับบริการคาดหวัง โดย รวีวรรณ โปรยรุงโรจน (2551) ไดกลาววาดานการ
ตอบสนองที่ทันใจ เปนความพรอมของหนวยงานบริการและผูปฏิบัติงานใหบริการที่จะตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการไดทันทีทีเ่ขาตองการโดยไมปลอยใหตองรอนาน เชนเดียวกับ อเนก สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ 
(2560) ที่ไดกลาววาการรับรูถึงคุณภาพบริการ ดานการตอบสนองเปนความตองการที่จะชวยเหลือลูกคารวมในดาน
ความพรอมของพนักงานที่จะใหบริการ  

2.4 ดานการใหความม่ันใจแกลูกคา พบวาระดับคุณภาพเมื่อพิจารณารายขออันดับแรก คือ ระดับ
คุณภาพการใหบริการของนิติบุคคลดานการใหความมั่นใจแกลูกคามากที่สุดคือ บุคลากรนิติบุคคลอาคารชุดไดรับการ
รับรองระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 สอดคลองกับ เคร่ืองมือในการวัดระดับคุณภาพ ซึ่ง Ziethaml, 
Parasuraman & Berry (2013 อางถึงใน เบญชภา แจงเวชฉาย, 2559) กลาวไววาคุณภาพการบริการเปนสิ่ง ที่ลูกคา
ทกุคนคาดหวังที่จะไดรับจากการบริการในการใหบริการ ซึ่งการใหความมั่นใจแกลกูคา เชน การบริการจากพนักงานที่มี 
ความรูความสามารถในการใหขอมูลที่ถูกตองมีทักษะในการทํางานตอบสนองความตองการของลูกคา และมนุษย
สัมพันธที่ดี สามารถทําใหลูกคาเกิดความเชื่อถือ และรูสึกปลอดภัยสรางความม่ันใจวา ลูกคาไดรับการบริการที่ดีลูกคา
จะใชเปนเคร่ืองมือในการวัดการประเมินคุณภาพของการการบริการที่เปนการบริการคุณภาพ  

2.5 ดานการเขาใจและรูจักลูกคา พบวาระดับคุณภาพเมื่อพิจารณารายขออันดับแรก คือ ระดับ
คุณภาพการใหบริการของนิติบคุคลดานการเขาใจและรูจักลูกคามากที่สุดคือ มีการใหความชวยเหลือเปนพิเศษสําหรับ
ผูโดยสารเปนรายบุคคล เชน ผูพิการทางสายตา เปนตน สอดคลองกับการรับรูถึงคุณภาพการบริการ ซึง่ อเนก สุวรรณ
บัณฑิต และ ภาสกร อดุลพฒันกิจ (2560) กลาววา การรับรูถึงคุณภาพมีปจจัย ดานการเขาใจ คือ มีความพยายามทีจ่ะ
รูจักเขาใจลูกคา และทราบในความตองการของลูกคา จากมิติการรับรูคุณภาพการบริการ
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ในการวิจัยเร่ืองคุณภาพการใหบริการของนิติบุคคลอาคารชุด แบงคคอก เฟ'ลิซ วิภาวดี 30 ในคร้ังนี้ทําให
ทราบถึงขอมูลประชากรของผูพักอาศัยอาคารชุด แบงคคอก เฟ'ลิซ วิภาวดี 30 และทราบถึงคุณภาพการใหบริการของ
นิติบุคคลอาคารชุด แบงคคอก เฟ'ลิซ วิภาวดี 30 สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการของนิติ
บุคคลอาคารชุด แบงคคอก เฟ'ลิซ วภิาวดี 30 โดยผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

1. ในการดําเนนิงานดานการบริการควรศึกษากระบวนการบริการทั้ง 5 ดาน ไดแก 1) ดานความเปนรูปธรรม
ของการบริการ 2) ดานความนาเชื่อถือ 3) ดานการตอบสนองลกูคา 4) ดานการใหความมัน่ใจแกลกูคา 5) ดานการ
เขาใจและรูจักลูกคา ซึง่อาจจะตองมีความใสใจดูแลลูกคา เปนพิเศษ เพื่อใหเกิดความประทับใจในการบริการ โดยใน
รายละเอียดแตละดานควรกําหนดการพัฒนาดงันี ้

1.1 ดานความเปนรูปธรรมของการบริการควรพัฒนาเร่ืองของทัศนียภาพ ภายใน และภายนอก
อาคารมีความเหมาะสม ใหมีความสวยงาม มีบรรยากาศที่ดี มคีวรมีที่นั่งภายพักผอนในอาคา มคีวามสะดวกสบาย  

1.2 ดานความนาเชื่อถือ ควรกําหนดอัตราคาสวนกลางมีความเหมาะสม เพื่อใหลูกคาเกิดความพึง
พอใจในการที่จะจายคาสวนกลาง ไมเกิดการเอารัดเอาเปรียบกับผูพักอาศัย นอกจากนี้พนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ควร
มีความรอบคอบ และเชื่อถือได จะทําใหผูพักอาศัยมีความมั่นใจที่จะใชบริการตอไป  

1.3 ดานการตอบสนองลูกคา ควรมีการกําหนดชองทางในการรองเรียนหรือใหคําแนะนําการ บริการ 
ไดหลายชองทาง เชน กลองรับความคิดเห็น, Call Center หรือWebsite ของนิติบุคคลที่ชัดเจน ผูพักอาศัยสามารถ
เขาถึงไดงาย สามารถติดตามผลการรองเรียนได และควรใหบุคลากรนิติบุคคลอาคารชุดสามารถตอบสนองตอสิ่งที่ทาน
รองขอไดทันทีที่ผูพกัอาศัยตองการ เนื่องจากบางกรณีการรองเรียนอาจจะตองไดรับการแกไขทันที 

1.4 ดานการใหความมั่นใจแกลูกคา ควรใหบุคลากรนิติบุคคลอาคารชุดไดรับการรับรองระบบการ
จัดการดานสิ่งแวดลอม ISO 14001 ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 การจัดการดานชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย OHSA 18001 เพื่อควรสรางความม่ันใจใหกับผูพักอาศัย 

1.5 ดานการเขาใจและรูจักลูกคา ควรมีการใหความชวยเหลือเปนพิเศษสําหรับผูโดยสารเปน
รายบุคคล เชน ผูพกิารทางสายตา เปนตน เนื่องจากผูพักอาศัย หรือญาติของผูพักอาศัยอาจจะตองการการบริการที่เปน
พเิศษ และควรมีการใหคําแนะนําเก่ียวกับ รายละเอียดการใหบริการที่ตรงกับความตองการของผูพกัอาศัยแตละคน  

2. การศึกษาขอมูลสําหรับปจจัยภายใน เร่ืองของการดูแลลูกคา หรือผูพักอาศัย ควรดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ 
เพื่อใหสามารถนาํผลมาปรับกลยุทธการบริการของธุรกิจที่พักอาศัยใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา 

3. การรับฟงความคิดเห็นของลูกคา หรือผูพักอาศัย ทางเจาของอาคารชุดตองใสใจรายละเอียดและปรับปรุง
การบริการเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจตอไป 
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กุลณัฐฐา  ผลกล่ํา 
สาขาวชิา การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

  ดร.วรินทรทิพย กําลังแพทย 
ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

  การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัด
กระบี่ 2) ศึกษาสวนประสมทางการตลาดตอการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม 
จังหวัดกระบี่ 3) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 
และ4) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการราน
ขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประชาชนที่เขาใชบริการ
รานขายยาในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ จํานวน 77,188 คน โดยกําหนดขนาดของทาโร ยาโมเน (Taro 
Yamane,1973) กลุมตวัอยาง จํานวน 398 คน และทําการสุมกลุมตวัอยางแบบวิธีสุมอยางงายโดยเจาะจงดวยการ
สุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดแบบบังเอิญ เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิธีการทดสอบความสัมพันธ โดยใช
สถิติทดสอบการถดถอย (regression analysis)  
 ผลการศึกษา พบวา 1) ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ สวนใหญมี
อายุระหวาง 20-30 ป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเปน พนักงานบริษัทเอกชน และมี
รายไดระหวาง 35,001-45,000 บาท 2) สวนประสมทางการตลาดตอการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคใน
เขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวา ดานบุคลากร อยูใน
ระดับมากที่สดุ นอกนั้นทุกขออยูในระดับมาก 3) พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภค
ในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 4)ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม 
จังหวัดกระบี่ ผลการศึกษา ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานขายยาของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ไมแตกตางกัน และปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากร              
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05. 

 
: , ,  
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Abstract

This research aims. 1) Study of Individual Consumption in transitional districts. 
Krabi 2) study the marketing mix to choose a pharmacy consumers in transitional districts. 
Krabi 3) study the use of pharmacy services to consumers in transitional districts. Krabi and 
4) factors and personal factors marketing mix that influence the behavior of consumers 
using the service pharmacies in Khlong Thom. Krabi The population in this study. Public 
access to pharmacy services in transitional districts. Krabi number of 77 188 people by the 
size of Taro Pharmaceuticals Monet (Taro Yamane,. 1973), a sample of 398 people and the 
random sampling method specified by simple random sampling with a qualifying 
accidental. The instrument was a questionnaire compiled statistics used to analyze data 
were frequency, percentage, average, standard deviation. To test the relationship Using 
statistical regression testing (regression analysis).

The results showed that: 1) personal factors, consumers in transitional districts. 
Krabi Most are aged between 20-30 years were married. A bachelor's degree work for 
private companies. Revenue for the 35001-45. 000 THB 2) marketing mix to choose a 
pharmacy consumers in transitional districts. Krabi The overall high level. BY when it 
found that the personnel are at the highest level. Then, all at a high level, 3) behavior in the 
use of pharmacy services to consumers in transitional districts. Krabi Overall and 
specifically at a high level. 4) Personal factors and factors of marketing mix that influence 
the behavior of consumers using the service pharmacies in Khlong Thom. Krabi study 
different individual factors. Influen the choice of pharmacy services to consumers in 
transitional districts. Krabi not different Factors and marketing personnel. Influencing the 
choice of pharmacy services to consumers in transitional districts. Krabi Statistically 
significant at the 0.05 level. 

Keywords : The marketing mix, Pharmaceutical, Consumer behavior,

รานขายยาเปนหนึ่งธุรกิจในระบบบริการสุขภาพที่อยูใกลชิดประชาชน ไมเพียงแตทําหนาที่ดานการ
กระจายยาเทานั้น แตยังมีบทบาทสําคัญเปรียบเสมือนเปนที่พึ่งดานสุขภาพของชุมชน และเปนอีกหนึ่งทางเลือก
ของประชาชนในการเลือกใชบริการเม่ือมีอาการเจ็บปวยเบื้องตนหรือไมรุนแรงถึงข้ันตองไปโรงพยาบาล อยางไรก็ดี 
ปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบถึงการประกอบวิชาชีพเภสัชกร และการดําเนินธุรกิจรานขายยา อาทิ การผลักดันให
เกิดการแกกฎกระทรวงสาธารณสุขในเร่ือง การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตรานขายยาแผนปจจุบันพ.ศ.
2556(กระทรวงสาธารณสุข,2556) ซ่ึงสงผลตอวิชาชีพเภสัชกรรมโดยตรง และสงผลใหผูประกอบการธุรกิจรานขาย
ยา และเภสัชกร ตองมีการพัฒนาปรับตัวและสรางกลยุทธการตลาดใหมๆ เพื่อตอบสนองตอความคาดหวังและ
ความตองการของผูบริโภค เพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินตอไปได ทามกลางการแขงขันที่รุนแรงยิ่งข้ึนของยุคตลาด
การคาเสรีอาเซียนในปจจุบัน 

ธุรกิจรักษาพยาบาลของประเทศไทย ในชวงป 2559 ศูนยวิจัยกสิกรไทยระบุวา ความตองการบริโภคยา
ของผูบริโภคยังคงเพิ่มข้ึนสอดคลองไปกับพฤติกรรมการดูแลเอาใจใสสุขภาพของผูบริโภคที่มากข้ึน ในขณะที่ ภาวะ
เศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวนั้น อาจจะมีผลกระทบตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือยาจากรานขายยาของคนไขในบางกลุม 
กลาวคือ คนไขอาจจะเลือกใชสิทธิประกันสังคม หรือประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) แทนการซ้ือยาจากราน
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ขายยามารับประทานเอง แตถึงกระนั้น หากคนไขมีอาการเจ็บปวยเบื้องตน ไมไดรุนแรงมากนัก อาทิ โรคไขหวัด 
ปวดศีรษะ ทองเสียทองผูก ประกอบกับในกรณีที่คนไขเลือกใชสิทธิประกันสังคม หรือบัตรทองอาจจะตองเสียเวลา
และเสียคาใชจายในการเดินทาง รวมถึงอาจจะตองใชเวลาในการรอพบแพทย ดังนั้น คนไขอาจจะยังคงเลือกซ้ือยา
จากรานขายยามารับประทานเอง เพราะถึงแมวาคนไขจะตองเสียคายาเอง แตก็อาจจะคุมคาและสะดวกกวาเมื่อ
เทียบกับคาเดินทางและเวลาที่เสียไป ทั้งนี้ จะเห็นวาสัดสวนคาใชจายในการซ้ือยาและเวชภัณฑตางๆของครัวเรือน
มแีนวโนมเพิ่มข้ึน สะทอนใหเห็นวา เมื่อประชาชนมีอาการเจ็บปวยเบื้องตน และสามารถดูแลตนเองไดก็เลือกที่จะ
หาซื้อยามารับประทานเองแทนการไปพบแพทยจากสัญญาณดังกลาว ศูนยวิจัยกสิกรไทยมองวา ธุรกิจรานขายยา
นาจะยังคงมีแนวโนมขยายตัวจากความตองการของตลาดท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหการแขงขันของธุรกิจราน
ขายยาก็นาจะมีทิศทางที่รุนแรงข้ึนเชนกัน โดยเฉพาะจากความเคลื่อนไหวของฝงผูประกอบการรายใหญทั้งที่เปน
ผูประกอบการไทย และผูประกอบการตางชาติที่รวมทุนกับผูประกอบการไทย ยังคงมีแผนขยายการลงทุนในธุรกิจ
รานขายยาแบบเชนสโตร (Chain Store) อยางตอเนื่อง เฉลี่ยไมต่ํากวา 70 สาขาตอป ทั้งในรูปแบบของการลงทุน
เองและการขยายธุรกิจในรูปของแฟรนไชส (Franchise) สงผลใหคาดวาสัดสวนของรานขายยาแบบเชนสโตรนาจะ
มีจาํนวนเพิ่มข้ึน ซึ่งนาจะสรางความลําบากในการแขงขันใหกับผูประกอบการรานขายยาเอสเอ็มอีในระยะขางหนา
(ศูนยวิจยักสิกรไทย, 2559,หนา 2) 

สําหรับป 2560 ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวา ธุรกิจรานขายยาจะมีมูลคาตลาดสูงถึง40,000 ลานบาท คิด
เปนอัตราการเติบโตรอยละ8-10เม่ือเทียบกับปที่แลว มีจํานวนรานขายยากวา16,000 ราน แบงเปนรานขายยา
เดี่ยว 14,600 ราน และรานขายยาที่มหีลายสาขา 1,400 รานรานขายยาจึงเปนหนึ่งในธุรกิจที่นาสนใจในการขยาย
การลงทุนและมีแนวโนมขยายตัวไดอีก (ศูนยวิจัยกสิกรไทย,2560;อางถึงใน Hfocus.org, 2560) ดังจะเห็นไดจาก
การที่ผูประกอบการรายใหญและนักลงทุนตางชาติที่ตองการแยงชิงสวนแบงทางการตลาดของธุรกิจรานขายยา
พิจารณาจากแผนขยายการลงทุนเพิ่มจาํนวนสาขารานขายยาในรูปแบบรานคาปลีกอยางตอเนื่อง 

สาํหรับอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่นัน้ มีรานขายยาจํานวน 5 แหง มีการแขงขันโดยการตอสูกันระหวาง
รานยาเดี่ยวตอเดี่ยว แตคูแขงรายใหมๆในอําเภอคลองทอม ก็เขามาในตลาดยา เพิ่มข้ึน และเร่ิมจะเปนรานยาที่เปน
เครือขายมากข้ึนเร่ือยๆ รานยาเครือขาย คือรานยาที่มีกลุมของตัวเอง มีการใชทรัพยากรรวมกัน เชนสตอคสินคา ใช
การจัดการแบบเดียวกัน หนาตาภายนอกเหมือน หรือคลายกัน เปนการกระตุนเตือนใหลูกคาเห็น รูจัก และจดจําราน
ยานั้นไดงายข้ึน ในทางหนึ่ง มันก็คือการโฆษณารานยานั้น โดยไมตองเสียคาโฆษณาเพิ่มเติมแตอยางใด เหมือนกับที่
เราเหลือบไปเห็นปายรานคาสีเขียวสลับสม เราก็รูวาเปนรานขายของชําที่ชื่อวา 7-11 และดวยการบริหารจัดการท่ี
เหมือนกันทุกสาขา เราก็จะรูไดวา เราจะหาซ้ืออะไรไดจากที่นี่บาง แมวาเราจะไมเคยเขารานสาขานี้มากอนเลย 
นอกจากนั้น ผลการศึกษาในเร่ืองการตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคท่ีผานมานั้นพบวา ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค ออมทอง ทิพยภูวตานนท (2557) อานนท ศรีพงศ
(2556) กนกกาญจน โชคกาญจนวัฒน (2555) เอกราช ทองสุข (2554) แตกรอบการวิจัยสวนใหญ มีลักษณะเปน
กรณีศึกษาที่กําหนดขอบเขตของศึกษาเฉพาะรายพื้นที่ (Area Study) ผลการศึกษาดังกลาวจึงไมสามารถ แสดงนัย
ทัว่ไป (Generalization) เก่ียวกับการเลือกใชบริการรานขายยาของคนไทยได และเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ลวนแต
เปนแบบสอบถามที่มุงเนนการสรุปผลในเชิงปริมาณเทานั้น การวิจัยคร้ังนี้จึงกําหนดใหการเก็บขอมูลจากผูบริโภคนั้น 
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ใชเทคนิคการสัมภาษณดวยขอคําถามปลายเปด เพื่อใหสามารถอธิบายถึงทัศนคติ และพฤติกรรมของผูบริโภคได
ชัดเจนยิ่งข้ึน และกําหนดใหกลุมตัวอยางผูใหขอมูล ครอบคลุมประชาชนไทยในทั่วทุกภูมภิาคของประเทศ 

กลาวโดยสรุปแลว รานขายยาเปนซ่ึงสถานบริการสาธารณสุขของภาคเอกชนที่ใกลชิดกับผูบริโภคมาก
ที่สุด จึงตองปรับตัวไปตามวิถีทางการดําเนินชีวิตของผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคและการ
ดูแลสุขภาพของคนยุคปจจุบนั และดวยความสําคัญของรานขายยาดังกลาวนี้ ผูวิจัยจึงไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ และนําเสนอปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคไทยเพื่อประโยชนดานขอมูลแกผูประกอบการกิจการรานขายยา 
ผูสนใจประกอบกิจการรานขายยา และเภสัชกรใหสามารถตอบสนองความตองการดานสุขภาพของผูบริโภคไทยได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

การวิจยัเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม 
จังหวัดกระบี่มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี ้

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี ่
2. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดตอการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลอง

ทอม จังหวัดกระบี่ 
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 
4. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใช

บริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 

 

1. อาย ุ  2. สถานภาพ 
3. อาชีพ    4. ระดับการศึกษา 
5. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ทีม่า : ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ(2552:193) 

P)

1. ดานผลิตภัณฑ  
2. ดานราคา  
3. ดานสถานที่หรือชองทางการใหบริการ  
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
5. ดานบุคลากร  
6. ดานกระบวนการใหบริการ 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ 

 
1. พฤติกรรมการบอกตอ  
2. ความต้ังใจซ้ือ  
3. ความออนไหวตอราคา  
4. พฤติกรรมการรองเรียน  

ทีม่า : Zeithaml, Berry และ 
Parasuraman (1996)
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  การวิจยันี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใชวิธีสาํรวจมุงศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก 
ประชาชนในเขตอําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี จํานวน 398 คน การกําหนดขนาดของกลุมตวัอยางโดยการการ
ใชสตูรคํานวณของทาโรยามาเน โดยวิธีกําหนดสัดสวนดวยดวยวิธีจบัฉลากเครื่องมือใชในการวิจยัเปนแบบสอบถาม 
(Questionnaire)ซ่ึงแบบสอบถามดังกลาวไดสรางข้ึนตามวัตถุประสงคและตามกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งมีข้ันตอน
การสรางแบบสอบถาม และเนื้อหาของแบบสอบถาม  

 1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตําราเอกสาร บทความ แนวคิดและทฤษฎีสวน
ประสมทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค
และการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ
คุณภาพบริการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจบริการ บทบาทในเชิงธุรกิจและวิชาการของผูประกอบการ
รานยา แนวโนมของการแขงขันธุรกิจรานขายยาพรอมกับนําผลงานวิจัยที่เก่ียวของใหครอบคลุมความมุงหมายของ
การวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการ
แกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 
 3. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปตรวจสอบหาคา IOC และทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุดเพื่อนําไปหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cornbach Coefficient) พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.8775 
  4. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 

การวิจัยคร้ังนี้ทาํการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตวัอยาง โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถาม ไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 398 ชุด โดยใหผูบริโภคในเขตอําเภอคลอง
ทอม จังหวัดกระบี่ ตอบแบบสอบถามดวยตนเอง 
 2. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล แลวนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาทําการลงรหัส
ของขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดใหเปนตัวเลข ที่สามารถนาํไปลงในเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล 
 3. นําแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว มาทําการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
 4. นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทาํการวิเคราะหทางสถิติ 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผูวจิัยไดดาํเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
  1. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม 
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 2. ทาํการลงรหัสแลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสังคมศาสตรและทําการวิเคราะหขอมูล ซึ่งไดคํานวณคาสถิติตางๆ จากขอมูลในแบบสอบถาม              
การคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกําหนดเกณฑการใหความหมายคาเฉลี่ยดังนี้           
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 4) 

4.51–5.00 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการเลือกใชบริการมากทีสุ่ด 
3.51–4.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการเลือกใชบริการมาก 
2.51–3.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการการเลอืกใชบริการปานกลาง 
1.51–2.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการการเลอืกใชบริการนอย 
1.00–1.50 หมายถึง ระดับความสําคัญตอการการเลอืกใชบริการนอยที่สุด 

ในการวิจัย ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัด
กระบี่ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณา 
(Descriptive Statistics) ดังนี้ 

1. สถิติทีใ่ชหาคุณภาพของเคร่ืองมือ หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยใชวิธี
หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอบบาก (Cronbach) 

2. อธิบายปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) โดยใชคารอยละ (percentage) และความถ่ี(frequency) 

3. อธิบายระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขต
อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ และพฤติกรรมที่มผีลตอการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม 
จังหวัดกระบี่ โดยใชสถิตเิชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) คือคาเฉลี่ย ( x )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

4. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใชวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมในการเลือกใชบริการ
รานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ จําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร โดยใชการ
ทดสอบความแตกตางของตัวแปร 2 กลุมใช t – test การทดสอบความแตกตางตัวแปรมากกวา 2 กลุมใช One - 
way ANOVA และเม่ือพบความแตกตางของตัวแปรจึงทาํการทดสอบรายคูตอดวยวิธีของ Scheffe’ test 

5. สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) เพื่อใชวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมในการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ใชวิธีการทดสอบ
ความสัมพนัธ โดยใชสถิตทิดสอบการถดถอย (regression analysis) 
 

/

  การวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม 
จังหวัดกระบี่ สามารถสรุปผลโดยภาพรวมและรายดานดังนี้ 
 1. จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 398 คน สวนใหญมีอายุ
ระหวาง20-30 ป จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.95 มสีถานภาพสมรส จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.48 
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มกีารศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 46.73 มีอาชีพเปน พนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 88 
คน คิดเปนรอยละ 22.11 และมีรายได ระหวาง 35,001 -45,000 บาท จํานวน 96คน คิดเปนรอยละ 24.12  
  2. ผลการศึกษาสวนประสมทางการตลาดตอการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอ
คลองทอม จังหวัดกระบี่ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา
ดานบุคลากร อยูในระดับมากที่สุดนอกนั้นทุกขออยูในระดับมากเมื่อเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
ไดแก ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 ดานกระบวนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 ดานลักษณะทาง
กายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 ดานสถานที่หรือชองทางการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 ดานราคา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.27ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15และดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98ตามลําดับ 

3. ผลการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม 
จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา ทกุขออยูในระดับ
มาก เม่ือเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ความออนไหวตอราคาคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 รองลงมา
พฤติกรรมการบอกตอ คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 พฤติกรรมการรองเรียนคาเฉลี่ยเทากับ 4.15และความต้ังใจซ้ือ คาเฉลี่ย
เทากับ 4.09 ตามลําดับ 
 4. ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 

4.1 เปรียบเทียบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขต
อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา 
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานขายยา
ของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่โดยรวม ไมแตกตางกัน  

4.2 ผลการศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานขายยา
ของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ โดยรวม ดวยการหาวิเคราะหถดถอยอยางงายที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่โดยรวม โดยมีคา R2 เทากับ รอยละ 2.3 
มีคา F = 1.337 และมีคา Sig.= 0.231 แสดงวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่โดยรวม  
   

การวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม 
จังหวัดกระบี่ สามารถอภิปรายผลโดยภาพรวมและรายดาน ดังนี้ 

1. จากผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคล พบวา สวนใหญมอีายุระหวาง 20-30 ป สถานภาพสมรส การศึกษา
ระดับปริญญาตรี อาชีพเปน พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได ระหวาง 35,001 -45,000 บาท สอดคลองกับ
งานวิจัยของนิธิ รอดประดิษฐ ยงยุทธ ทองลบ (2557) ทําการศึกษาเร่ืองสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความ
จงรักภักดีของลูกคาในรานขายยาแผนปจจุบนัในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวน
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ใหญเปน เพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ป ประกอบอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจสวนตัว รายได 15,000 - 
30,000 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
 2. ผลการศึกษาสวนประสมทางการตลาดตอการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม 
จังหวัดกระบี่ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ เอกราช ทองสุข (2557) ทําการศึกษา
เร่ือง การตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคในจังหวัดชุมพร ผลการศึกษา พบวาปจจัย
ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคในจังหวัดชุมพร พบวา 
โดยรวมมีระดับความสําคัญในระดับมากนอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัย ทัศนวรรณ ศรีสวัสดิ์นุภาพ(2562) 
ทาํการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานขายยาแผนปจจุบัน ในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่มาใช
บริการรานขายยาแผนปจจุบนัในเขตอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา 
ภาพรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวลักษณ (2559)ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดตอการเลือกใชบริการรานขายยาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษา พบวา ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญตอการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภค โดยรวมอยูในระดับมาก 
 3. ผลการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม 
จังหวัดกระบี่ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของเอกราช ทองสุข (2557) ทําการศึกษาเร่ือง 
การตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาแผนปจจุบนัของผูบริโภคในจังหวัดชุมพร ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการราน
ขายยาแผนปจจุบนัของผูบริโภคในจังหวัดชุมพรผลการศึกษา พบวา ดานปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการรานขายยาแผนปจจุบนัของผูบริโภคในจังหวัดชุมพร พบวา โดยรวมมีระดับความสําคัญในระดับมาก 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของจําลอง ลิมปวิริยจิต(2557)ทําการศึกษาเร่ืองการศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนเก่ียวกับปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจากรานขายยาฮกแซตึ้ง จังหวัดตราดผลการศึกษา พบวา 
ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจากรานขายยาฮกแซต้ึง จังหวัดตราดพบวา 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
  4. ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 
     4.1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม 
จังหวัดกระบี่ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน พบวา ลูกคาที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคใน
เขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของจําลอง ลิมปวิริย
จิต(2557)ทําการศึกษาเร่ืองการศึกษา “ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑจาก
รานขายยาฮกแซตึ้ง จังหวัดตราด” ผลการศึกษา พบวา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาประชาชนที่มีเพศ อายุ 
อาชีพ และรายได มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฮกแซต้ึง จังหวัดตราด 
ไมแตกตางกัน สวนประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
จากรานขายยาฮกแซต้ึง จังหวัดตราดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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4.2 ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการราน
ขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ พบวา ในภาพรวมพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพ
สมรส มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากร มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใช
บริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลอง
กับงานวิจัยของบัณฑิต เจริญผล(2557) ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการรานขายยาแผน
ปจจุบนัของประชาชน ในเขตเทศบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส และภูมิลําเนา ตางกัน พิจารณาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ ไมแตกตางกัน สวนกลุม
ตัวอยางที่มีรายไดตอเดือน ตางกัน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของเอกราช ทองสุข (2557) ทําการศึกษาเร่ือง 
การตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาแผนปจจุบนัของผูบริโภคในจังหวัดชุมพร ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรานขาย
ยาแผนปจจุบนัของผูบริโภคในจังหวัดชุมพร ศึกษาความสัมพันธระหวาง ปจจัยทางการตลาด กับการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานขายยาแผนปจจุบันในจังหวัดชุมพร ผลการศึกษา พบวาดานปจจัยทางการตลาด มีความสัมพันธกับ การ
ตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาแผนปจจุบนัของผูบริโภคในจังหวัดชุมพร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 

จากการศึกษาพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลอง
ทอม จังหวัดกระบี่โดยภาพรวม รายขออยูในระดับมากที่สุด และในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ๆ มีคาเฉลี่ย
ทีม่ากและนอย ดังนั้นจึงขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. ดานผลิตภัณฑ รานขายยา ควรการปรับปรุงบรรจุภัณฑใสยาของรานสวยงาม เพื่อสรางแรงจูงใจให
ลกูคาเกิดความมั่นในผลิตภัณฑยา 

2. ดานราคา รานขายยา ควรใหอํานาจในการตอรองราคายาแกลูกคา เพื่อใหลูกคาสามารถตอรองราคายา
ที่รานได  

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย รานขายยา ควรมีการจัดตั้งอยูใกลแหลงชุมชน ศูนยการคา หรือราน
สะดวกซื้อ เพื่อความสะดวกในการซื้อยา  

4. ดานการสงเสริมการตลาด รานขายยาควร มีการสงเสริมการตลาดที่หลากหลาย เชนลดราคา คูปอง
สะสม เปนตน  

5. ดานบุคลากร รานขายยา ควรมีเภสัชกรประจําตลอดเวลาทําการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหความรูและ
สามารถจดัยาใหกับลูกคาไดอยางถูกตอง  

6. ดานกระบวนการใหบริการ รานขายยา ไมควรจําหนายยาที่เปนอันตราย หรือยาเฉพาะใหกับลูกคาที่มา
ซือ้ยาทั่วไป ยกเวนไดรับใบสั่งจากแพทย  

7. ดานการนําเสนอสภาพแวดลอมทางกายภาพ รานขายยาควรมีสถานที่ตั้งโดดเดน และมองเห็นไดชัด มี
สถานที่จอดรถใหกับลูกคา  
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1. ควรศึกษาจากกลุมผูปวยที่มคีวามจําเปนตองใชยาตอเนื่อง โดยนําผลที่ไดมาวิเคราะหวาผลการศึกษามี
ความแตกตางกันหรือไม เพื่อที่จะยืนยันวาปจจัยทางการตลาดมีผลตอการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคใน
เขตอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 

2. ควรศึกษาในพื้นที่จังหวัดที่ใกลเคียงกัน โดยนําผลที่ไดมาวิเคราะหวาผลการศึกษามีความแตกตางกัน
หรือไม เพื่อที่จะยืนยันวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลองทอม 
จังหวัดกระบี่ในการแจกแบบสอบถาม กลุมตัวอยางควรจะแบงออกเปนสัดสวนเทา ๆ กัน และควรเพิ่มปจจัยดาน
ขอมูลสวนบุคคลหรือพฤติกรรมการใชบริการเพื่อที่จะไดขอมูลที่แมนยํามากย่ิงข้ึน 

3. ควรทําการศึกษาเพิม่เติมเก่ียวกับการเขารับบริการ ตั้งแตกอนเขารับบริการ และขณะรับบริการ รวมถึง
หลังการไดรับบริการ เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตอําเภอคลอง
ทอม จังหวัดกระบี่เพื่อนํามาปรับปรุงและเปนการรักษาลกูคาใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด 
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Factors affecting satisfaction with the service application layer at all. Mobile customer's

Government Savings Bank in Hat Yai District, Songkhla Province 

 
จารุวรรณ  แกวรัตนะ 
สาขาวชิา การจัดการและการตลาด มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทรทพิย  กําลังแพทย 
ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรของผูใชบริการแอปพลิเคชันมายโม 
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารออมสิน 
ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาและ 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
ลูกคาที่มาใชบริการ และทําธุรกรรมทางการเงินโดยสมัครใชบริการ (MYMO) ของธนาคารออมสินในเขตอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 20,000 คน ผูวิจัยจึงทําการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีของ ทาโร ยาโมเน           
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน t-test,F-test ทดสอบความสัมพันธ 
โดยใชสถิติทดสอบการถดถอย (regression analysis) 

ผลการศึกษา พบวา 1) ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผานโทรศัพท 
เคลื่อนที่ สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-35 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ รับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-30,000 บาท 2)ความพึงพอใจปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดตอการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และ3)พฤติกรรมในการใชบริการแอปพลิเคชัน
มายโมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา สวนใหญลูกคา
มพีฤติกรรมในการใชบริการ ลูกคามีระยะเวลาการใชบริการ 31-60 นาที/คร้ัง มีความรูความเขาใจในการใชบริการ
โดยผูใชบริการสามารถใชบริการไดโดยศึกษาจากคําแนะนําของคูมือการใช ประเภทของธุรกรรมทางการเงินที่ทํา
มากที่สดุ เปนธุรกรรมทางการเงินคือฝากเงิน – โอนเงิน ความถ่ีในการใชบริการ มีความถ่ีในการใชบริการ 3-5 คร้ัง
ตอสัปดาห มีสถานที่ใชบริการรานกาแฟ และมีการแนะนําหรือชักจูงผูอ่ืนใหใชบริการมีการแนะนําใหผูอ่ืนใชบริการ
เนื่องจากมีการใชงานมีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย  

: , ,  
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Abstract

This research aims 1) to study the demographic of users of an application for a 
special mobile client bank in Hat Yai District, Songkhla Province, 2) study the satisfaction 
factors marketing mix to use the app. My mobile application offers customers savings bank 
in the district of Hat Yai. Songkhla and 3) to study the behavior of the service application is 
available for Motorola's mobile customers of Bank of Hat Yai District, Songkhla Province, 
the population used in this research. Customers who use the service And financial 
transactions by subscription (MYMO) of the Bank in Hat Yai District, Songkhla Province, 
20,000 people were thus set the example by means of Taro Pharmaceuticals Monet was a 
sample of 400 people used to gather information. the statistics used to analyze data were 
frequency, percentage, mean, standard deviation. Test and t-test,. F-test correlation test 
Using statistical regression testing (regression analysis).

The results showed that: 1) the demographic of users of an application for a 
modern mobile phone. Most are female During the last 26-35 years there has been a degree, 
a career civil servants / state enterprise employees. The average income per month between 
10001-30. 000 THB 2) satisfying the marketing mix for using an application on a modern 
mobile customers of Bank of Hat Yai District, Songkhla Province as a whole and 
specifically the high level. And 3) the behavior of the service application is available for 
Motorola's mobile customers of Bank of Hat Yai District, Songkhla Province, found that 
most customers have a habit of using the service. Customers using the service for a period 
of 31-60 minutes / session with a better understanding of the service by the subscriber can 
use the service by studying the recommendations of the Manual. Types of financial 
transactions are made possible. The bank's deposits - Money transfer frequency of the 
service. The frequency of use 3-5 times a week. There is no place for a coffee shop. And to 
recommend or induce others to use the service to other services because the usage is 
convenient, fast and secure.

Keywords : Applications, my MO, the savings bank, 

 

   ประเทศไทยมีการทําธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบ Digital เชน Mobile Banking และ Internet Banking 
เติบโตอยางรวดเร็ว และเขามาแทนที่การทําธุรกรรมผานสาขาของธนาคาร เนื่องจากธุรกรรมในสาขาสวนใหญ
ประมาณรอยละ70 เปนธุรกรรมฝาก ถอน โอนเงิน และชาระเงิน ซ่ึงปจจุบันธุรกรรมดังกลาวสามารถทําผาน
ดิจิตอลแบงก้ิง (Digital Banking) ไดโดยไมตองไปที่สาขาของธนาคาร โดยผูใหบริการมีทั้งที่เปนธนาคาร และไมใช
ธนาคาร (Non-Bank) รวมทั้งธุรกิจฟนเทค (FinTech) ทําใหบทบาทของสาขาธนาคารอาจเปลี่ยนไป โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือบทบาทไปทําธุรกรรมในดานการใหคําปรึกษาการลงทนุ หรือบริการสินเชื่อ และบริการอ่ืนๆ 
ทีไ่มสามารถทาํผานDigital Banking ได สงผลใหแนวโนมการขยายสาขาของธนาคารมีการชะลอตัว หรือลดจํานวน
สาขาลง ดังจะเห็นไดจากจํานวนสาขาของธนาคารพาณิชยในป 2559 ที่ลดลงถึง 43 แหง เมื่อเทียบกับป 2558         
ซึง่สาขาในกรุงเทพฯ มีจํานวนลดลงหรือมีการปดสาขามากที่สุดถึง30 แหง เนื่องจากทุกธนาคารตางชะลอหรือหยุด
การขยายสาขาเพื่อการตั้งรับและเตรียมรับมือกับธุรกิจในรูปแบบ Digital มากยิ่งข้ึน(ปยพงศ ตั้งจินตนาการ และ
พิชญสิน ีโพธิจติติ,2560,หนา1) 
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แนวโนมที่เกิดข้ึนสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)ที่เนน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในกิจกรรมและกระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งภาครัฐเอง 
ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับ การแขงขันของประเทศใหสามารถแขงขันในเวทีโลก 
(ธนาคารแหงประเทศไทย, 2558) การหารือรวมกัน 3 องคกรหลัก ประกอบดวย ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) และ
ตัวแทนสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ไอทีย)ู ถึงแนวทางความรวมมือ เพ่ือสงเสริมการใหบริการทางการเงิน
ที่ทั่วถึง (ไฟแนนเชียล อินคลูชั่น) ในประเทศไทย ซ่ึงเปนกลไกสําคัญที่สงผลตอการขยายตัวของธุรกิจและเศรษฐกิจ 
รวมทั้งลดความเหลื่อมลา การเขาถึงบริการดานการเงินการธนาคารใหสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งข้ึน โดยผล
จาก การประมูลคลื่นความถ่ียาน 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ เพื่อนําไปใหบริการ 4G ทําใหภาครัฐ และ
ภาคเอกชนตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจดานการเงินการธนาคาร มีการเปลี่ยนรูปแบบไป
จากเดิม ทั้งนี้ การหารือรวมกับธปท. และไอทียเูปนไปในแนวทาง การกําหนดนโยบาย ในฐานะผูดูแลกํากับนโยบายทั้ง 
นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)และธนาคาร
แหงประเทศไทย โดยการสนับสนุน ขอมูลจากไอทียูเพื่อแสวงหาความรวมมือสงเสริมการใหบริการทางการเงินที่
ทัว่ถึงในประเทศไทย บรรลุเปาหมายเกิดการใหบริการทางการเงินในรูปแบบโมบาย (Mobile financial services)
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเห็นแนวทางปรับเปลี่ยนการดําเนินการสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม นอกจาก 
Mobile Banking เต็มรูปแบบในป พ.ศ. 2559 โดยการสรางตลาดใหมที่เรียกวา ตลาดดิจิทัล (Digital market)            
ซึง่หมายความวาไมจําเปนจะตองเปนสถานที่จริง มีการนัดพบของผูซื้อและผูขาย แตจะเปนเครือขายเทคโนโลยีบรอด
แบนดอินเทอรเน็ตที่สรางความตองการ ซื้อขาย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) 

ธนาคารออมสิน เร่ิมใหบริการ Mobile Banking เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 และมีการพัฒนา
แอปพลิเคชั่นอยางตอเนื่อง เพื่อความสามารถในการตอบสนองความตองการ ของผูใชบริการ โดยบริการหลัก ๆ 
ของธนาคาร ไดแก SMS แจงเตือนเงินเขา-ออกบัญชี โอนเงินภายในธนาคารออมสิน ซ้ือสลากดิจิทัล โอนเงินขาม
ธนาคาร ชําระสินเชื่อธนาคารออมสินของตนเอง เติมเงินทุกเครือขาย ชําระคาสินคาและบริการ ไมวาจะเปน           
การประปาสวนภูมิภาค คาบริการโทรศัพทรายเดือน คาบริการอินเตอรเน็ตรายเดือน ฯลฯ นับวาธนาคารออมสิน 
เปนผูใหบริการ Mobile Banking รายใหม ทางธนาคารจึงกําหนดสวนประสมทางการตลาด ดานสินคา (Product) 
คือ SMS แจงเตือนเงินเขา-ออกบัญชี โอนเงินภายในธนาคารออมสิน ซ้ือสลากดิจิทัล โอนเงินขามธนาคาร ชาระ
สินเชื่อธนาคารออมสินของตนเอง เติมเงินทุกเครือขาย ชําระคาสินคาและบริการไมวาจะเปน การประปาสวน
ภูมิภาค คาบริการโทรศัพทรายเดือน คาบริการอินเตอรเน็ตรายเดือน ฯลฯ ดานราคา คือ คาธรรมเนียมรายเดือน 
เดือนละ 10 บาท โอนเงินธนาคารออมสินในจังหวัด ฟรี คาธรรมเนียม โอนเงินธนาคารออมสินตางจังหวัด          
ฟรี คาธรรมเนียม 5 คร้ัง ตอ เดือน คร้ังตอไป 10 บาท โอนเงินขามธนาคาร ไมเกิน 20,000 บาท คาธรรมเนียม 25 บาท 
20,001-50,000 บาท คาธรรมเนียม 35 บาท ชาระสินเชื่อธนาคารออมสินของตนเอง ฟรี คาธรรมเนียม เติมเงินทุก
เครือขาย ฟรี คาธรรมเนียม ดานชองทางการจัดจําหนาย ลูกคาสามารถสมัครบริการ My Mo By GSB Mobile 
Banking ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ทั่วประเทศ เพียงนําบัตรประชาชน และสมุดบัญชีธนาคารประเภทเผ่ือเรียก 
เผื่อเรียก Youth Saving ออมเงิน ออมธรรม หรือกระแสรายวัน (ยกเวนบัญชีกระแสรายวันที่ตองสมัคร ณ สาขาท่ี
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ทาการเปดบัญชี) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ธนาคารออมสินมีการสงเสริมการตลาดบริการ My Mo 
By GSB Mobile Banking โดยใชสื่อโฆษณาทางโทรทัศน พนักงาน การสงเสริมการขาย ดวยการลุนแพคเกจทัวร
ตางประเทศ และเพื่อเปนการสรางภาพลักษณ ตราสินคาใหกับผูใชบริการ จึงคํานึงถึงการรับรูเก่ียวกับตราสินคา
โดยมาจากการสรางความผูกพันกับตราสินคาในความทรงจําของผูใชบริการ ซ่ึงผูใชบริการสามารถสื่อความหมาย
เก่ียวกับ ตราสินคานั้น ๆ ได โดยการเชื่อมโยงเก่ียวกับคุณสมบัติของตราสินคา การเชื่อมโยงเก่ียวกับคุณประโยชน
ของตราสินคา และการเชื่อมโยงเก่ียวกับทัศนคติของตราสินคา (ปาณิศา เตียวตระกูล,2559,หนา 2) 

จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการใชงานแอปพลิเคชันผานโทรศัพทมือถือนั้นจะเห็นไดชัดวามี
แนวโนมของผูใชบริการมากข้ึน การทําธุรกรรมออนไลนไดรับความนิยมเปนอยางมากเพราะสามารถอํานวยความ
สะดวกไดดีในหลายๆดาน อาทิเชน ประหยัดเวลา มีข้ันตอนไมยุงยากมีคาธรรมเนียมถูกลง เปนตน (ธนาคารแหง
ประเทศไทย, 2561) ดงันั้นผูวิจยัจึงมีความสนใจศึกษาถึงปจจัยสงผลตอความพึงพอใจตอการใชบริการแอปพลเิคชนั
มายโมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เพื่อนําผลลัพธที่ไดมา
พัฒนาการใหบริการ ปรับปรุง และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอไป 

 

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรของผูใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผานโทรศัพท เคลื่อนที่ของ
ลกูคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคาร
ออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
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1

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีสํารวจมุงศึกษาปจจัยสงผลตอ
ความพึงพอใจตอการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ลูกคาที่มาใชบริการ และทําธุรกรรมทางการเงินโดยสมัคร
ใชบริการ (MYMO) ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาจํานวน 20,000 คน (ธนาคารออมสิน,2561) ผูวิจัยทําการ
กําหนดขนาดของกลุมตวัอยางโดยการการใชสูตรคํานวณของทาโรยามาเน (Yamane, Taro,1973) ไดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 400 คน โดยวิธี กําหนดสัดสวนดวยดวยวิธีจับฉลากเคร่ืองมือใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดสรางข้ึนตามวัตถุประสงคและตามกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งมีข้ันตอน
การสรางแบบสอบถาม และเนื้อหาของแบบสอบถาม  

 1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตําราเอกสาร บทความ แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับปจจัยดานประชากรศาสตร แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความพึงพอใจ แอปพลิเคชันมายโมผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ธนาคารออมสิน แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ
พฤติกรรมผูบริโภคพรอมกับนําผลงานวิจัยที่เก่ียวของใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัยเพื่อเปนแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม 

1. เพศ     2.อาย ุ 
4. อาชีพ   3.ระดับการศึกษา  
5. รายไดตอเดือน 

ทีม่า : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ(2552 : 80-81) 

1. ระยะเวลาการใชบริการ 
2. ความรูความเขาใจในการใชบริการ 
3. ประเภทของธุรกรรมทางการเงินที่ทาํมากท่ีสุด 
4. ความถี่ในการใชบริการ 
5. สถานท่ีทีใ่ชบริการ 
6. การแนะนําหรือชักจูงผูอื่นใหใชบริการ

ทีม่า : คอตเลอร (Kotler, 2006 : 180) 

1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการจัดจาํหนายผลิตภัณฑ 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
5. ดานบุคคล 
6. ดานลักษณะทางกายภาพ 
7. ดานกระบวนการ 
ทีม่า : ฟลลิป คอตเลอร (Kotler Philip,2004: 89) 

38

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



 2. นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน คือนางสาวปยะนุช แดงเพ็ง ตําแหนง 
พนักงานสนับสนุนและปฏิบัติการ 6 นางปพิชญา เสมอ ตําแหนง พนักงานบริหารหนี้ 6 และนางสาวรุฮัยญา ฆาเราะ 
ตําแหนง พนักงานบริหารหนี้ 7พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความ
เขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 
 3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปตรวจสอบหาคา IOC ไดคาเทากับ 0.8285และทดลองใช (Try-out) 
กับลูกคาที่มาใชบริการ และทําธุรกรรมทางการเงินโดยสมัครใชบริการ (MYMO) ของธนาคารออมสิน เขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลาจํานวน 30 ชุดเพื่อนําไปหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัค (Cornbach Coefficient) พบวา คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ 0.9980 
  4. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 

การวิจัยคร้ังนี้ทาํการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตวัอยาง โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจยัทําการแจกแบบสอบถาม ไปยังกลุมตวัอยางจํานวน 400ชุด โดยใหลูกคาที่มาใชบริการ และทํา
ธุรกรรมทางการเงินโดยสมัครใชบริการ(MYMO)ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาตอบแบบสอบถามดวยตนเอง 
 2. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล แลวนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาทําการลงรหัส
ของขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดใหเปนตัวเลข ที่สามารถนําไปลงในเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล 
 3. นําแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว มาทําการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
และนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหทางสถิติ 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผูวจิัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
  1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม 
 2. ทําการลงรหัสแลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรและทําการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงไดคํานวณคาสถิติตางๆ จากขอมูลใน
แบบสอบถาม การคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกําหนดเกณฑการใหความหมาย
คาเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 4) 

4.51–5.00 หมายถึง ระดับความสําคัญมากที่สุด 
3.51–4.50 หมายถึง ระดับความสําคัญมาก 
2.51–3.50 หมายถึง ระดับความสําคัญปานกลาง 
1.51–2.50 หมายถึง ระดับความสําคัญนอย 
1.00–1.50 หมายถึง ระดับความสําคัญนอยที่สุด 

การศึกษา 
 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหและ

ประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร โดยมีข้ันตอนดังนี้  
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1. สถิติทีใ่ชหาคุณภาพของเคร่ืองมือ คือ คาความเชื่อม่ัน (Reliability)ของแบบสอบถาม ทั้งฉบับโดยใช
วิธหีาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธแอลฟา(Alpha Coefficient)ของครอบบาด (Cronbach) 

2. อธิบายปจจัยดานประชากรศาสตรและพฤติกรรมของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
(descriptive statistics) โดยใชสถิติ คารอยละ (percentage) และความถ่ี(frequency) 

3. อธิบายความพึงพอใจปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) คือคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

4. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใชวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบริการแอป
พลิเคชันมายโมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จําแนกตาม
ปจจัยดานประชากรศาสตร โดยใชการทดสอบความแตกตางของตัวแปร 2 กลุมใช t – test การทดสอบความ
แตกตางตัวแปรมากกวา 2 กลุมใช One - way ANOVA และเม่ือพบความแตกตางของตัวแปรจึงทําการทดสอบ
รายคูตอดวยวิธีของ Scheffe’ test สําหรับการวิเคราะหหาความสัมพนัธปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ
พฤติกรรมการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลาใชวิธกีารทดสอบความสัมพนัธ โดยใชสถิติทดสอบการถดถอย (regression analysis) 

 

/

การวิจัยเร่ืองปจจัยสงผลตอความพึงพอใจตอการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผานโทรศัพท เคลื่อนที่
ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญจังหวัดสงขลาผูวิจยัอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจยัดังนี้ 

1. ผลการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรของผูใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผานโทรศัพท เคลื่อนที่
ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 400 คน พบวา เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-35 ป มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีอาชีพ รับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-30,000 บาท  

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก          
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 เมื่อจําแนกเปนรายปจจัยพบวา ทุกปจจัยอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปนอย
ดังนี้ ดานกระบวนการ คาเฉลี่ยเทากับ4.14รองลงมา ดานการสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ยเทากับ 4.14 ดานการ
นําเสนอลักษณะทางดานกายภาพ ดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ยเทากับ 4.07 ดานราคา คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 ดาน
บคุลากร คาเฉลี่ยเทากับ4.05 และดานชองทางการจัดจําหนาย คาเฉลี่ยเทากับ 4.04 ตามลําดับ  
 3. ผลการศึกษาพฤติกรรมในการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคาร
ออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา สวนใหญลูกคามีพฤติกรรมในการใชบริการ โดยมีระยะเวลาการ
ใชบริการ 31-60 นาที/คร้ัง มีความรูความเขาใจในการใชบริการโดยผูใชบริการสามารถใชบริการไดโดยศึกษาจาก
คําแนะนําของคูมอืการใช ประเภทของธุรกรรมทางการเงินที่ทํามากที่สุด คือธุรกรรมทางการเงินคือฝากเงิน – โอนเงิน 
ความถ่ีในการใชบริการ มคีวามถ่ีในการใชบริการ 3-5 คร้ังตอสัปดาห มีสถานที่ใชบริการรานกาแฟ และมีการแนะนํา
หรือชักจูงผูอ่ืนใหใชบริการมีการแนะนําใหผูอ่ืนใชบริการเนื่องจากมีการใชงานมีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย  
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4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผานโทรศัพท เคลื่อนที่ของลูกคาธนาคาร
ออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร ดานเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ลูกคาที่มเีพศตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการ แอปพลิเคชันมาย
โมผานโทรศัพท เคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ในดานพฤติกรรมการ
แนะนําหรือชักจูงผูอ่ืนใหใชบริการ แตกตางกัน (Sig.=0.010) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05สวนการจําแนกตาม
ปจจัยดานประชากรศาสตรดานอ่ืนๆไมพบความแตกตาง 

5. ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการแอปพลิเคชัน มายโมผาน
โทรศัพทเคลื่อนทีข่องลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จงัหวัดสงขลา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน
ดานการนําเสนอลักษณะทางดานกายภาพไมสงผลตอพฤติกรรมการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผานโทรศัพทเคลื่อนที่   
ในดานประเภทของธุรกรรมทางการเงินที่ทํามากที่สุด สวนดานอ่ืนๆไมสงผลตอพฤติกรรมการใชบริการ 

  

การวิจัยเร่ืองปจจัยสงผลตอความพึงพอใจตอการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผานโทรศัพท เคลื่อนที่
ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญจังหวัดสงขลา ผูวิจยัอภิปรายผลดังนี้  

1. ผลการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรของผูใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผานโทรศัพทเคลื่อนที่
ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-35 ป 
มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-
30,000 บาทสอดคลองกับงานวิจัยของ ดรุวรรณ กูโน (2558)การศึกษาเร่ือง การสื่อสารการตลาดแบบบูรณการ            
ที่มคีวามสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ Payment SCB Easy Pay ของชุดผลิตภัณฑ Mobile Application: 
SCB UP2ME ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)ของผูใชบริการในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา กลุมผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวางต่ํากวา หรือเทากับ 34 ป ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของฤทัยภัทร ทาวอง(2557)ทําการศึกษาเร่ืองการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผาน
แอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟนของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตลาปาง 1 ผลการศึกษา พบวา ลูกคาธนาคารมี
กระบวนการในการตัดสินใจเลือกใชบริการทางการเงินผานแอพพลิเคชั่นบนสมารทโฟน ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณพร หวลมานพ(2558) การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของผูใชแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงกก้ิงพลัสของธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร             
ผลการศึกษาพบวาความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงกก้ิงพลัส 

3. ผลการศึกษาพฤติกรรมในการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคาร
ออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาการใชบริการ 31-60 
นาที/คร้ัง มคีวามรูความเขาใจในการใชบริการ ผูใชบริการสามารถใชบริการไดโดยศึกษาจากคําแนะนําของคูมอืการ
ใช ประเภทของธุรกรรมทางการเงินคือฝากเงิน – โอนเงิน ความถ่ีในการใชบริการ 3-5 คร้ังตอสัปดาห สถานที่ใช
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บริการรานกาแฟ และมีการแนะนําหรือชักจูงผูอ่ืนใหใชบริการมีการแนะนําใหผูอ่ืนใชบริการเนื่องจากมีการใชงานมี
ความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย สอดคลองกับงานวิจัยของฐิรญาดา สุวรรณโณ(2561)การศึกษาเร่ือง พฤติกรรม
ผูบริโภคในการใชบริการแอปพลิเคชันเอโมบายของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรในจังหวัดสตูล 
ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการใชงานแอปพลิเคชันเอโมบาย ของกลุมตวัอยางสวนใหญพบวา นิยมการใชบริการ
ดานเงินฝากอยางเดียว ซึ่งรูจักแอปพลิเคชันเอโมบายจากการแนะนําของพนักงาน ผานอุปกรณมือถือ เพื่อใชทํา
ธุรกรรมทางการเงินพื้นฐานโดยมีลักษณะของการใชงานเพื่อโอนเงินระหวางบัญชี

4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผานโทรศัพท เคลื่อนที่ของลูกคาธนาคาร
ออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร ดานเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ลูกคาที่มีเพศตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการแอปพลิเคชันมาย
โมผานโทรศัพท เคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ในดานพฤติกรรมการ
แนะนําหรือชักจูงผูอ่ืนใหใชบริการ แตกตางกัน (Sig.=0.010) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05สวนการจําแนกตาม
ปจจัยดานประชากรศาสตรดานอ่ืนๆไมพบความแตกตางสอดคลองกับงานวิจัยของยุทธการ เรือนแกว (2561) 
ทาํการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจตอการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารออม
สิน สาขาแมสรวย ผลการศึกษา พบวาผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีตอปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
ของผูใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาแมสรวย จําแนกตาม
ขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา การจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน มีความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีร่ะดับ 0.05สวนดานอ่ืนๆไมแตกตางกัน

5. ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการใชบริการ แอปพลิเคชันมายโม
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในดานการนําเสนอลักษณะทางดานกายภาพไมสงผลตอพฤติกรรมการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ในดานประเภทของธุรกรรมทาง
การเงินที่ทํามากที่สุด สวนดานอ่ืนๆไมสงผลตอพฤติกรรมการใชบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของวรรณพร หวล
มานพ(2558) การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและความพงึพอใจของผูใชแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงกก้ิงพลัสของธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูใชที่มีความถ่ีในการใชแอพพลิเคชั่นเคโม
บายแบงก้ิงพลัส มากกวา 6 คร้ัง/สัปดาห มีความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงกก้ิงพลัส มากที่สุด 
ซึง่ถือไดวาเปนความสัมพนัธในเชิงบวก  

 

จากผลการศึกษาปจจัยสงผลตอความพึงพอใจตอการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผานโทรศัพท 
เคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะรายขอที่มีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจนอยที่สุด เพื่อนํามาปรับปรุงการบริการใหตอบสนอง
ความตองการของลูกคายิ่งข้ึนดังนี้ 
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1. ดานผลิตภัณฑ ธนาคารควรปรับปรุงแอปพลิเคชันมายโมอยูเสมอเนื่องจากมายโมเปนการทําธุรกรรม
ทางการเงินที่มคีวามทันสมัย ใชบริการงาย 

2. ดานราคา ธนาคารออมสินควรแอปพลิเคชันมายโมชวยลดคาใชจายในการเดินทางเพื่อไปทําธุรกรรม
ทางการเงินที่เคาทเตอรสาขาของธนาคาร 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ธนาคารออมสินควรปรับปรุงแอปพลิเคชันมายโมมีความสะดวกสามารถ
เขาใชบริการไดทกุเวลาตลอด 24 ชั่วโมง 

4. ดานการสงเสริมการตลาด ธนาคารออมสินควรมีการโฆษณาแอปพลิเคชันมายโมผานสื่อโทรทัศน 
5. ดานบุคลากร ธนาคารออมสินควรพัฒนาใหความรูดานการบริการใหกับเจาหนาที่ของธนาคาร         

ผูใหบริการอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหมีบคุลิกภาพที่ดี ออนนอม ยิ้มแยมมวีาจาที่สุภาพ  
6. ดานลักษณะทางกายภาพ ธนาคารออมสินควรเพิ่มจํานวนพนักงานเพื่อใหมีพนักงานเพียงพอตอการ

ใหบริการสมัครแอปพลิเคชันมายโม  
7. ดานกระบวนการใหบริการ ธนาคารออมสินควรใหลูกคาสามารถสมัครการขอใชบริการแอปพลิเคชัน

มายโมดวยตนเองเพื่อเพิ่มความความสะดวกใหกับลูกคา 

1. การวิจัยถึงความพึงพอใจตอการใชบริการแอปพลิเคชันมายโมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคา
ธนาคารออมสินในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณซ่ึงผลการวิจัยยังไมใชเชิงลึก  
คร้ังตอไปควรทําการศึกษาในเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกถึงการบริการมาปรับปรุงระบบแอปพลิ เคชันมายโม
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของธนาคารออมสินตอไป  

2. เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําตัวแปรดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดมาเพื่อใชในการวิจัย 
ดังนั้นคร้ังตอไปควรทําการศึกษาถึงปจจัยดานอ่ืนๆที่สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการแอปพลิเคชั่น
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคาธนาคารออมสิน เพื่อทําใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชชองทาง
การบริการวา ผูใชบริการเลือกและไมเลือกทําธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชั่นโทรศัพทเคลื่อนที่ เนื่องจาก
สาเหตุใด เพื่อใหธนาคารนําผลการศึกษาที่ไดไปวางกลยุทธในลําดับตอไป 
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The Marketing Factor That Influence to Consumers Decision Making on Purchasing 

of Yanhee Vitamin Water in Bang Yai District of Nonthaburi 

  จิตราพร  คลายคลึง 
สาขาวิชา การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

  ดร.สุรัสวดี  โปสินธุ 
ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

การวิจัยฉบับนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัย
การตัดสินใจซ้ือที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอร ของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 
และเปรียบเทียบตามปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน และเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอร ของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
ไดแก ผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 400 คน สุมตวัอยางแบบบังเอิญโดยการแบงสัดสวน 6 ตําบล 
ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ .864 สถิติที่ใช 
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความ แตกตางดวย             
t-test และ F-test ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของ เซฟเฟ หาคาความสัมพนัธและทํานายคาตัวแปรโดยการ
วิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ กําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ .05 

ผลการศึกษาพบวาผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในตําบลแมนาง มีอายุระหวาง 31-40 ป มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี เปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเฉลี่ย 20,001-30,000 บาทตอเดือน ผูบริโภคให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.09) ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดาน
ลักษณะทางดานกายภาพ ( X =4.20) รองลงมาคือ ดานกระบวนการใหบริการ ( X =4.17) ดานราคาและดานการ
สงเสริมทางการตลาด (X =4.13) ดานผลิตภัณฑ ( X =4.03) ดานชองทางการจัดจําหนาย ( X =3.98) และดานที่มี
คาเฉลี่ยนอยสุดคือ ดานบุคลากร ( X =3.97) ผูบริโภคมีความเห็นตอปจจัยการตัดสินใจซ้ือ โดยภาพอยูในระดับมาก 
(X =4.10) ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานทัศนคติ ( X =4.12) รองลงมาคือ ดานแรงจูงใจ ( X =4.11) ดานที่มีคาเฉลี่ย
นอยสุด คือ ดานการรับรูและดานการเรียนรู ( X =4.08) ผูบริโภคที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนแตกตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยการตัดสินใจซื้อที่มผีลตอการตัดสินใจซ้ือยันฮี วิตามิน วอ
เตอรแตกตางกัน และปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา ดานผลิตภัณฑและดานกระบวนการใหบริการสงผล
ทางบวกตอการตัดสินใจซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอร มีความผันแปร 41.1 %, 19.6% และ 6.6% ตามลําดับ ไดสมการ
พยากรณดังนี้ การตัดสินใจซ้ือ = 1.054 +.411(ราคา)+.193(ผลิตภัณฑ)+.066 (กระบวนการใหบริการ) 

:
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Abstract

This research purpose is to study the importance of marketing mix factors and 
purchasing decision factors influencing to purchasing decision of Yanhee Vitamin Water of 
consumers in Bang Yai District, compare personal factors that affect the different levels of 
marketing mix factors and purchasing decision factors and study marketing mix factors 
affecting consumers' purchasing decision of Yanhee Vitamin Water in Bang Yai District 
Nonthaburi Province. The sample of 400 people. A quantitative research, used 
questionnaires to collect data, Cronbach’s Coefficient Alpha Method .864 Use descriptive 
statistics and compare the differences by t-test and One-Way ANOVA test a couple of 
different ways of Scheffe's test and use multiple regression analysis. Set statistical 
significance level of .05. 

The research found that answerer most are female, Age 31-40 years, bachelor's 
degree. They are government official or state enterprise employee and the average income 
per month is 20,001-30,000 baht. The opinion of the importance of marketing mix factors 

influencing to purchasing decision found overall is high level. ( X =4.09) First in The 

physical evidence ( X =4.20). 2nd Process ( X =4.17) 3th Price and Promotion ( X =4.13) 4th

Product ( X =4.03) 5th Place ( X =3.98) and an average minimum of People ( X =3.97).         

The purchasing decision found overall is high level. ( X =4.10) First in Attitude ( X =4.12) 2nd

Motivation ( X =4.11), Perceived and Leaning ( X =4.08). The comparison between the 
personal factors we found age, education, occupation and the average income per month 
that affect the different levels of The opinion with significant level of .05. The Price, the 
product and he process have positive correlation on purchasing decision of Yanhee Vitamin 
Water, variations of 41.1%, 19.6% and 6.6% respectively

Keywords : Marketing Factor, Marketing Mix Factor, Decision Making on Purchasing

กระแสเคร่ืองดื่มประเภท Functional Drinks เปนเทรนดที่กําลังมาแรงในตลาดเครื่องดื่มของไทยใน
ขณะนี้ เทรนดนี้เกิดข้ึนมานาน และประสบความสําเร็จอยางมากในประเทศอ่ืน ๆ มาแลว ในขณะที่เมืองไทยดู
เหมือนวา การแขงขันจะไปไดดี โดยดูจากมูลคาของตลาด Functional Drinks ที่เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ทําใหมีผูเขามา
ลงทุนในการแขงขันเพิ่มมากข้ึน Functional Drinks คือ ผลิตภัณฑกลุมเคร่ืองดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลและมีการ
ดัดแปลงองคประกอบเพื่อเติมสารที่มีประโยชนตอรางกาย เพิ่มเติมจากการกินดื่มในแตละวัน เพื่อที่จะลดความ
เสี่ยงหรือปองกันหรือชะลอใหเกิดโรคตาง ๆ ใหดียิ่งข้ึน ซ่ึงในตางประเทศ Functional Drinks ถูกแบงออกเปน       
4 ประเภทใหญๆดวยกัน ประกอบดวย 1) Enriched Beverages เชน น้ําผลไมและน้ําที่มีวิตามินผสม 2) Sport Drinks 
3) Energy Drinks และ 4) Nutraceuticals หรือผลิตภัณฑที่มีสวนผสมเพื่อใหประโยชนตอรางกายหรือมีประโยชน
ทางการแพทยโดยเฉพาะซึ่งครอบคลุมตั้งแตการยอยอาหารและดีท็อกซ จนถึงการชวยลดคลอเรสเตอรอลในเสน
เลือด และทําใหดูออนวัยมากข้ึน 

 
 
 

46

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



พฤติกรรม ผูบริโภค (Consumer Behavior) คือพฤติกรรมซ่ึงบุคคลทําการคนหา (Searching) การการซ้ือ 
(Purchase) การใช (Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใชจาย (Disposing) ในผลิตภัณฑและบริการ 
โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการ หรืออาจหมายถึงกระบวนการตัดสินใจ และลักษณะกิจกรรมของแตละ
บุคคลเมื่อทําการ ประเมินผล (Evaluating) การจัดหา (Acquiring) การใช (Using) และการใชจาย (Disposing) 
เก่ียวกับสินคา และบริการ (Hawkins, D.I., Mothersbaugh, D.L., and Best, R.J.,2007) โดยปจจัยที่สงผลตอ
ผูบริโภคนั้นกอให เกิดพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป เรียกวาสิ่งกระตุน โดยจะนําไปสูกระบวนการตัดสินใจอะไร
บางอยาง และเม่ือกระบวนการตัดสินใจเสร็จสิ้นลงจะกลายออกเปนผลลัพธ โดยผลที่ไดนั้นมีความแตกตางกัน
ออกไปข้ึนอยูกับปจจัยของแตละบุคคล (สุรัสวดี โปสินธุ, 2561 : 120) 

เคร่ืองดื่ม วิตามิน วอเตอร ผลิตโดย บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทในเครือ รพ.ยันฮี 
โรงพยาบาลชั้นนําที่ใหการดูแลรักษาดาน “สุขภาพ” มายาวนานกวาสามสิบป และไดเล็งเห็นถึงความตองการ ของ
คนไทยที่อยากมีสขุภาพดี จึงไดนําศักยภาพความพรอมที่มผีลิตน้ําดื่มที่มีคุณประโยชนเพื่อใหสุขภาพ ผลิตภัณฑน้ําดื่ม
ยันฮี วิตามิน วอเตอร เปนผลิตภัณฑหนึ่งในกลุมของเคร่ืองดื่ม ฟงกชั่นนอล Nutraceuticals ซึ่งประกอบดวยวิตามิน 
B1, B6, B3, Folic Acid, Biotin และ Chrysanthemum ปราศจากน้ําตาล และสารกันเสีย ชวยสงเสริมใหสุขภาพดี 
เพิ่มความสดชื่น ชวยดับกระหาย ผลิตดวยกรรมวิธีที่พิถีพิถันจากน้ําบริสุทธิ์ ผานการฆาเชื้อดวยระบบการกรองที่มี
คุณภาพและลําแสง UV ผสมดวยวิตามินที่มีคุณภาพสูงนานาชนิด จึงทําใหเปนน้ําดื่มที่มีคุณภาพ สะอาด และมี
คุณประโยชน ผานการรับรองดวยมาตรฐาน GMP ซึ่ง รับรองโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอร ของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี เพื่อจะทําใหทราบถึงปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่จะชวยทําใหผูประกอบการและตัวแทนจําหนาย
สามารถจัดสวนประสมทางการตลาดใหเหมาะสมกับผูบริโภคและนําไปวางกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายตลอดจนสามารถแขงขันกับคูแขงขันได 

 

1. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยการตัดสินใจซื้อที่มีผลตอ
การตัดสินใจซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอร ของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยการตัดสินใจซื้อที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อยันฮี 
วิตามิน วอเตอรของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน 

3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอร ของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 
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ผูวิจยัเลือกแนวคิดปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Kotler Philip (2009 : 184) เปนกรอบแนวคิดในการวิจยั ไดดังนี้ 

 

งานวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ประกอบดวย 
ประชากร คือ ประชากรในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ขอมูล พ.ศ. 2561 มีจํานวน 152,086 คน (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี, 2562 : ออนไลน) : 1) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 
1973) โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม โดยผูวิจยัไดสรางข้ึนจากแนวคิดทฤษฎี สวนประสมทางการตลาด (7’Ps) และการตัดสินใจ โดยแบง
ออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 

สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป จํานวน 6 ขอประกอบดวย ตําบลที่อาศัย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอร 
ของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ จํานวนดานละ 3 ขอ รวมทั้งสิ้น 21 ขอ 

สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อยันฮี วิตามิน วอเตอร ของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัด
นนทบุรี ประกอบดวย ดานการรับรู ดานการเรียนรู ดานทัศนคติ และดานแรงจูงใจจํานวนดานละ 3 ขอ รวมทั้งสิ้น 12 ขอ 

โดย สวนที่ 2 และสวนที่ 3 ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามโดยใช Likert’s Scale เปนมาตรวัดลักษณะของ
ขอความท่ีใชมีลกัษณะเชิงบวก มีเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

1. ตําบลท่ีอาศัย 
2. เพศ 
3. อาย ุ
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

(7’Ps)

1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
5. ดานบุคลากร 
6. ดานกระบวนการ 
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5 หมายความวา มผีลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด เทากับ 5 คะแนน 
4 หมายความวา มผีลตอการตัดสินใจซื้อมาก เทากับ 4 คะแนน 
3 หมายความวา มผีลตอการตัดสินใจซื้อปานกลาง เทากับ 3 คะแนน 
2 หมายความวา มผีลตอการตัดสินใจซื้อนอย เทากับ 2 คะแนน 
1 หมายความวา มผีลตอการตัดสินใจซื้อนอยที่สุด เทากับ 1 คะแนน 

กําหนดเกณฑการใหความหมายคาเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) 
4.50–5.00 หมายถึง  ระดับการมีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากที่สุด 
3.50–4.49 หมายถึง ระดับการมีผลตอการตัดสินใจซ้ือมาก 
2.50–3.49 หมายถึง ระดับการมีผลตอการตัดสินใจซ้ือปานกลาง 
1.50–2.49 หมายถึง ระดับการมีผลตอการตัดสินใจซื้อนอย 
1.00–1.49 หมายถึง ระดับการมีผลตอการตัดสินใจซื้อนอยที่สุด 

สถิติทีใ่ชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการทดสอบสมมติฐาน โดยกําหนดคา
ระดับนัยสําคัญทางสถิตเิทากับ 0.05 

สมมติฐานขอที่ 1. ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล ไดแก ตําบลที่อาศัย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ที่แตกตางกันมีปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดและการตัดสินใจซื้อยันฮี วิตามิน วอเตอรแตกตางกัน วิเคราะหโดยใชสถิติคา t-test และการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) ดวยคา F-test หากพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จะใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) 

สมมติฐานขอที่ 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อยันฮี วิตามิน วอเตอรของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี หาคาความสัมพันธและทํานายคาตัวแปรโดยการวิเคราะหถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Enter 

ผูวิจยัหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยการนําเคร่ืองมือไปทดลองใช (Tryout) กับประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภค ในเขตอําเภอบางกรวย จํานวน 30 คน แลวนําผลการทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคา
ความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา ตามวิธีของครอนบราค (Cronbach’s 
Coefficient Alpha Method) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ไดคาเทากับ .864 

ผูวิจยัไดเก็บรวบรวมขอมูล ชวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ.2562 
/

1. ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน สวนใหญเปนหญิง 218 คน คิดเปนรอยละ 54.50 มีอายุ

ระหวาง 31-40 ป จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.75 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 211 คน คิดเปน
รอยละ 52.75 มีอาชีพเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 30.3 และสวนใหญมี
รายไดเฉลี่ย 20,001-30,000 บาทตอเดือน จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 34.00 
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2. ระดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยันฮี 
วิตามิน วอเตอรของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.09 เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานลักษณะ
ทางดานกายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 รองลงมาคือ ดานกระบวนการใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 ดานราคา
และดานการสงเสริมทางการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ดานผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 ดานชองทางการจัด
จําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98 และดานที่มรีะดับคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 จําแนก
เปนรายดาน ดังนี้ 

2.1 ดานผลิตภัณฑผูบริโภคใหความสําคัญอยูในลําดับที่ 4 มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 4.03 เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดคือ ยันฮี 
วิตามิน วอเตอร มีตราสินคาเปนที่รูจัก มีชื่อเสียง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 และขอที่มรีะดับคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ยันฮี 
วิตามิน วอเตอร มีรสชาติ และกลิ่นที่ด ี(อรอยและดื่มงาย) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 

2.2 ดานราคาผูบริโภคใหความสําคัญอยูในลําดับที่ 3 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 เมื่อ
จําแนกเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดคือ ยันฮี วิตามิน วอเตอร มี
ปริมาณสารอาหารหลักเหมาะสมกับราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 รองลงมามีระดับคาเฉลี่ยเทากัน 2 ขอ คือ ยันฮี 
วิตามิน วอเตอร มีราคาที่เหมาะสมกับปริมาณที่บรรจุ และยันฮี วิตามิน วอเตอร มีราคาไมสูงเกินไปเม่ือ
เปรียบเทียบกับเคร่ืองดื่มที่มปีริมาณสารอาหารใกลเคียงกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 

2.3 ดานชองทางการจัดจําหนายผูบริโภคใหความสําคัญอยูในลําดับที่ 5 อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดคือ 
ยันฮี วิตามิน วอเตอร หาซ้ือไดงาย มีจําหนายตามรานคาทั่วไป มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และขอที่มีระดับคาเฉลี่ย
นอยที่สดุคื ยันฮี วิตามิน วอเตอร สามารถสั่งซ้ือทางอินเตอรเน็ต/ทางโทรศัพทได มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 

2.4 ดานการสงเสริมการตลาดผูบริโภคใหความสําคัญอยูในลําดับที่ 3 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 4.13 เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดคือ ยันฮี 
วิตามิน วอเตอร มีการจัดโปรโมชั่นลดราคา หรือแจก แถม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และขอที่มีระดับคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือ ยันฮี วิตามิน วอเตอร มีการโฆษณา ประชาสัมพนัธตามสื่อตาง ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 

2.5 ดานบุคลากรผูบริโภคใหความสําคัญอยูในลําดับที่ 6 อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 
เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดคือ พนักงานขาย/ตัวแทน 
ใหขอมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ ยันฮี วิตามิน วอเตอร ไดดีเขาใจงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และขอที่มีระดับ
คาเฉลี่ยนอยที่สดุคือ พนักงานขาย/ตัวแทน มีมนษุยสัมพนัธดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 

2.6 ดานกระบวนการใหบริการผูบริโภคใหความสําคัญอยูในลําดับที่ 2 อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.17 เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดคือ มี
กระบวนการจัดสงถูกตอง รวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 และขอที่มีระดับคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีกระบวนการ
สัง่ซ้ืองาย สะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 
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2.7 ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูบริโภคใหความสําคัญอยูในลําดับที่ 1 อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุด
คือ ผลิตภัณฑยันฮี วิตามิน วอเตอรถูกจัดวางไวเปนหมวดหมู มองเห็นไดงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และขอที่มี
ระดับคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สถานที่จําหนาย/จัดเก็บ/รถขนสง ยันฮี วิตามิน วอเตอร มีการจัดการเร่ือง แสง และ
อุณหภูมไิดดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 

3. ระดับความคิดเห็นตอการตัดสินใจซื้อยันฮี วิตามิน วอเตอร โดยภาพพบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 410 เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีระดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานทัศนคติมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.12 รองลงมาคือ ดานแรงจูงใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และดานที่มีระดับคาเฉลี่ยนอยสุด มี
คาเฉลี่ยเทากัน 2 ดาน คือ ดานการรับรูและดานการเรียนรูมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 จําแนกเปนรายดาน ดังนี้ 

3.1 ดานการรับรู ผูบริโภคใหความสําคัญอยูในลําดับที่ 3 อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 
เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดคือ สวนประกอบและ
ประโยชนของยันฮี วิตามิน วอเตอร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 ขอที่มีระดับคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ตราสินคา แหลงผลิต
และมาตรฐานของยันฮี วิตามิน วอเตอร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 

3.2 ดานการเรียนรู ผูบริโภคใหความสําคัญอยูในลําดับที่ 3 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 
4.08 เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดมี 2 ขอ คือ ตองการ
ทดสอบผลิตภัณฑ ตามการโฆษณา และ ตองการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑอ่ืน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 และขอที่มี
ระดับคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ตองการลองน้ําดื่มใหม ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 

3.3 ดานทัศนคติ ผูบริโภคใหความสําคัญอยูในลําดับที่ 1 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.12 
เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดคือ น้ําที่มีวิตามินยอมมี
ราคาสูงกวาน้ําดื่มธรรมดา วอเตอร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 และขอที่มีระดับคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดื่มแลวรูสึก
ทนัสมัยไมตกเทรนด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 

3.4 ดานแรงจูงใจ ผูบริโภคใหความสําคัญอยูในลําดับที่ 2 อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 เม่ือ
จําแนกเปนรายขอพบวาอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดคือ ตัดสินใจซ้ือเพราะเพื่อน         
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และขอที่มรีะดับคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ตัดสินใจซ้ือเพราะบุคคลในครอบครัว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 

4. การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1.ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล ไดแก ตําบลที่อาศัย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จงัหวัดนนทบุรี ที่แตกตางกันมีปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อยันฮี วิตามิน วอเตอรแตกตางกัน วิเคราะหโดยใชสถิติคา t-test และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) ดวยคา F-test หากพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.5 จะใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) พบวา 

4.1 ตําบลที่อยูอาศัยของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรีที่แตกตางกัน มีระดับ
ความเห็นตอความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยการตัดสินใจซ้ือที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือยันฮี 
วิตามิน วอเตอรไมแตกตางกัน (Sig.=.998, .997 ตามลําดับ) 
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4.2 เพศของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรีที่แตกตางกัน มีระดับความเห็นตอ
ความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยการตัดสินใจซ้ือที่มผีลตอการตัดสินใจซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอร 
ไมแตกตางกัน (Sig.=.097, .138 ตามลําดับ) 

4.3 อายุของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรีที่แตกตางกัน มีระดับความเห็นตอ
ความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยการตัดสินใจซ้ือที่มผีลตอการตัดสินใจซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอร 
แตกตางกันทั้ง 2 ปจจัย (Sig.=.000) ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ 
(Scheffe’s test) พบวา 

4.3.1 อายุตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวามีความแตกตางกัน จํานวน 5 คู 
ไดแก ผูบริโภคที่มีอายุต่าํกวา 20 ป มีระดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอรนอยกวาผูบริโภคที่อายุ 20-30 ป และผูบริโภคที่มีอายุ 20-30 ป มีระดับ
ความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อยันฮี วิตามิน วอเตอรนอย
กวาผูบริโภคที่อายุ 31-40 ป, อายุ 41-50 ป, อายุ 51-60 ป และอายุ 61 ปข้ึนไป 

4.3.2 อายุตอปจจัยการตัดสินใจ พบวามีความแตกตางกัน มีจํานวน 2 คู ไดแก 
ผูบริโภคท่ีมีอายุ 20-30 ป มีระดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยการตัดสินใจซ้ือที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ยันฮี วิตามิน วอเตอรนอยกวาผูบริโภคที่อายุ 31-40 ป และอายุ 61 ปข้ึนไป 

4.4 ระดับการศึกษาของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรีที่แตกตางกัน มีระดับ
ความเห็นตอความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยการตัดสินใจซื้อที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ยันฮี วิตามิน วอเตอรแตกตางกันทั้ง 2 ปจจัย (Sig.=.000) ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวย
วิธขีองเซฟเฟ (Scheffe’s test) พบวา 

4.4.1 ระดับการศึกษาตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวามีความแตกตางกัน 
จํานวน 2 คู ไดแก ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่าํกวาปริญญาตรีมรีะดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มผีลตอการตัดสินใจซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอรนอยกวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
และผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมรีะดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อยันฮี วิตามิน วอเตอรนอยกวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

4.4.2 ระดับการศึกษาตอปจจัยการตัดสินใจ พบวามีความแตกตางกัน มีจํานวน 2 คู 
ไดแก ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่าํกวาปริญญาตรีมรีะดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยการตัดสินใจซื้อที่
มผีลตอการตัดสินใจซื้อยันฮี วิตามิน วอเตอรนอยกวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และผูบริโภคที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีมีระดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยการตัดสินใจซ้ือที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยันฮี 
วิตามิน วอเตอรนอยกวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

4.5 อาชีพของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรีที่แตกตางกัน มีระดับความเห็นตอ
ความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยการตัดสินใจซ้ือที่มผีลตอการตัดสินใจซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอร 
แตกตางกันทั้ง 2 ปจจัย (Sig.=.000, .030) ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ 
(Scheffe’s test) พบวา 
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4.5.1 อาชีพตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวามีความแตกตางกัน จํานวน 3 คู 
ไดแก ผูบริโภคที่เปนนักเรียน/นักศึกษา มรีะดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อยันฮี วิตามิน วอเตอรนอยกวาผูบริโภคเปนพนักงานบริษัทเอกชน , ผูบริโภคที่เปนพนักงาน
บริษัทเอกชน มีระดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อยันฮี 
วิตามิน วอเตอรนอยกวาผูบริโภคเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผูบริโภคท่ีเปนขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีระดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยันฮี 
วิตามิน วอเตอรนอยกวาผูบริโภคเปนคาขาย/เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว 

4.5.2 อาชีพตอปจจัยการตัดสินใจ พบวามีความแตกตางกัน มีจํานวน 1 คู ไดแก 
ผูบริโภคที่เปนนักเรียน/นักศึกษา มีระดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยการตัดสินใจซ้ือที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อยันฮี วิตามิน วอเตอรนอยกวาผูบริโภคเปนพนักงานบริษัทเอกชน 

4.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรีที่แตกตางกัน           
มีระดับความเห็นตอความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยการตัดสินใจซื้อที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อยันฮี วิตามิน วอเตอรแตกตางกันทั้ง 2 ปจจัย (Sig.=.000) ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) พบวา 

4.6.1 รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวามีความแตกตางกัน 
จํานวน 6 คู ไดแก 

1. ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีระดับความ
คิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยันฮี วิตามิน วอเตอรนอยกวา
ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท และผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 40,000 บาท 

2. ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท มีระดับความคิดเห็นตอ
ความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อยันฮี วิตามิน วอเตอรนอยกวาผูบริโภคที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท 

3. ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท มีระดับความคิดเห็นตอ
ความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผีลตอการตัดสินใจซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอรนอยกวาผูบริโภคที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-40,000 บาท และผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 40,000 บาท 

4. ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-40,000 บาท มีระดับความคิดเห็นตอ
ความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อยันฮี วิตามิน วอเตอรนอยกวาผูบริโภคที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 40,000 บาท 

4.6.2 รายไดเฉลี่ยตอเดือนตอปจจัยการตัดสินใจ พบวามีความแตกตางกัน มีจาํนวน 3 คู 
ไดแก ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาทมีระดับความคิดเห็นตอความสําคัญของ
ปจจัยการตัดสินใจซื้อที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยันฮี วิตามิน วอเตอรนอยกวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
10,001-20,000 บาท , ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท และผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
มากกวา 40,000 บาท 
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5. สมมติฐานขอที่ 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อยันฮี วิตามิน วอเตอรของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ทํานายคาตัวแปรโดยการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) แบบ Enter พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ดานมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อยันฮี วิตามิน วอเตอรในระดับสูง (R=.723) โดยที่ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดาน สามารถ
อธิบายความผันแปรของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของยันฮี วิตามิน วอเตอร ที่ 52.3% (Sig.=.000) ดวยคา
ความคาดเคลื่อนของการกะประมาณ .25823 โดยดานราคาสามารถอธิบายความผันแปรของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดของยันฮี วิตามิน วอเตอรสูงสุด ที่ 41.1% (Sig.=.000) รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ 19.3% (Sig.=.000) 
และดานกระบวนการใหบริการ 6.6% (Sig.=.036) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนสมการ
พยากรณไดดังนี้ bxaY  

แทนคา การตัดสินใจซื้อ = 1.054 +.411(ราคา)+.193(ผลิตภัณฑ)+.066(กระบวนการใหบริการ) 
5.1 คา b ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา (b=.411) หมายความวา เม่ือมีการใช

กลยุทธดานราคาใหผูบริโภคพึงพอใจเพิ่มข้ึน 1 หนวย การตัดสินใจซื้อยันฮี วิตามิน วอเตอร ของผูบริโภคในเขต
อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรีเพิ่มข้ึน .411 หนวย เม่ือทดสอบความมีนัยสําคัญพบวา p<.005 แสดงวาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานราคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอร ของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ 
จังหวัดนนทบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

5.2 คา b ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลติภัณฑ (b=.196) หมายความวา เม่ือมีการ
ใชกลยุทธดานผลิตภัณฑใหผูบริโภคพึงพอใจเพิ่มข้ึน 1 หนวย การตัดสินใจซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอร ของผูบริโภคใน
เขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรีเพิ่มข้ึน .196 หนวย เมื่อทดสอบความมีนัยสําคัญพบวา p<.005 แสดงวาปจจัย
สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑสงผลตอการตัดสินใจซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอร ของผูบริโภคในเขตอําเภอ
บางใหญ จังหวัดนนทบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

5.3 คา b ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการ (b=.066) หมายความ
วา เม่ือมีการใชกลยุทธดานกระบวนการใหบริการทําใหผูบริโภคพึงพอใจเพิ่มข้ึน 1 หนวย การตัดสินใจซื้อยันฮี 
วิตามิน วอเตอร ของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรีเพิ่มข้ึน .066 หนวย เมื่อทดสอบความมี
นัยสําคัญพบวา p<.005 แสดงวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการสงผลตอการตัดสินใจ
ซือ้ยันฮี วิตามิน วอเตอร ของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

1. ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน สวนใหญเปนหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี เปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายไดเฉลี่ย 20,001-30,000 บาทตอเดือน สอดคลองกับ
การศึกษาของจันฑิสา ศิริสุนทร (2559) ที่ศึกษาเร่ืองปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อน้ําดื่มบรรจุ
ขวดของผูบริโภคในจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวาจากกลุมตวัอยางจํานวน 400 คน ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศ
หญิง อายุ 30–39 ป อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจมากวา มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี 
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2. ระดับความคิดเห็นตอความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยันฮี 
วิตามิน วอเตอรของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือจําแนกเปน
รายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับการศึกษาของลินดา พงษศักดิ์ (2558) ที่ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือน้ําแรบรรจุขวดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และของกิตยาภรณ 
ลําลึก (2558) ที่ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองดื่มชาผสมสมุนไพรพรอมดื่มของผูบริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี จากกลุมตวัอยางจํานวน 400 คน ทั้ง 2 งานวิจัย พบวา มีคาเฉลี่ยโดยรวมของปจจัยทางการตลาด
อยูในระดับมาก 

3. เพศของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรีทีแ่ตกตางกัน มีระดับความเห็นตอความสําคัญ
ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอรไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
การศึกษาของวรากร นิยม (2560) ที่ศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มน้ําสมุนไพร
เพื่อสุขภาพในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันใหความสําคัญกับ
ปจจัยสวนผสมทางการตลาดโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

4. อายุของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรีทีแ่ตกตางกัน มีระดับความเห็นตอความสําคัญ
ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอรแตกตางกัน สอดคลองกับ
การศึกษาของ ชุตินันท โรจนเพ็ญเพียร (2560 : 1530-1539) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่ม
เพื่อสุขภาพ ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ผลการศึกษาพบวา อายุที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
เคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพที่ตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 

5. ระดับการศึกษาของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรีทีแ่ตกตางกัน มีระดับความเห็นตอ
ความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอรแตกตางกัน 
สอดคลองกับการศึกษาของวรากร นิยม (2560) ที่ศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือ
เคร่ืองดื่มน้าํสมุนไพรเพื่อสุขภาพในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดโดยภาพรวมแตกตางกัน 

6. อาชีพของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรีที่แตกตางกัน มีระดับความเห็นตอ
ความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอรแตกตางกัน 
สอดคลองกับการศึกษาของวรากร นิยม (2560) ที่ศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือ
เคร่ืองดื่มน้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตาง
กันใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดโดยภาพรวมแตกตางกัน 

7. รายไดเฉลี่ยตอเดือน ของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรีที่แตกตางกัน มีระดับ
ความเห็นตอความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผีลตอการตัดสินใจซ้ือยันฮ ีวิตามิน วอเตอรแตกตาง
กัน สอดคลองกับการศึกษาเฉลิมพล รัตนลาโภ (2558) ที่ศึกษาเร่ืองการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองดื่มรังนกนางแอน 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสําหรับการวิจัยเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร พบวา ระดับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อ เคร่ืองดื่มรังนกนางแอนที่แตกตางกัน 
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8. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑสงผลทางบวกตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอร 
ของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี โดยผูบริโภคใหความสําคัญกับ ยันฮี วิตามิน วอเตอร มีตรา
สนิคาเปนที่รูจกั มีชื่อเสียงรองลงมาคือ มีรสชาติ และกลิ่นที่ดี (อรอยและดื่มงาย) สอดคลองกับการศึกษาของรวิกร 
สยามิภักดิ์  (2559) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือน้ําแรบรรจุขวดของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑเร่ืองตราสินคาเปนที่รูจักและมีความนาเชื่อถือมากที่สุด 

9. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาสงผลทางบวกตอการตัดสินใจเลือกซื้อยันฮี วิตามิน วอเตอร 
ของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี โดยผูบริโภคใหความสําคัญกับยันฮี วิตามิน วอเตอร มีปริมาณ
สารอาหารหลักเหมาะสมกับราคา รองลงมาคือ มีราคาที่เหมาะสมกับปริมาณที่บรรจุและมีราคาไมสูงเกินไปเมื่อ
เปรียบเทียบกับเคร่ืองดื่มที่มปีริมาณสารอาหารใกลเคียงกัน สอดคลองกับการศึกษาของเฉลิมพล รัตนลาโภ ที่ศึกษา
เร่ืองการตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองดื่มรังนกนางแอน ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2558) ซึ่งผลการศึกษา
พบวาปจจัยดานราคาสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มรังนกของผูบริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร กลาวคือถา
ผูผลิตสินคาตั้งราคาเคร่ืองดื่มรังนกนางแอนถูกเกินไป ผูบริโภคก็ไมซื้อ สินคา เพราะผูบริโภคคิดวาสินคานั้นคุณภาพ
อาจจะไมดี ไมมีคุณภาพ และผูบริโภคสวนใหญคํานึงถึง ความเหมาะสมของราคากับปริมาณและราคากับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ ตองการความคุมคา 

10. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการสงผลทางบวกตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ยันฮี วิตามิน วอเตอร ของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี โดยผูบริโภคใหความสําคัญกับ             
มีกระบวนการจัดสงถูกตอง รวดเร็ว สอดคลองกับการศึกษาของลินดา พงษศักดิ์ (2558) ที่ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําแรบรรจุขวดของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา
ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอการมีกระบวนการจัดสงสินคาใหแกผูบริโภค 

 

1. จากผลการศึกษาพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา มีความสัมพันธทางบวกตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อยันฮี วิตามิน วอเตอร ของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรีมากที่สดุ สามารถอธิบาย
ความผันแปรได 41.1 % โดยเร่ืองที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑยันฮี วิตามิน วอเตอร มีปริมาณ
สารอาหารหลักเหมาะสมกับราคา รองลงมาคือ มีราคาที่เหมาะสมกับปริมาณที่บรรจุและมีราคาไมสูงเกินไปเม่ือ
เปรียบเทียบกับเครื่องดื่มที่มีปริมาณสารอาหารใกลเคียงกัน ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญกับ การหม่ัน
เทียบเคียงสินคา ที่มีคุณสมบัตใิกลเคียงกัน (Benchmarking) เพื่อนํามาจัดทําแผนกลยุทธในการแขงขันในตลาดได
อยางเหมาะสม 
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2. จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ พบวา มีความสัมพันธทางบวกตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือยันฮี วิตามิน วอเตอร ของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรีมากเปนลําดับที่ 2 
สามารถอธิบายความผันแปรได 19.6 % โดยเร่ืองที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑยันฮี วิตามิน           
วอเตอร มีตราสินคาเปนที่รูจัก มีชื่อเสียง (เพราะโรงพยาบาลยันฮีมีชื่อเสียงในเร่ืองของการศัลยกรรมที่เก่ียวกับ
ความสวยงาม) รองลงมาคือ ยนัฮี วิตามิน วอเตอร มีรสชาติ และกลิ่นที่ดี และมีสารอาหาร วิตามินหรือแรธาตุหลัก 
ตรงกับความตองการ ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการรักษาระดับคุณภาพชื่อเสียงของโรงพยาบาล 
การประชาสัมพนัธ เพื่อทําใหเคร่ืองดื่มเปนที่รูจักและไมควรมีความเกี่ยวของกับเร่ืองการเมืองและการระวังเร่ืองการ
แสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ เพราะอาจสรางความไมพึงพอใจในสังคมและเกิดการตอตานผลิตภัณฑได 

3. จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการ พบวา มีความสัมพันธ
ทางบวกตอการตัดสินใจเลือกซื้อยันฮี วิตามิน วอเตอร ของผูบริโภคในเขตอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรีมากเปน
ลําดับที่ 3 สามารถอธิบายความผันแปรได 6.6 % โดยเร่ืองที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดคือ มีกระบวนการ
จัดสงถูกตอง รวดเร็ว มีกระบวนการชําระเงินที่ถูกตอง รวดเร็ว และมีกระบวนการสั่งซื้องาย สะดวกดังนั้น
ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับกระบวนการใหบริการ ผูบริโภคสามารถเขาถึงกระบวนการซ้ือสินคาที่งาย 
ไดรับความสะดวก ถูกตองและรวดเร็ว 

4. จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพมากที่สุด โดยใหความสําคัญกับ ผลิตภัณฑยันฮี วิตามิน วอเตอรถูกจัดวางไวเปนหมวดหมู 
มองเห็นไดงาย รองลงมาคือ สถานที่จําหนาย/จัดเก็บ/รถขนสง ยันฮี วิตามิน วอเตอร สะอาด ดังนั้นผูประกอบการ
ควรใหความสําคัญกับการจัดวางตําแหนงของสินคาในรานคาตาง ๆ โดยเฉพาะในรานสะดวกซื้อซ่ึงมีสินคาน้ําดื่มที่
หลากหลาย จุดระดับสายตาตามสวนสูงมาตรฐานของคนไทย จึงเปนจุดที่ควรใหความสนใจ รวมถึงการทําใหเปน
สินคาที่พนักงานรานสะดวกซ้ือแนะนําหรือวางจําหนายที่เคานเตอรชําระเงิน ก็เปนวิธีการหนึ่งที่จะทําใหผูบริโภค
รับรูวามียันฮี วิตามิน วอเตอรจําหนายที่รานนั้น ๆ แลว 

5. ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดคือ ยันฮี วิตามิน วอเตอร หาซ้ือ
ไดงาย มีจําหนายตามรานคาทั่วไป รองลงมาคือ ยันฮี วิตามิน วอเตอร มีตัวแทนจําหนาย ดังนั้นผูประกอบการควร
ใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธใหผูบริโภครับทราบถึงชองทางการจัดจําหนายใหหลากหลายชองทาง และ
ตัวแทนจําหนายควรมีการประชาสัมพนัธ ลงพื้นที่เพื่อหาลูกคาในพื้นที่ใหไดมากที่สุด 

6. จากการศึกษา ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดคือ ยันฮี วิตามิน วอเตอร 
มกีารจัดโปรโมชั่นลดราคา หรือแจก แถม รองลงมาคือ ยันฮี วิตามิน วอเตอร มีสินคาตัวอยางใหทดลองชิม ดังนั้น
ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการจัดรายการสงเสริมการขายใหเหมาะสมและตอเนื่อง 

7. จากการศึกษา ดานบุคลากรอยูในระดับมาก พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุดคือ พนักงาน
ขาย/ตัวแทน ใหขอมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ ยันฮี วิตามิน วอเตอร ไดดีเขาใจงาย รองลงมาคือ พนักงานขาย/
ตัวแทน ใหบริการ การขายที่ดี ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญกับความรูเร่ืองของผลิตภัณฑ ความรูเร่ือง
เทคนิคการการขายและการเพิ่มยอดขายใหแกพนักงานและตัวแทนจําหนาย 
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การวิจัยเร่ืองแนวทางการยกระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด 
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
องคกร บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด 2)เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
บริษัทขนสง : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด 3) เพื่อสรางแนวทางความพึงพอใจในงาน ของบริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด 
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม สถิติทีใ่ชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา f-test 

1. ผลการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 289 คน มีชวงอายุ 21-30 ป 
จํานวน 234 คน สถานภาพโสด จํานวน 181 คน มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. จํานวน 176 คน   
มรีายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-15,000 บาท จํานวน 223 คน มีอายุงาน 3-5 ป จํานวน 226 คน ตามลําดับ 

2. การวิจัยเร่ืองระดับเร่ืองแนวทางการยกระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา 
ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.76 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมากที่สุด เมื่อเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ปรากฏวา
ดานลักษณะงาน คาเฉลี่ย 4.90 ดานการประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน คาเฉลี่ย 4.88 ดานความรับผิดชอบ 
คาเฉลี่ย 4.86 ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน คาเฉลี่ย 4.63 และดานการไดรับการยอมรับนับถือ คาเฉลี่ย 
4.53 ตามลําดับ 

 

 
Abstract

Research on Organizational Satisfaction: Krua Sila Transport Co., Ltd., Tambon 
Bang Talat, Amphur Pak Kret Nonthaburi The objectives of this study were to 1) study the 
level of job satisfaction in Krua Sila Transport Co., Ltd. Nonthaburi 2) To investigate the 
personal factors affecting the level of job satisfaction in the transport company: Krua Sila 
Transport Co., Ltd. Nonthaburi 3) To create a satisfactory way of working in Sila Transport 
Co., Ltd., Tambon Bang Talat, Amphur Pak Kret. Nonthaburi 400 samples were used. The 
data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and f-test.
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1. The finding showed that most of interviewee are male. 289 persons are between 
21-30 year old, 234 persons are single, 181 persons acquire high school diploma, 176 persons 
have average between 10,000-15,000 Baht, and 223 persons have 3-5 years ' experience. 

2. In a study of framework of heightening level of satisfaction in Krua Sila 
Transport Co.,Ltd , Nonthaburi, overall, average score of highest level are 4.76. 
Considering in each aspect ordering in descending order, it appeared that job description 
scored 4.90, success in job scored 4.88, responsibility scored 4.86, progress in career path 
score 4.63, and respectability scored 4.53.

Keyword : Satisfaction, Transportation

การบริหารทรัพยากรมนุษย นักบริหารทั่วโลกใหความสําคัญเพราะทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่มีคายิ่ง
ของสังคม บริษัทชั้นนําระดับโลกที่ประสบความสําเร็จในทางธุรกิจ ลวนแลวแตใหความสําคัญกับกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย เพราะผูบริหารมีความเชื่อโดยพื้นฐานวา คนหรือพนักงานเปนทรัพยากรทางกลยุทธ (Strategic 
Asset) ทีส่ามารถพัฒนาเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันได การเปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับคนที่มองวาคนเปน
ทุนที่มีคุณคาในการบริหาร หรือที่เรียกวา Human Capital โดยเนนเร่ืองสมรรถนะความสามารถของพนักงาน 
(Employee Competencies) ประเทศใดที่มทีรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพสูงและสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชน
ในทางสรางสรรคแลว ประเทศนั้นก็เจริญกาวหนามีความม่ังค่ังและมั่นคงทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมืองและทาง
สังคมแตถาหากประเทศใดขาดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาหรือไมสามารถนาํมาใชใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติได 
ประเทศก็พัฒนาไปไดยาก ความเจริญหรือความลาหลังของประเทศจึงข้ึนอยูกับปจจัยทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ 
เพราะทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยหลักที่กอใหเกิดการพัฒนา ปจจัยอ่ืนๆ ที่กอใหเกิดการพัฒนาประเทศไมวาจะเปน
ดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมก็มาจากทรัพยากรมนุษยทั้งสิ้น ประเทศตาง ๆ จึงมุงหวังที่จะมีทรัพยากรมนุษยที่มี
ประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ดีและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ  
  การดําเนินธุรกิจตองประกอบดวยปจจัยหลายอยาง ซึง่ปจจัยพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจมี 4 ประเภท หรือ
ที่เรียกวา 4M ไดแก 1) คน (Man) ซึ่งถือวาเปนทรัพยากรการบริหารที่สําคัญที่สุดเพราะเปนสิ่งมีชีวิต มีจิตใจ              
มีอารมณ มีสติปญญาและมีความรูสึก “คน” สามารถสรางคุณคาและสรางมูลคาเพิ่มได โดยคนสามารถเรียนรู 
เพิ่มพูนทักษะทางดานความคิดและการกระทํา 2) เงิน (Money) เปนปจจัยในการดําเนินธุรกิจอีกชนิดหนึ่งที่ตอง
นํามาประกอบเพื่อใหเกิดธุรกิจ ซึง่แตละธุรกิจจะใชปริมาณเงินที่แตกตางกันไป ข้ึนอยูวาธุรกิจนั้นมีขนาดเล็กหรือใหญ 3) วัสดุ
หรือวัตถุดิบ (Material) ซึ่งในการผลิตสินคา ตองอาศัยวัตถุดิบในการผลิต ดังนั้น ผูบริหารตองรูจักบริหารวัตถุดิบ
ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดตนทุนที่ต่ํา และทําใหธุรกิจไดผลกําไรสูงสุด 4) วิธีปฏิบัติงาน (Method) ซึ่งการ
ปฏิบัตงิานในแตละข้ันตอนของการดําเนินธุรกิจ ควรมีการวางแผน และควบคุม ใหการปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพ 
 

การวิจยัเร่ืองแนวทางการยกระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด 
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
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1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมผีลตอระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในบริษัทขนสง : บริษัท คชศิลา 
ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

3. เพื่อสรางแนวทางความพึงพอใจในงาน ของบริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ในการวิจัยคร้ังนี้คือพนักงานที่ทํางานในบริษัท คชศิลา ขนสง จํานวน 400 คน  

 เคร่ืองมือใชในการวิจัยดังนี้คือแบบสอบถาม(Questionnaires) เร่ืองแนวทางการยกระดับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีโดย
ลกัษณะแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวนดังตอไปนี้ 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรส รายได ตําแหนง อายุการทํางาน 
   สวนที่ 2 แบบสอบถามเรื่องแนวทางการยกระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา 
ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกอบดวย ดานปจจัยจูงใจ 1. การประสบ
ผลสําเร็จในหนาที่การงาน 2. การไดรับการยอมรับนับถือ 3. ลักษณะของงาน 4. ความรับผิดชอบ 5. ความกาวหนา

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายได 
6. อายุงาน 
 

1. การประสบผลสาํเร็จในหนาที่การงาน  
2. การไดรับการยกยองนับถือ  
3. ลักษณะของงาน  
4. ความรับผิดชอบ  
5. ความกาวหนาในการทาํงาน 
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ในการทํางาน ลักษณะคําถามเปนมาตรวัดแบบLikert Scale ครอบคลุมตัวแปรเร่ืองบริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด 
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยแบงเปน 5 ระดับคือเห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวย
ปานกลาง เห็นดวยนอยและเห็นดวยนอยมาก 

 
 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการประมวลผลและวิเคราะห
ขอมูล โดยดําเนินการดังนี้      

1. นําแบบสอบถามที่รวบรวมได ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง 
2. นําแบบสอบถามที่มคีวามสมบูรณแลวมาลงรหัส (Coding Form) 
3. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลว มาบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อประมวลผล ขอมูลที่ไดจดัเก็บและ 

คํานวณหาคาทางสถิติแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อตอบคําถามวิจัย และวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยนําเสนอผลใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียง และนําผลการศึกษาที่วิเคราะหไดมาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเขียน
ขอเสนอแนะ 

4. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลว ใหคะแนนแตละขอจากอํานาจการจําแนกรายขอในแบบสอบถาม โดยใช
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดคาน้ําหนักหรือคะแนนออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีลิเคอรท 
(Likert) ดังนี้ 

 ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด  ใหคาคะแนนเทากับ 5  
 ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ใหคาคะแนนเทากับ 4 
 ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  ใหคาคะแนนเทากับ 3 
 ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย   ใหคาคะแนนเทากับ 2 
 ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด  ใหคาคะแนนเทากับ 1 
คํานวณหาคาเฉลี่ย( x ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยกําหนดเกณฑการให  
ความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,2545 : 103)  

  4.50 - 5.00 หมายถึง ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

  2.50 – 3.49 หมายถึง ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  
  1.50 – 2.49 หมายถึง ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย  
  1.00 – 1.49 หมายถึง ผูบริโภคมีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 
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 แนวทางการยกระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบาง
ตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นี้ใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยเปนสถิติที่มุงศึกษาและ
อธิบายลักษณะตางๆของกลุมเปาหมายโดยทําการรวบรวมขอมูลจากทุกๆหนวยและทําการสรุปแปรความหมายของ
ขอมูลเปนรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และใช
สถิติเชิงอนุมานโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way Analysis of Variance: one-way ANOVA) 

1. คารอยละ (Percentage) 
2. คาเฉลี่ย (Mean : x ) 
3. คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
4. สถิติที่ใชหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

4.1 คาอํานาจจําแนกรายขอโดยใชคาอัตราสวนวิกฤต (t) 
4.2 สถิตกิารวิเคราะหการแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 

1. ผลการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศชาย จํานวน 289 คน มีชวงอายุ 21-30 ป 
จํานวน 234 คน สถานภาพโสด จํานวน 181 คน มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. จํานวน 176 คน   
มรีายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000-15,000 บาท จํานวน 223 คน มีอายุงาน 3-5 ป จํานวน 226 คน ตามลําดับ 

2. ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเร่ืองแนวทางการยกระดับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวม
อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมากที่สุด เมื่อเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ปรากฏวาดานลักษณะงาน ดานการประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน ดานความรับผิดชอบ               
ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน และดานการไดรับการยอมรับนับถือ ตามลําดับ 

2.1 ดานการประสบผลสําเร็จในหนาที่การงาน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ
เร่ืองแนวทางการยกระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบล
บางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  

  2.2 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเร่ืองแนว
ทางการยกระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในดานการไดรับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากบริษัทใชระบบ
อาวุโส 
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  2.3 ดานลักษณะงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเร่ืองแนวทางการยกระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
  2.4 ดานความรับผิดชอบ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเร่ืองแนวทางการยกระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ในดานความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ใน 1 ป จัดการฝกอบรมและสอดแทรกการทํางานให
ไดผลเหนือความคาดหมาย เชน การทํางานขนสงหากสงของถึงมือผูรับถือวางานนั้นสําเร็จตามความคาดหมาย         
แตงานจะไดผลเหนือความคาดหมายคือ การบริการที่จริงใจ ยิ้มแยมแจมใส ใสใจในสินคาที่นําสงเหมือนเปนของ
ของเราเอง การการขนสงที่เร็วกวาปกติ การจะสรางความประทับใจจากผูใชบริการ ดังนั้นการบริการเหนือความ
คาดหมายความจะมีในตัวพนักงานทุกๆคน 

2.5 ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเร่ืองแนว
ทางการยกระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในดานความกาวหนาในหนาที่การงาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  
 

 การวิจยัเร่ือง เร่ืองแนวทางการยกระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง 
จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไดนํางานวิจัยที่เก่ียวของมาประกอบการอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. จากผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ตอเร่ืองแนวทางการยกระดับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัตงิานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวม
อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะ การบริหารทรัพยยากรมนุษยเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงคิด
วิเคราะหในทุกๆ ดานจึงมีการเปดโอกาสใหพนักงานไดใชความสามารถไดอยาเต็มที่ ใชระบบอาวุโส มอบหมายงานให
ตรงกับความสามารถ มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนมีอํานาจในการตัดสินใจแบบมีเอกภาพ จึงทําใหพนักงานเกิด
ความภักดีและจะทํางานกับบริษัทตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ คําเพชรดี (2552) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ผลการวิจัย พบวา (1) แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็นของบุคลากร สํานักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย ดาน
ความสําเร็จในการทํางาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ทําและดาน
ความรับผิดชอบ โดยภาพรวม มแีรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาจากองคประกอบของแรงจูงใจ
ในการปฏิบัตงิานเปนรายดาน ดานที่มคีะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงการ
งาน ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการยอมรับนับถือ โดยมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง สวนดาน
ลักษณะงานที่ทําอยูในระดับปานกลาง (2) บุคลากรของสํานักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสถานภาพสมรส รายได และประสบการณในการปฏิบัติงานที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการ
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ปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน สวนบุคลากรที่ฝายปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัตงิานในดานความรับผิดชอบแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  1.1 ดานการประสบผลสําเร็จในหนาที่การงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเร่ือง
แนวทางการยกระดับความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะ การที่ผูบริหารใชคนใหถูกกับงานใหพนักงาน
ใชความสามารถไดอยาเต็มที่ สงผลใหงานสําเร็จทน การเชื่อใจและไววางใจพนักงานมอบหมายงานและเช่ือมั่นวา
จะตองทําไดดี มีการยกยองชมเชยเมื่อปฏิบัติดี ก็จะสงผลใหพนักงานเกิดความรักตอองคกร ขัดแยงกับงานวิจัยของ 
ศุภกิตต กิจประพฤทธกุล (2553) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท แบ
งคอก รีซอรส เซ็นเตอร จํากัด ผลการศึกษาพบวาปจจัยจูงใจที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท แบงคอก รีซอรส เซ็นเตอร อยูในระดับปานกลาง และทุกดานอยูในระดับปานกลางเทานั้น 
  1.2 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเร่ืองแนว
ทางการยกระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะการที่บริษัทใชระบบอาวุโสพนักงานยอมรับ 
ทั้งนี้สังคมไทยเปนสังคมที่ถูกปลูกฝงวาผูอาวุโสควรเปนบุคคลที่ควรเคารพนับถือ รวมไปถึงยอมรับในคําแนะนํา
รวมถึงขอเสนอแนะ และในการพิจารณาตางๆ ไมวาจะเปนการเลื่อนเงินเดือนผูที่มอีาวุโสในดานการทํางานก็จะเปน
ที่ยอมรับของเพื่อนรวมงานได การที่บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานรวมกําหนดแผนการทํางาน มอบหมายงานให
ความไววางใจ การใหคาตอบแทนที่เหมาะสม สวัสดิการที่เหมาะสม ก็จะทําใหความพึงพอใจของพนักงานอยูใน
ระดับมากที่ สอดคลองกับงานวิจัยของ จําเนียร วงศศรีแกว (2556) วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการทํางาน และ
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการ ทํางานของบุคลากรในสังกัดกลุมอํานวยการโรงพยาบาลตราด ผล
การศึกษา : บุคลากรในสังกัดกลุมอํานวยการ มีระดับความพึงพอใจในการทํางานสวนใหญอยูในระดับมาก การ
ไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และความกาวหนาในการทํางาน บุคลากรมี
ความพึงพอใจในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05)
  1.3 ดานลักษณะงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเร่ืองแนวทางการยกระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะ การที่ไดทํางานที่ตรงกับความรูความสามารถความถนัดทําให
ทํางานนั้นออกมีไดดีมีประสิทธิภาพ ลักษณะงานปริมาณงานความรับผิดชอบสอดคลองกับตําแหนงงานที่ตนเอง
ดํารงอยู งานทาทายไมจําเจ พนักงานมีแผนการทํางาของตนเอง เกิดการเอาใจใสในงาน รักในงานของตนเอง ก็
สงผลถึงความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน ขัดแยงกับงานวิจัยของ เอกสุริยะ ประเสริฐศรี (2556) ศึกษาเร่ือง ความพึง
พอใจในการปฏิบัตงิานของขาราชการทหารชั้นประทวน สังกัดกรมสวัสดิการทหารอากาศ พบวา ขาราชการทหาร
ชั้นประทวน มคีวามพึงพอใจในการปฏิบัตงิานในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับไดดังนี้ ความพึงพอใจใน
ระดับมาก ไดแก ดานความมั่นคงในงาน รองลงมา ไดแก ดานความรับผิดชอบ ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ไดแก ดานความสําเร็จในงาน  
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  1.4 ดานความรับผิดชอบ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเร่ืองแนวทางการยกระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะ การทํางานตองมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน เปนเอกภาพ 
เพื่อไมใหกาวกายกัน มีอํานาจตัดสินใจในการทํางาน พนักงานมีความเขาใจใบบทบาทและหนาที่ของตนเอง จึงทํา
ใหพนักงานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ขัดแยงกับ อาวาเกียน (2002) ไดทําการวิจัยและวิเคราะห
องคประกอบที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ ในงาน และความไมพึงพอใจในงานของคณาจารยสถาบันอุดมศึกษา โดย
มีจดุมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพนัธระหวางปจจัยกระตุน และปจจัยคํ้าจุน ตามทฤษฎีของเฮอรซเบอรก กับความ
พึงพอใจ และไมพึงพอใจในงาน ของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาโดยการสัมภาษณอาจารยในวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยในนิวยอรก 4 แหงๆ ละ 50 คน ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีความสําคัญที่ทําใหอาจารยมีความพึง
พอใจในงานมากที่สุดไดแก ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับ นับถือ ลักษณะของงาน รองลงมาไดแก 
ความกาวหนา และความรับผิดชอบ สวนปจจัยที่นําไปสูความไมพอใจในงาน ไดแก นโยบายและการบริหารของ
สถาบันเงินเดือน ความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน  

1.5 ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเร่ืองแนว
ทางการยกระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะหากพนักงานคิดวาบริษัทมีความม่ันคง             
มีความกาวหนา งานดี เงินดี สวัสดิการดี สังคมในบริษัทดี เกิดความรักในบริษัท เกิดความรักในงาน จะเกิดความ
ภักดี ยินดีทํางานและเติบโตกาวหนาไปพรอมๆ กับบริษัท ทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน ดาน
ความกาวหนาในการทํางานอยูในระดับมากที่สุด ขัดแยงกับ ธนกฤต ชัยแสนดี (2551) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยแรงจูงใจ
ในการทํางานของพนักงาน บริษัทสายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ล จํากัด พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอ
ปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน ดานความกาวหนาอยูในระดับปานกลาง  

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองแนวทางการยกระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท 
คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน อายุงาน เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายดาน พบวา  

2.1 จําแนกตามตัวแปรดานเพศ พบวา เร่ืองแนวทางการยกระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัตงิานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามตัว
แปรดานเพศ พบวาโดยรวม (sig=0.00) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
ดานการประสบผลสําเร็จในหนาที่การงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความ
รับผิดชอบ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สวนดานความกาวหนาในการทํางานไมแตกตางกัน  

ผลจากการศึกษาเพศชายมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบล
บางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นอยกวาเพศหญิง  

ผลจากการศึกษา เพศชาย เพศหญิง เพศทอม มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา 
ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มากกวาเพศกระเทย  
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2.2 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอายุ พบวา เร่ืองแนวทางการยกระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา โดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานไมแตกตางกัน  

2.3 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพสมรสพบวา ระดับเร่ืองแนวทางการยกระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานไมแตกตางกัน 

2.4 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษา พบวา ระดับเร่ืองแนวทางการยกระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานไมแตกตางกัน 

2.5 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนพบวา ระดับเร่ืองแนวทางการยกระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี พบวาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานไมแตกตางกัน 

2.6 จําแนกตามตัวแปรดานอายุงาน พบวา ระดับเร่ืองแนวทางการยกระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัตงิานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามตัว
แปรดานอายุงาน พบวาโดยรวม (sig=0.00) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา ทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  
 จากการศึกษา ผูที่มอีายุงานไมเกิน 1 ป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา ขนสง 
จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นอยกวาผูที่มอีายุงาน 1-2 ป , 3-5 ป, 6-9 ป, 10 ปข้ึนไป  

 

1. ดานการประสบผลสําเร็จในหนาที่การงาน ในเร่ืองการยกยองชมเชยเมื่อพนักงานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
ผูบริหารความใหความสําคัญ เพราะจะสรางประทับใจความรูสึกดีรูสกึวาเปนที่ยอมรับมีหนาตาในสังคมบริษัท เปน
ตัวอยางที่ดีใหกับพนักงานคนอ่ืนๆ วาทําดีมีรางวัล ไมวาจะเปนรางวัลในดานตัวเงินหรือเปนทางจิตใจเชนโล ใบ
ประกาศ การชมเชยในที่สาธารณะ ซ่ึงความพึงพอใจในขอนี้นอยที่สุด ควรไดรับการปรับปรุง 
 2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ในดานนี้ บริษัทควรเปดโอกาสใหพนักงานในระดับลางไดมีโอกาสได
แสดงความคิดเห็นหรือไดรับคัดเลือกใหเปนคณะทํางาน มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและผูบริหารนําขอเสนอแนะ
นั่นมาพิจารณา และความพิจารณาในเร่ืองคาตอบแทนที่เหมาะสมกับงาน และอีกสิ่งหนึ่งที่ผูบริหารควรทบทวน
เนื่องจากความพึงพอใจในการปฏิบัติขอนี้นอยที่สุด คือดานสวัสดิการ  
 3. ดานลักษณะงาน ควรคํานึงถึงความเปนธรรม เนื่องจากในบริษัทมีพนักงานจํานวนมาก ซึ่งลักษณะการ
ทาํงานความรับผิดชอบแตกตางกันออกไป จึงอาจทําใหมีการแบงพรรคแบงพวก แบงระดับ แบงชนชั้น ความรูสึก
ไมไดรับความเปนธรรม ดังนั้น ผูบริหารระดับสูงควรมีความเปนกันเองใกลชิดกับพนักงานทุกระดับ ควรมีการ
ประชุม รายเดือน รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน และรับฟงความคิดเห็น ทราบ
ปญหาและอุปสรรคของการทํางาน  
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 4. ดานความรับผิดชอบ ควรมีการกําหนดความรับผิดชอบในงานไวใหชัดเจน มีแผนผังการทํางาน                
มีกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงาน และควรมีคูมือในการทํางานซึ่งมีรายละเอียดการทํางานในทุก
ข้ันตอน เพื่อเปนคูมอืสําหรับพนักงานใหม หรือหากมีการทํางานแทนกัน สามารถปฏิบัติงานตามคูมือไดโดยไมเกิด
ความเสียหายแกงานและบริษัท 
 5. ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน บริษัทควรมีการเผยแพรเสนทางความกาวหนาในหนาที่การงาน 
การเจริญเติบโตทั้งในงานและเงินเดือน ใหพนักงานรับทราบ เพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน 
 6. ดานเพศ บริษัทฯควรใหความสําคัญ ใหความใสใจในเพศกระเทยใหมากขึน้ เชนมอบหมายงานสําคัญให
ทาํ จัดเวทีใหกระเทยไดแสดงออกเชน ในงานสังสรรคปใหมมีการแสดงรับหนาที่ที่สําคัญ ในชวงเทศกาลอนุญาตให
กระเทยสามารถแตงกายไดตามเทศกาล หรือมอบหมายงานหรือหนาที่ที่กระเทยอยากทําและตรงกับความสามารถ 
พนักงานในบริษัทควรใหการยอมรับไมเหยียดเพศ ไมเห็นกระเทยเปนของแปลก เปนตัวประหลาด หรือเปนตัวตลก
ใหเปนวัฒนธรรมองคกรที่ทกุเพศมีความเทาเทียมกัน 
 7. ดานอายุงาน บริษัทควรใหความสําคัญกับพนักงานใหม เชนมีพี่เลี้ยงสอนงาน เปนที่ปรึกษา มีคูมือใน
การทํางานใหศึกษา มีการฝกอบรมใหเขาใจในกระบวนการทํางาน การวางตัว วัฒนธรรมองคกร และความเขาใจ
ตางๆ เพื่อใหพนักงานใหมไมรูสึกโดดเดียว รูสึกวามีความมั่นคงในการทํางาน 
  

 ผลจากการศึกษาเร่ืองแนวทางการยกระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคกร : บริษัท คชศิลา 
ขนสง จํากัด ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถนํามาใชเปนแนวทาง ในการพัฒนาธุรกิจที่
เก่ียวของ และปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดใหมปีระสิทธิภาพโดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. การวิจัยในอนาคตนั้น ควรมีการศึกษาในดานการบริหารความเสีย่งของบริษทั เพื่อเปนการทราบปญหา
ความเสี่ยง การกําจัดปญหา การปองกันปญหา การจัดการกับปญหา หรือการยอมรับปญหา เพื่อความกาวหนาของบริษัท 

2. เสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไปควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเจาะลึกเร่ืองความแตกตางทางเพศกับ
ความพึงพอใจในงาน ระหวาง เพศ ชาย หญิง และเพศท่ีสาม  
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CUSTOMER LOYALTY OF GOVERNMENT SAVEINGS BANK PHRAE

 
   ชฎาภรณ  อนุบตุร  

   ดร.เอกภัทร  มานิตขจรกิจ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร           
2. เพื่อเปรียบเทียบความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพรจําแนกตามคุณลักษณะทางดาน
ประชากรศาสตร ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูที่มาใชบริการธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการศึกษา กับลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร จํานวน 400 คน วิเคราะห
ขอมูลโดยการใช คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางของความภักดีของ
ลกูคา โดยใชคาสถิติที (t-test) และสถิติเอฟ (F-test) 

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31 - 40 ป มีสถานภาพ
สมรส รอยละ 58.75 ระดับการศึกษา มกีารศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายไดเฉลี่ยตอ
เดือนมากกวา 20,001 บาทข้ึนไป ระดับความภักดีของลูกคาตอการใหบริการของธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัด
แพร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบเกี่ยวกับความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัด
แพร จําแนกตามคุณลักษณะทางดานประชากรศาสตร พบวา เพศ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

 

:
 

Abstract

The purpose of this research is 1. To study the loyalty of the Government Savings 
Bank Phrae customers. 2. To compare the loyalty of the Government Savings Bank Phrae
customers classified by demographic characteristics. The population used in the research 
was those who used the Government Savings Bank Phrae. The research tool was a 
questionnaire collecting data from 400 customers. The data were analyzed in terms of 
percentage, means and standard deviation. A comparison was made on the customer loyalty 
to Government Savings Bank Phrae using a statistical t-test, F-test

The study found that most of the respondents are female, between 31-40 years of age, 
having marital status at 58.75 percent, educational level Have a bachelor's degree, Have a 
career in government service / state enterprise, The average monthly income is more than 
20,001 baht. The level of customer loyalty to the service of the Government Savings Bank 
Phrae, in general, is at a high level. The comparison results on customer loyalty of Government 
Savings Bank Phrae, classified by demographic characteristics showed that sex and average 
income per month there are differences with statistical significance at the level of 0.05

Key Words : Government Savings Bank Phrae, customer loyalty
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ธุรกิจธนาคารในประเทศไทยมีอัตราการแขงขันที่สูงมากและคาดวาแนวโนมไมชัดเจน มีผลสืบเนื่องจาก
ปญหาสถานการณความขัดแยงของผูคนในสังคม การเปลี่ยนแปลงในทางดานพฤติกรรมของลูกคา เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหมๆ ซึ่งสงผลกระทบตอการลงทุนและการทําธุรกรรมกับธนาคารตองชะลอตัวลงไป อีกทั้งประเทศไทย
กําลังจะกลายเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีเปาหมายหลักในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดการไหลเวียน
ของสินคา บริการและการลงทุนอยางเสรี ทําใหตลาดใหบริการทางการเงินมีเพิ่มมากขึ้น ลกูคาก็เปนสวนสําคัญของ
ธุรกิจที่จะสงผลตอผลการประกอบการของธุรกิจโดยตรง ดังนั้นการรักษาลูกคาเกาและสรางลูกคาใหมจึงมี
ความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจธนาคาร ซึ่งลูกคาที่มีความภักดีจะทําใหธุรกิจเกิดความไดเปรียบการแขงขัน ดังนั้น
ธุรกิจจึงตองหันมาสนใจลูกคาที่มคีวามภักดี เพื่อความย่ังยืนของธุรกิจ 

ความภักดีของลูกคาเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาความไดเปรียบทางการแขงขันแบบย่ังยืนของธุรกิจ
ประเภทตางๆ ทั้งธุรกิจผูผลิตสินคาและบริการ นอกจากนี้ความภักดีของลูกคายังมีความสําคัญตอการจัดการกล
ยุทธทางการตลาดอีกทั้งปองกันการเขาตลาด สรางคุณคาใหสินคา ตอบโตคูแขงขันที่มีนวัตกรรมสินคา ตลอดจน
เพื่อการหลีกเลี่ยงสงครามราคาจากการแขงขันที่รุนแรงได นอกจากนี้ ความภักดี ยังไดมีสวนเกี่ยวของกับความพึง
พอใจของลูกคา และยังมีปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผลตอความภักดี คือ คุณภาพบริการ ดวยเหตุนี้ คุณภาพ
บริการจะตองมีประสิทธิภาพและไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา เพราะการใหบริการมี
อิทธิพลโดยตรงตอการรับรู ความรูสึกนึกคิดของลูกคา สรางทัศนคติใหเกิดภาพลักษณจากสิ่งทีไ่ดรับบริการ 

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนนั้น ทําใหผูวิจัยสนใจจะศึกษาความภักดีของลูกคาธนาคารออมสิน เพื่อขยาย
ฐานลูกคารายใหมและรักษาฐานลูกคาเดิมที่มีความภักดีตอผลิตภัณฑและบริการและเพื่อยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพบริการตลอดจนความพึงพอใจผลิตภัณฑและบริการในมุมมองลูกคา เพื่อที่จะสามารถหาแนวทางปรับปรุง
แกไขกอนที่ลูกคาตัดสินใจเขามายกเลิกใชบริการและตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
และเกิดเปนความภักดีตอผลิตภัณฑและบริการ 

 

1. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับคุณลักษณะทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
2. ความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร ดานการรับรู 
3. ความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร ดานความรูสึก 
4. ความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร ดานพฤติกรรมที่แสดงออก 

 

1. เพื่อศึกษาความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร  
2. เพื่อเปรียบเทียบความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพรจําแนกตามคุณลักษณะ

ทางดานประชากรศาสตร 
 

1. ลกูคาที่มีคุณลักษณะทางประชากรศาสตรตางกัน มีความภักดีตอธนาคารออมสินแตกตางกัน 
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1. ขอบเขตดานเนื้อหาในการวิจัยคร้ังนี้  
ผูวิจัยมุงศึกษาความภักดีของลูกคาที่มีตอธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร โดยการใชกรอบแนวคิด 

และทฤษฎีเก่ียวกับความภักดีตอองคกรของฮอย และรีส (Hoy & Rees, 1974, pp.274-275) ที่ไดกลาวถึงความ
ภักดีตอองคกร 3 ดาน คือ 1) ดานการรับรู 2) ดานความรูสึก 3) ดานพฤติกรรมที่แสดงออก 
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตวัอยาง  

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ลูกคาที่เขามาใชบริการกับธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร  
กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูที่มาใชบริการธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร  

3. ขอบเขตดานระยะเวลา ระหวางเดือน มกราคม – กุมภาพันธ 2562 
 

1. ไดทราบความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร 
2. ไดทราบความแตกตางความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพรจําแนกตามคุณลักษณะ

ทางดานประชากรศาสตร
 

1. ธนาคาร หมายถึง ธนาคารออมสิน  
2. ความภักดีของลูกคา หมายถึง ความรูสึกของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร ที่รูสึกวาตนนั้น

เปนสวนหนึ่งของบริษัท รัก และเต็มใจทุมเท อุทิศตน ตลอดจน ปกปองตอสูเพื่อธนาคารหากมีคนกลาวรายแก
ธนาคาร รวมถึงความรูสึกผูกพันไมอยากไปจากธนาคารถึงแมจะมีทางเลือกที่ดีกวา กลาวคือ มีความพอใจที่จะใช
บริการ โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ 

1. เพศ  
2. อายุ  
3. สถานภาพ  
4. อาชีพ  
5. การศึกษา  
6. รายได 

1. ดานการรับรู 
2. ดานความรูสึก 
3. ดานพฤติกรรมที่แสดงออก 
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 2.1 ดานการรับรู (Cognitive aspect) หมายถึง ความเชื่อมั่นและไววางใจในธนาคาร ความ
เชื่อถือในธนาคาร แมคนอ่ืนจะมีปฏิกิริยาตอการตัดสินใจของธนาคาร ความรูสึกวาธนาคารและพนักงานยินดีในการ
ใหบริการ ความรูสึกโดยตรงวามีความภักดีตอธนาคาร มีทัศนคติเชิงบวกตอ คุณคาและเปาหมายของธนาคาร  

 2.2 ดานความรูสึก (Affective aspect) หมายถึง ความรักในการใชบริการของธนาคารออมสิน 
ความพึงพอใจในธนาคาร มีความภูมใิจในการเปนสมาชิกของธนาคาร มีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของธนาคาร โดย
รูสกึวาตนเองมีความสําคัญตอธนาคาร และยินดีที่จะมีสวนรวมทุกกิจกรรมของธนาคาร ซ่ึงเปรียบเสมือนทุกคนเปน
ครอบครัว  

 2.3 ดานพฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral aspect) หมายถึง การแสดงออกถึงความไมอยาก
ยายไปจากธนาคาร ปรารถนาท่ีจะคงความเปนสมาชิกของธนาคารตอไป 

3. ลูกคา หมายถึง ลูกคาที่เขามาใชบริการของธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร 
4. คุณลักษณะทางดานประชากรศาสตร หมายถึงเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได

เฉลี่ยตอเดือนของผูใชบริการธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) ไดใหคําจํากัดความวา หมายถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย 
อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได อาชีพ ระดับการศึกษา องคประกอบ เหลานี้เปนเกณฑที่นิยมนํามาใช
ในการแบงสวนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตรเปนสิ่งที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดของประชากรที่จะสามารถชวย
กําหนดตลาดของกลุมเปาหมาย รวมทั้งทาํใหงายตอ การวัดมากกวาตัวแปรทางดานอ่ืนๆ ตัวแปรทางดานประชากร
ที่สําคัญ ประกอบดวย  

1. อายุ (Age) หมายถึง อายุของกลุมของผูบริโภคซึ่งมีความสัมพันธตอการบริโภคสินคาหรือ บริการที่จะ
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน นักการตลาดจึงใช ประโยชนจากดานอายุเพื่อเปน
ตัวแปรทางดานประชากรศาสตรทีแ่ตกตางกัน ของสวนตลาดได ทําการคนควาหาความตองการของตลาดสวนเล็ก 
(Niche Market) โดยมุงความสําคัญที่ตลาดอายุ สวนนั้นๆ  

2. เพศ (Sex) หมายถึง ตัวแปรทางที่เปนสวนในการแบงสวนการตลาดเชนกัน ดังนั้นนักการ ตลาดจึงตอง
ศึกษาตวัแปรนี้อยางรอบครอบ เพราะวาในยุคปจจุบันนั้นตัวแปรทางดานเพศมีการ เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของ
การบริโภคไปจากเม่ือกอน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจมีสาเหตุจาก การที่ผูหญิงออกไปทํางานนอกบานมากข้ึน  

3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) หมายถึง ลักษณะของครอบครัวนับวาเปนเปาหมาย ที่สําคัญของ
การใชกลยุทธทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสําคัญอยางยิ่งในสวนที่เก่ียวกับ หนวยของผูบริโภค นักการ
ตลาดจะสนใจจํานวน และลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใชสินคาใด สินคาหนึ่งรวมถึงยังใสใจในการพิจารณา
ลกัษณะทางประชาการศาสตรและโครงสรางดานสื่อที่ เก่ียวของกับผูที่เปนคนตัดสินใจในครอบครัวเพื่อที่จะชวยทํา
ใหพัฒนากลยุทธการตลาดไดอยาง เหมาะสม  
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4. รายได การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) หมายถึง ตัว แปรที่สําคัญตอ
การกําหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปแลวนักการตลาดจะสนใจกลุมผูบริโภคที่มีรายได สูง แตอยางไรก็ตาม
ครอบครัวที่มรีายไดตาเปนตลาดที่มขีนาดใหญ ปญหาสําคัญของการแบงสวน การตลาดโดยยึดถือเกณฑรายไดเพียง
อยางเดียวก็คือ รายไดจะเปนตัวชี้วัดความสามารถของผูบริโภค ในการซื้อสินคาหรือไมมีความสามารถในการซ้ือ
สินคา ในขณะเดียวกันการเลือกซ้ือสินคา แทที่จริง แลวอาจใชเกณฑ รูปแบบการดํารงชีวิต รสนิยม อาชีพ 
การศึกษา ฯลฯ เปนตัวกําหนดเปาหมายได 17 เชนกัน แมรายไดเปนตัวแปรที่นิยมใชแตนักการตลาดสวนใหญจะ
เชื่อมโยงเกณฑรายไดรวมกับตัว แปรดานประชากรศาสตรหรืออ่ืนๆ เพื่อใหสามารถกําหนดตลาดเปาหมายให
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 

ที่ผานมานักวิจัยตางตระหนักถึงบทบาทของการศึกษาความภักดีภายใตบริบทของการตลาด (Aaker, 2009) 
โดยงานวิจัยสวนใหญตางคนพบวาความภักดีเปนเร่ืองสําคัญของกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจ และจากการศึกษา
ของ Bowen and Shoemaker (2003) แสดงใหเห็นวาความภักดีของลูกคา สามารถทําใหลูกคากลับมาซ้ือสินคา
ในธุรกิจการบริการ โดยหากธุรกิจสามารถรักษาฐานลกูคาใหเพิ่มข้ึนได 5% จะทําใหธุรกิจไดรับผลกําไรเพิ่มข้ึน 25-
100 % Reichheld (1993) นอกจากนี้ Delgado-Ballester and Luis Munuera-Alemán (2001) ไดสรุปไววา 
ความภักดีนั้นสรางมูลคาใหแกองคกร กลาวคือทําใหเปนอุปสรรคตอผูเขามาแขงขันรายใหม เพิ่มความสามารถของ
องคกรในการตอบสนองตอภัยคุกคามของคูแขง มียอดขายและรายไดที่มากขึน้ และทําใหฐานลูกคามีความออนไหว
นอยลงตอความพยายามทําการตลาดของคูแขง  

ความภักดี หมายถึง ความภักดีตอแบรนดและความภักดีของลูกคาเปนพันธสัญญา หรือขอผูกพันที่จะ
กลับมาซื้อหรือใหการสนับสนุนผลิตภัณฑ/บริการ/แบรนด อยางตอเนื่องในอนาคต โดย สามารถวัดระดับทัศนคติ
ของความภักดีของลูกคาออกเปน 3 ระดับ Oliver (1999) ไดแก  

1) ระดับความเชื่อ (beliefs) หมายถึง ลูกคาเกิดความพึงพอใจในทุกองคประกอบของแบรนด 
2) ระดับทัศนคติ (attitude) หมายถึง ความรูสึกของลูกคาที่เกิดความพึงพอใจตอสินคาและบริการธุรกิจ 
3) ระดับพฤติกรรม (behavior) หมายถึง ลูกคาเกิดการซ้ือสินคาหรือใชบริการที่มาจากความรูสึก มุงมั่น 

และตั้งใจซ้ือของลูกคา  
วรารัตน สันติวงษ (2549: 13-14) กลาววา ความภักดีของลูกคาสรางความไดเปรียบใหกับบริษัทไดดังนี้  

1. การเพิ่มกําไร ลูกคาที่ภักดีนั้นจะเพิ่มกําไรใหกับบริษัทเนื่องจากลูกคาจะซ้ือสินคาของบริษัทเปนระยะ
เวลานานลูกคาที่ภักดีมีแนวโนมที่จะซ้ือมากข้ึนตามเวลาที่ผานไปเพราะไดเรียนรูเก่ียวกับสินคาอ่ืนๆ ในสาย
ผลิตภัณฑเดียวกัน หรือแบงงบประมาณซ้ือมากข้ึน 

2. ลดการสงเสริมการตลาด และทําใหคูแขงเขาตลาดยาก เพราะความภักดีที่มากข้ึนจะชวยใหสามารถลด
คาใชจายในการโฆษณาได และลูกคาสวนใหญจะกลบัมาอีกโดยไมตองมีการโฆษณา ลูกคาที่มีความพึงพอใจสูงและ
ภักดีจะทําหนาที่ในการโฆษณาแทน  
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3. ลดตนทุนขาย การตลาด และตนทุนที่จายเพื่อหาลูกคาใหมลดลง ลูกคาที่ซื้อซ้ําจะมีตนทุนในการบริหาร
ลดลง ลูกคาที่ภักดีนั้นจะบริหารไดงายกวาเนื่องจากมีความคุนเคยสินคาและบริการอยูแลว  

4. ลูกคาที่มีความพึงพอใจจะมีการอางอิงตอ เพราะลูกคา ที่มีความภักดี มีแนวโนมที่จะบอกตอไปยังคน
อ่ืน ๆ ที่อาจเปนลูกคาที่ดมีากในอนาคต จะทําใหชวยลดตนทุนในการหาลูกคาใหม 

จาโคบี และเชสนัท (Jacoby & Chestnut, 1978) ตราสินคาที่มมีาอยางยาวนาน หรือประสบความสําเร็จ
เปนระยะเวลานาน ไมไดหมายความวาความสําเร็จที่ไดจะมาจากการซื้อของลูกคาคร้ังเดียว แตนั่นแสดงใหเห็นวา
ตราสินคานั้นมีจาํนวนลูกคาที่ซื้อสินคาหรือบริการเปนสม่ําเสมอและลูกคากลุมนั้นมีความภักดีอยางเต็มเปยม สรุป
ไดวาความภักดีชี้วดัไดวาเปาหมายขององคการนั้น ประสบผลสําเร็จอยางสวยงามและจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรักษา
ไวซึง่ลูกคากลุมนี้  

แกมเบิล สโตน และวูดคอด (Gamble, Stone & Woodcock, 1989) ไดจัดแบงความภักดี ออกเปน 2 ประเภท  
- ความภักดีดานอารมณ (Emotional Loyalty) คือสภาวะจิตใจ ทัศนคติ ความเชื่อและความปรารถนา

ของลูกคาที่มีตอสินคาหรือบริการขององคการ ซึ่งองคการจะไดประโยชนจากความภักดีของลูกคา ทัศนคติและ
ความเชื่อของตัวลูกคาเอง เมื่อลงลึกถึงรายละเอียด จะพบวา ความรูสึกที่ดี และพิเศษนั้นจะอยูภายในจิตใจของ
ลกูคา ดังนั้นองคการจะตองแสดงความจริงใจโดยการตอบแทนความภักดีของลูกคาดวยความสัมพันธอันดีอยางเต็ม
ประสิทธิภาพจากการใหบริการ  

- ความภักดีที่เกิดจากเหตุผล (Rational Loyalty) เกิดจากการกระทํา ดวยความชอบใจ เต็มใจหรือชื่น
ชอบจากการไดรับการบริการที่ดจีากสินคาหรือบริการ คือ การไดรับการตอบสนองที่ตองกับความตองการของลูกคา 
ซึ่งจะเปนเกราะปองกันไมใหลูกคาหันไปภักดีกับองคการอ่ืนถึงแมวาลูกคาคนหนึ่งอาจมีความภักดีไดมากกวาหนึ่ง
สนิคาหรือบริการมากกวาหนึ่งองคการก็ตาม  

Gronroos (2000) ไดกลาววา ความภักดีของลูกคา คือ การที่ลูกคานั้นใหการสนับสนุนอยางเต็มใจหรือ
มอบผลประโยชนใหกับกิจกรรมในระยะยาว โดยการซ้ือซ้ําหรือเขามาใชบริการอยางสม่ําเสมอตอเนื่องเปนระยะ
เวลานาน หรือแนะนําบุคคลอ่ืนถึงขอดีขององคกรซ่ึงจะเกิดบนพื้นฐานของความรูสึกที่ลูกคามีความชื่นชอบใน
องคกรที่เลือกใชมากกวาองคกรอ่ืนๆ ความภักดีจึงไมเปนเพียงพฤติกรรมที่ลูกคาแสดงวาภักดีเทานั้น แตยังรวมไป
ถึงความรูสึกในแงบวกตางๆที่มีตอองคกร ซึ่งความภักดีนั้นจะคงอยูตราบเทาที่ลูกคารูสึกไดวาไดรับคุณคาที่ดีกวา
องคกรอ่ืนๆ 

ศิมาภรณ สิทธิชัย (2558) กลาววาตัวชี้วัดระดับความภักดีของลูกคา ควรปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของ
อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี ทั้งนี้การวัดระดับความภักดีของลูกคามี 2 ประเด็นใหญ ๆ คือ ในดาน
พฤติกรรม และดานทัศนคติ โดยจะเพิ่มประเด็นยอยตามเวลาและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้  

1. ดานพฤติกรรมของลูกคา พิจารณาไดจาก การซ้ือซ้ําเปนประจําสมํ่าเสมอ การบอกตอปากตอปากแบบ
ดั้งเดิม การบอกตอผานอินเทอรเนตและการบอกตอผานสื่อสังคมออนไลน  

2. ดานทัศนคติของลูกคา เปนการวัดอารมณ ความรูสึกของลูกคาวามีความผูกพันหรือสวนหนึ่งของสินคา 
โดยพิจารณาไดจากความตั้งใจซ้ือ ความออนไหวตอราคา การเปนทางเลือกแรกและความชอบ 
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ธนาคารออมสิน ถือกําเนิดโดยพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 
ทีท่รงตระหนักถึงความสําคัญ ของการเก็บรักษาทรัพย ใหปลอดภัยจากโจรผูราย โดยทรงตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง
คลังออมสินข้ึนเมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2456 ดวยพระราชปณิธานที่จะใหคลังออมสินเปนที่เก็บรักษา
ทรัพยสนิอยางปลอดภัย และฝกฝนใหราษฎรรูจักเก็บออมทรัพยอยางถูกวิธี ซึ่งคลังออมสินนั้นไดยืนหยัดในการทํา
หนาที่นี้ตลอดมา โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรีทุกพระองค และอีกหนึ่งหนา
ประวัติศาสตรทีจ่ารึกไว นั่นคือใน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงโปรดเกลาฯ 
ใหยกฐานะคลังออมสินข้ึนเปนธนาคารออมสิน โดยทรงตราพระราชบัญญัติธนาคารออมสินข้ึน เพื่อรองรับกับ
ความกาวหนาของกิจการคลังออมสิน และเปดดําเนินการในรูปแบบธนาคารต้ังแตเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2490  

ตลอดระยะเวลาที่ผานมานั้น ธนาคารออมสินไดเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพัฒนาระบบการดําเนินงานและ
การบริการในทุกดานอยางเปนพลวัตร ธนาคารจึงไดปรับตัวใหเขากับสถานการณเพื่อรักษาฐานลูกคามากกวา 26 
ลานบัญชี โดยไดระดมทรัพยากรในทุกดาน เตรียมการเพื่อปรับปรุงภาพลักษณและรูปแบบการใหบริการที่ทันสมัย
และครบวงจรยิ่งข้ึน เพื่อรองรับการใหบริการที่สอดคลองตอความตองการและครอบคลุมทุกกลุมทุกอาชีพและทุก
ชวงวัย ในปจจุบัน ธนาคารออมสินมีจํานวนสาขาทั้งหมด 1,057 สาขา ธนาคารออมสินเขตแพร ตั้งอยูเลขที่ 492 
หมู 1 ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร 54130 

ประชากร ที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ลูกคาที่มาใชบริการกับธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูที่มาใชบริการธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพรโดยการเปดตาราง

ของทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 หรือที่ยอมใหมคีวามผิดพลาดได รอยละ 5 ไดจาํนวน 400 คน 

การวิจัยคร้ังนี้จะเปนการศึกษาวิจัยที่เนนการดําเนินงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือที่เรียกวา          
การวิจัยแบบผสมผสาน ดังนั้นเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย  

สวนที่ 1 เปนขอมูลคุณลักษณะทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม (Check list) ไดแก         
1) เพศ 2) อายุ 3) สถานะ 4) อาชีพ 5) การศึกษา 6) รายได 

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็น เก่ียวกับความภักดีของลูกคาตอการใหบริการของธนาคารออมสิน
เขตแพร จังหวัดแพร ไดแก 1) ดานการรับรู 2) ดานความรูสึก 3) ดานพฤติกรรมที่แสดงออก  

ผูวิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาศึกษาคนควาในคร้ังนี้ซึ่งผูวิจยัไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้  
1. ผูวิจยัรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามดวยตนเองจํานวน 400 ชุด  
2. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ  
3. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวเิคราะหตอไป  
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ขอมูลตอนที่ 1 สถานภาพของลูกคาซ่ึงจะจําแนกตามเพศ อายุ สถานะ อาชีพ การศึกษาและรายได 
วิเคราะห โดยแจกแจงความถ่ี และ รอบละ 

ขอมูลตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นความภักดีของลูกคาธนาคารออมสิน สาขาแพร จังหวัดแพร  
 

1. เพศ สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 61.00 เพศชาย รอยละ 39.00 อายุ สวนใหญ จะมีอายุระหวาง  
31 - 40 ป รอยละ 31.00 สถานภาพ สวนใหญมีสถานภาพสมรส รอยละ 58.75 ระดับการศึกษา สวนใหญมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 51.50 อาชีพ สวนใหญมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 49.25 รายได
เฉลี่ยตอเดือน สวนใหญมรีายไดมากกวา 20,001 บาทข้ึนไป รอยละ 41.25  

2. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความภักดีของลูกคาตอการใหบริการของธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร 
สรุปผลไดดังนี้  

ผลการศึกษาระดับความภักดีของลูกคาตอการใหบริการของธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร              
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X̄ = 3.89) และเมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก             
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานการรับรู (X̄ = 4.00) ดานความรูสึก (X̄ = 3.93) ดานพฤติกรรมที่
แสดงออก (X̄ = 3.72) เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา  

 2.1 ดานการรับรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X̄ = 4.00) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ พนักงานใหความสนใจทานอยางสมํ่าเสมอ (X̄ = 4.09) 
ทานพอใจที่พนักงานปฏิบัติตอทานอยางใหเกียรติ (X̄ = 4.07) ทานพอใจที่พนักงานมีความกระตือรือรนที่จะ
ใหบริการ (X̄ = 4.05) ทานมีความเชื่อม่ันและไววางใจธนาคาร (X̄ = 4.02) ทานมีความเชื่อมั่นตอธนาคาร แมคนอ่ืน
จะมีปฏิกิริยาตอการใชบริการ (X̄ = 3.99) พนักงานยินดีใหความชวยเหลือโดยไมตองรอใหลูกคารองขอ (X̄ = 3.78) 

 2.2 ดานความรูสึก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X̄ = 3.93) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานรูสึกดีในการใชบริการธนาคาร (X̄ = 4.11) 
ทานรูสึกเปนสวนหนึ่งของธนาคาร (X̄ = 4.07) ทานรูสึกวาธนาคารใหความสําคัญลูกคาเทาเทียมกัน (X̄ = 3.91) 
ทานรูสึกตอธนาคารเหมือนเปนครอบครัวของทาน (X̄ = 3.79) ทานไมคิดจะเปลี่ยนไปใชบริการธนาคารอ่ืน (X̄ = 3.79) 

 2.3 ดานพฤติกรรมที่แสดงออก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X̄ = 3.72) และเม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ทานจะแกตางธนาคารเม่ือมีคน
กลาววาธนาคารในทางที่ไมดี (X̄ = 3.98) ทานจะใชบริการธนาคารออมสินในคร้ังตอไป (X̄ = 3.88) ทานจะพูดใน
ขอดีของธนาคารออมสินที่ทานใชบริการใหผูอ่ืนฟง (X̄ = 3.71) ทานแนะนําใหผูอ่ืนมาใชบริการที่ธนาคาร (X̄ = 3.61) 
ทานจะยังคงใชบริการกับธนาคารออมสินถึงแมธนาคารอ่ืนจะมีการดึงดูดลูกคาโดยการออกโปรโมชั่นใหม ๆ (X̄ = 3.45) 
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3. วิเคราะหขอมูล เปรียบเทียบเกี่ยวกับความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร จําแนก
ตามคุณลักษณะทางดานประชากรศาสตร ที่แตกตางกัน คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test ละ F-test เม่ือพลความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Sceffe’s test) แสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

 3.1 ผลการเปรียบเทียบความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร จําแนกตาม
เพศ มีความภักดีในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานความรูสกึ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานการรับรูและดานพฤติกรรมที่แสดงออก 
ไมมีความแตกตางกัน 

 3.2 ผลการเปรียบเทียบความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร จําแนกตาม
อายุ มีความภักดี ในภาพรวม ไมมีความแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ไมมีความแตกตางกันทุกดาน 

 3.3 ผลการเปรียบเทียบความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร จําแนกตาม
สถานภาพ มีความภักดี ในภาพรวม ไมมคีวามแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ไมมคีวามแตกตางกันทุกดาน 

 3.4 ผลการเปรียบเทียบความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร จําแนกตาม
ระดับการศึกษา มคีวามภักดี ในภาพรวม ไมมีความแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ไมมีความแตกตาง
กันทุกดาน 

 3.5 ผลการเปรียบเทียบความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร จําแนกตาม
อาชีพ มีความภักดี ในภาพรวม ไมมีความแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรูสึก และดาน
พฤติกรรมที่แสดงออก ไมมีความแตกตางกัน สวน ดานการรับรู คาเฉลี่ยมีแนวโนมที่จะมีความแตกตาง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 แตเม่ือตรวจสอบความแตกตางรายคูดวยสถิติ Scheffe แลว พบวา ความแตกตาง
ดังกลาวยังมีไมมากพอ หรืออาจจะแตกตางโดยบังเอิญ ไมใชความแตกตางที่แทจริง 

 3.6 ผลการเปรียบเทียบความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร จําแนกตาม
รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความภักดี ในภาพรวม มีความแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 จึงไดตรวจสอบความแตกตางรายคู พบวา ดานการรับรูและดาน
ความรูสึกคาเฉลี่ยมีแนวโนมที่จะมีความแตกตาง แตเมื่อตรวจสอบความแตกตางรายคูดวยสถิติ Scheffe แลว 
พบวา ความแตกตางดังกลาวยังมีไมมากพอ หรืออาจจะแตกตางโดยบังเอิญ ไมใชความแตกตางที่แทจริง สวนดาน
พฤติกรรมที่แสดงออกและภาพรวม มีความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  3.6.1 ผลเปรียบเทียบรายคู พบวา ลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร จําแนก
ตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีระดับความภักดี ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ 
กลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท (X̄ = 4.02) มีระดับความภักดี ในภาพรวมมากวา กลุมรายได
เฉลี่ยตอเดือนมากกวา 20,000 บาท (X̄ = 3.77) 
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  3.6.2 ผลเปรียบเทียบรายคู พบวา ลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร จําแนก
ตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีระดับความภักดี ดานพฤติกรรมที่แสดงออก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 คือ กลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท (X̄ = 3.89) มีระดับความภักดี ดานพฤติกรรมที่
แสดงออก มากวา กลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 20,000 บาท (X̄ = 3.60) 

4. ผลการพิสูจนสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร 
จําแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร พบวา ยอมรับสมมติฐานจํานวน 2 ขอ คือ 

 4.1 ลูกคาที่มเีพศตางกัน มีความภักดีตอธนาคารออมสินแตกตางกัน 
 4.2 ลูกคาที่มรีายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความภักดีตอธนาคารออมสินแตกตางกัน ดังแสดงใน

ตารางที่ 1 
 

ลกูคาที่มเีพศตางกัน มีความภักดีตอธนาคารออมสินแตกตางกัน ˜̃
ลกูคาที่มอีายุตางกัน มีความภักดีตอธนาคารออมสินแตกตางกัน ˜̃
ลูกคาที่มีสถานภาพการสมรสตางกัน มีความภักดีตอธนาคารออมสิน
แตกตางกัน

˜̃

ลกูคาที่มรีะดับการศึกษาตางกัน มีความภักดีตอธนาคารออมสินแตกตางกัน ˜̃
ลกูคาที่มอีาชีพตางกัน มีความภักดีตอธนาคารออมสินแตกตางกัน ˜̃
ลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความภักดีตอธนาคารออมสิน
แตกตางกัน

˜̃

 

จากการศึกษาความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร คร้ังนี้ ผูวิจัยไดคนพบประเด็นที่
ควรนํามาอภิปราย ดังนี้ 

1. ดานขอมูลทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง สวนใหญมีอายุระหวาง 31 - 40 ป สวนใหญมีสถานภาพสมรส สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี สวน
ใหญมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ สวนใหญมีรายไดมากกวา 20,001 บาทข้ึนไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
หัทญา คงปรีพันธุ (2557) ศึกษาคุณภาพการใหบริการและเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความภักดี
ของลูกคาระหวางธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยกลุมตัวอยางใน
การศึกษาคือ ผูที่ใชบริการของธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพจํานวน 420 คน ผลการศึกษาพบวา ผูที่ใช
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บริการสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่าํกวา 30 ป มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจาง ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
และมีรายไดตอเดือนเฉลี่ยที่ 10,001 – 20,000 บาท 

2. ดานการรับรู พบวา ระดับความภักดีของลูกคาตอการใหบริการของธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเร่ืองพนักงานใหความสนใจทานอยางสมํ่าเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของสัมฤทธิ์ จํานงค (2557) ไดศึกษาเร่ืองภาพลักษณองคกรและนวัตกรรมที่สงผลตอความภักดีของ
ผูใชบริการไปรษณียดวนพิเศษในประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การพัฒนาคุณภาพบริการใหไดมาตรฐาน
เพื่อสรางความเชื่อม่ันและความไววางใจใหกับผูใชบริการ พนักงานจะตองใหบริการดวยความเอาใจใสลูกคา และมี
มาตรฐานบริการเดียวกัน นอกจากการบริการที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ เพราะการ
แสวงหาลูกคาใหมนั้นกระทําไดยากกวาการที่จะรักษาฐานลูกคาเดิมไว 

3. ดานความรูสึก พบวา ระดับความภักดีของลูกคาตอการใหบริการของธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดย เรื่องทานรูสึกดีในการใชบริการธนาคาร มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด สอดคลองกับแนวคิด
ของ Gronroos (2000) ไดกลาววา ความภักดีของลูกคา คือ การที่ลูกคานั้นใหการสนับสนุน อยางเต็มใจ หรือมอบ
ผลประโยชนใหกับกิจกรรมในระยะยาว โดยการซ้ือซํ้าหรือเขามาใชบริการอยางสมํ่าเสมอตอเนื่องเปนระยะ
เวลานาน หรือแนะนําบุคคลอ่ืนถึงขอดีขององคกรซึ่งจะเกิดบนพื้นฐานของความรูสึกที่ลูกคามีความชื่นชอบใน
องคกรที่เลือกใชมากกวาองคกรอ่ืนๆ ความภักดีจึงไมเปนเพียงพฤติกรรมที่ลูกคาแสดงวาภักดีเทานั้น แตยังรวมไป
ถึงความรูสึกในแงบวกตางๆที่มีตอองคกร ซึ่งความภักดีนั้นจะคงอยูตราบเทาที่ลูกคารูสึกไดวาไดรับคุณคาที่ดีกวา
องคกรอ่ืนๆ 

4. ดานพฤติกรรมที่แสดงออก พบวา ระดับความภักดีของลูกคาตอการใหบริการของธนาคารออมสินเขตแพร 
จังหวัดแพร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเร่ืองทานจะแกตางธนาคารเม่ือมีคนกลาววาธนาคารในทางที่ไมดี         
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด สอดคลองกับแนวคิดของวรารัตน สันติวงษ (2549: 13-14) กลาววา ความภักดีของลูกคาสราง
ความไดเปรียบใหกับบริษัทไดดังนี้ 1) การเพิ่มกําไร ลูกคาที่ภักดีนั้นจะเพิ่มกําไรใหกับบริษัทเนื่องจากลูกคาจะซ้ือ
สนิคาของ บริษัทเปนระยะเวลานานลูกคาที่ภักดีมแีนวโนมทีจ่ะซ้ือมากข้ึนตามเวลาที่ผานไปเพราะไดเรียนรูเก่ียวกับ
สนิคาอ่ืน ๆ ในสายผลิตภัณฑเดียวกัน หรือแบงงบประมาณซ้ือมากข้ึน 2) ลดการสงเสริมการตลาด และทําใหคูแขง
เขาตลาดยาก เพราะความภักดีที่มากข้ึนจะชวยใหสามารถลดคาใชจายในการโฆษณาได และลูกคาสวนใหญจะ
กลับมาอีกโดยไมตองมีการโฆษณา ลูกคาที่มคีวามพึงพอใจสูงและภักดีจะทาํหนาที่ในการโฆษณาแทน 3) ลดตนทุน
ขาย การตลาด และตนทุนที่จายเพื่อหาลูกคาใหมลดลง ลูกคาที่ซื้อซ้ําจะมีตนทุนในการบริหารลดลง ลูกคาที่ภักดี
นั้นจะบริหารไดงายกวาเนื่องจากมีความคุนเคย สินคาและบริการอยูแลว 4) ลูกคาที่มีความพึงพอใจจะมีการอางอิง
ตอ เพราะลูกคาที่มคีวามภักดี มีแนวโนมทีจ่ะบอกตอไปยังคนอ่ืน ๆ ที่อาจเปนลูกคาที่ดีมากในอนาคต จะทําใหชวย
ลดตนทุนในการหาลูกคาใหม 
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จากการศึกษาความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร ผูศึกษามีขอเสนอแนะจากการวิจยัคร้ังนี้ ดังนี้ 
1. ดานการรับรู พบวา ระดับความภักดีของลูกคาตอการใหบริการของธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเร่ืองพนักงานใหความสนใจทานอยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และเร่ือง
พนักงานยินดีใหความชวยเหลือโดยไมตองรอใหลูกคารองขอ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด จึงควรมีจุดใหบริการแนะนําบริการ
ตางๆ ของธนาคารแกลูกคา 

2. ดานความรูสึก พบวา ระดับความภักดีของลูกคาตอการใหบริการของธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดย เร่ืองทานรูสึกดีในการใชบริการธนาคาร มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และเร่ืองทานรูสึกตอ
ธนาคารเหมือนเปนครอบครัวของทาน กับเร่ืองทานไมคิดจะเปลี่ยนไปใชบริการธนาคารอ่ืน มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดเทากัน 
จึงควรมบีริการแนะนําผลิตภัณฑตางๆ ของธนาคาร แกลูกคา ตามความสนใจของลูกคา 

3. ดานพฤติกรรมที่แสดงออก พบวา ระดับความภักดีของลูกคาตอการใหบริการของธนาคารออมสินเขตแพร 
จังหวัดแพร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเร่ืองทานจะแกตางธนาคารเม่ือมีคนกลาววาธนาคารในทางที่ไมดี           
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด และเร่ืองทานจะยังคงใชบริการกับธนาคารออมสินถึงแมธนาคารอ่ืนจะมีการดึงดูดลูกคาโดยการ
ออกโปรโมชั่นใหม ๆ มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด จึงควรมกีารประชาสัมพนัธกิจกรรมและโปรโมชั่นของธนาคารแกลูกคา  

4. ผลการเปรียบเทียบความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร จําแนกตามเพศ มีความ
ภักดีในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความรูสึก 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงควรมีการจัดทําแนวทางการใหบริการแกลูกคาใหเหมาะสม
ตามเพศของลูกคา 

5. ผลการเปรียบเทียบความภักดีของลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร จําแนกตามรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน พบวา ดานพฤติกรรมที่แสดงออกและภาพรวม มีความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดย ลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีระดับความภักดี ในภาพรวม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท กับ มากกวา 
20,000 บาท และ ลูกคาธนาคารออมสินเขตแพร จังหวัดแพร จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่มีระดับความภักดี 
ดานพฤติกรรมที่แสดงออก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 
15,000 บาท กับ มากกวา 20,000 บาท จึงควรมีการนําเสนอสินคาและบริการแกลูกคา โดยแสดงการเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนกับคาใชจายหรือมูลคาการลงทุนอยางชัดเจน 

จากจุดเดนและจุดออนของขอสรุป และผลการเปรียบเทียบความภักดีของลูกคา ก็จะเปนขอมูลพื้นฐานใน
การที่จะวางแผนในการพัฒนาบริการตางๆ ของธนาคารออมสิน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆข้ึน เพื่อใหครงกับกลุม
ลูกคาที่เปนเปาหมาย แตอยางไรก็ตามทั้งโดยภาพรวมและแยกงานตางๆ ก็พบวาผูรับบริการมีระดับความภักดีใน
ภาพรวมอยูในระดับมากทุกดานและทุกประเด็น ซ่ึงแสดงใหเห็นวา โดยรวมการใหบริการของธนาคารออมสิน             
ไดมีการดําเนินการในทางที่ดีทุกดาน ดังนั้น เพื่อใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใหบริการในงานตางๆ 
ทางธนาคารออมสิน นาจะมีการพัฒนาการใหบริการตลอดเวลา และเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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Factors of Personal Financial Planning Case Study the Employees of HGST (Thailand) 
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   ชัยสิทธิ์  มั่งธรรม 
   สาขาวิชา บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

  รองศาสตราจารยเยาวกุล  เกียรติสุนทร 
   ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

 

 การศึกษาในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลกรณีศึกษา
พนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย คร้ังนี้คือ พนักงาน บริษทั เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี 
จํานวน 380 คน ไดมาโดยเทียบกับตารางเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) โดยวิธีการสุมแบบงาย 
(Simple random sampling) โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี (Frequency) อัตรารอยละ(Percentage) 
และคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความแปรปรวนทางเดียว (One – way analysis 
of variance) การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหคาเอฟ (F-test) ในกรณีที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ
จึงทําการทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe’ Method) ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ป มีสถานะภาพโสด ระดับการศึกษาต่าํกวาปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนตั้งแต 10,001-15,000 บาท เปนสวนมาก สวนปจจัยในการวางแผนทางการเงินสวนกรณีศึกษาพนักงาน 
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี ของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด ลําดับที่ 1 คือ ดานการ
วางแผน (x  =3.74) รองลงมา คือดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ (x = 3.66) ดานสภาพ แวดลอมทางสังคม (x = 3.32) 
และสุดทายดานพฤติกรรมสวนบุคคล (x  = 2.53) ตามลําดับ และปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวน
บุคคล ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรีเปรียบเทียบ ตามตัวแปร เพศ อายุ 
สถานะภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน สรุปผลไดดังนี้  
 พนักงานที่มเีพศและอายุงานตางกัน มีผลกระทบตอปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคล 
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ในทุกดาน 
 พนักงานที่มีสถานะภาพตางกัน มีผลกระทบตอปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคลไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ในทุกดาน 

85

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



 พนักงานที่มรีะดับการศึกษาตางกัน มผีลกระทบตอปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคล
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ในทุกดาน  
 พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีผลกระทบตอปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวน
บคุคล เฉพาะดานพฤติกรรมสวนบุคคล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

:  

 
Abstract

This research aimed to examine the problems of Chachoengsao Provincial 
Waterworks Authority in collecting over-24-month unpaid debts.

The research sample was composed of 127 income collection personnel of 
Chachoengsao Provincial Waterworks Authority and chosen by means of Krejcie and 
Morgan table with the implementation of simple random sampling. The questionnaire was 
the data collection tool, while the data were analyzed though package software based on the 
following statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation, one–way analysis of 
variance, t-test and f-test. In case of the existence of statistical significance, the paired 
difference was tested using Scheffe’s Method.

The research results revealed that most respondents were female aged 31-40 years. 
They held undergraduate degree and had work tenure of 2-4 years. Most of them were in the 
position of financial and accounting employee. In the respondents’ viewpoint, the factor 
deemed as number-one problem and obstacle of Chachoengsao Provincial Waterworks 
Authority in collecting over-24-month unpaid debts were the debt management (x  =4.05),
followed by debt collection (x = 3.96), planning (x = 3.72) and economic conditions (x = 3.30),
respectively. The problem of Chachoengsao Provincial Waterworks Authority in collecting 
over-24-month unpaid debts was also compared according to the following variables: gender, 
age, educational level, tenure and position. It could be summarized as follows: 

No statistical significance level of 0.05 in all aspect of debt collection problem was 
found among the personnel with different gender and tenure.  

The problem in collecting unpaid debt, particularly debt collection affected the 
personnel with different age at statistical significance level of 0.05. For the personnel with 
different educational level, there was no statistical significance level of 0.05 in all aspect of 
debt collection problem. 

The personnel with different tenure were affected by the problem in collecting 
unpaid debt, particularly debt collection at a statistical significance level of 0.05.

The personnel with different position were affected by problem in collecting unpaid 
debt, particularly debt collection affected at statistical significance level of 0.05.

 
 

  ในปจจุบันการดําเนินชีวิตสวนใหญของประชาชนหรือพนักงานบริษัทซ่ึงตองเก่ียวของกับการทํางาน 
รายไดและคาใชจาย เนื่องมาจากคาครองชีพที่สูงข้ึนและภาระคาใชจายตาง ๆ จึงตองทําใหคนสวนใหญตองดิ้นรน
ทาํงาน เพื่อหาเงินใหไดมาซ่ึงใหพอกับกับคาใชจายตาง ๆ แตอยางไรก็ตามเราตองแบงเงินบางสวนที่ไดมาจากการ
ทํางานเก็บไวเพื่อใชจายในเวลาฉุกเฉิน ในวัยเกษียณ หรือในอนาคตที่เราไมคาดเดาไดวาจะเกิดอะไรข้ึน แตทั้งนี้
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ข้ึนอยูกับวินัยและการวางแผนทางการเงินในการออมของแตละคนวาจะมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเผชิญกับปญหา
ตาง ๆ ได เชน ภาษี เงินเฟอ และคาใชจายเพื่อสนองความตองการของตัวเอง อาจจะเปนสาเหตุทําใหการวางแผน
ทางการเงินไมมปีระสิทธิภาพได 
  นอกจากนั้นคนสวนมักจะไมสนใจในการวางแผนทางการเงิน เพราะคิดเปนเร่ืองที่ยุงยากและเวลาในการ
ดําเนินชีวิต จึงทําใหเกิดความประมาทไมระมัดระวังและอาจทําใหนํามาซ่ึงความเสียหายที่สงผลกระทบตอฐานะ
ทางการเงิน เม่ือเจอกับอุปสรรคก็จะตั้งตัวไมทัน ดังนั้นการวางแผนทางการเงินจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตใน
ปจจุบนั เพื่อพรอมรับกับเหตุการณทีไ่มคาดคิดไดอยางแนนอน 
  การวางแผนทางการเงินเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคน และจะย่ิงมีความจําเปนมากข้ึนในอนาคตขางหนา 
เนื่องจากชีวิตมีความไมแนนอนมากข้ึน ทั้งความไมแนนอนของชีวิตทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนเร่ืองราคาของน้ํามันที่
มีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน สงผลใหราคาอาหารและสิ่งจําเปนตาง ๆ ตอการดํารงชีพมีราคาแพงข้ึน เงินเฟอสูงข้ึน 
ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝาดกลับลดต่ําลง รวมไปถึงความไมแนนอนของชีวิตทางสังคมที่มีระดับการศึกษาสูงข้ึน
ใชระยะเวลาในการเรียนมากขึ้น ทําใหมรีะยะเวลาในการทํางานเก็บเงินลดลง ในขณะที่วิทยาการแพทยที่กาวหนา 
ทําใหคนเรามีอายุยืนข้ึน สงผลทําใหระยะเวลาการใชเงินนานข้ึน จากปจจัยความไมแนนอนดังกลาว ทําใหทุกคน
ตองหันมาใหความสําคัญกับการวางแผนทางการเงินมากข้ึน (กําพล สุทธิพิเชษฐ,ม.ป.ป.) 
  การวางแผนทางการเงินที่ดีจัดไดวาเปนเข็มทิศที่นําไปสูความสําเร็จ และจะทําใหทุกคนทีอิสรภาพทาง
การเงินได เพราะถารูวาชีวิตเต็มไปดวยความไมแนนอน ทุคนกควรจะใชชีวิตอยางมประมาท มีสติอยูตลอดเวลา 
การวางแผนทางการเงินจึงถือเปนแบบอยางของการใชชีวติของคนที่มสีติและปญญา มีเหตุผล รูวากําลังทําอะไรอยู 
และพรอมจะรับมือกับปญหาความไมแนนอนที่เกิดข้ึน นั่นจะทําใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีเปาหมาย และเดิน
ตามเปาหมายไดอยางถูกทาง ซึ่งคนที่ทีการวางแผนทางการเงินที่ดียอมทําใหมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตได 
(กาญจน หงสทอง,2551) 
 

 

 1. เพื่อศึกษาถึงการวางแผนทางการเงินของพนักงานงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัด
ปราจีนบุรี 
 2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี            
ที่มีตอการวางแผนทางการเงิน เชน อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 3. เพื่อศึกษาถึงปจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี 
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 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแตอายุ 20 ปข้ึนไป ของบริษัทฯ จํานวน 380 คน  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการทําวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัด
ปราจีนบุรีตั้งแตอายุ 20 ปข้ึนไป ของบริษัทฯ จํานวน 380 คน จากพนักงานทั้งหมด 10,800 คน 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผน
ทางการเงินสวนบุคคลของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี โดยการแบง
รายละเอียดออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลพื้นฐานทั่วไป ไดแก อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของพนักงานบริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี 

 

(1) ศึกษา เอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเร่ืองที่ตองการศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม (2) สรางแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ จํานวน 1 ฉบับ แยก
เปน 4 ดาน รวมทั้งหมด 25 ขอ (3) นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกตอง
เหมาะสมของแบบสอบถาม (4) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาความถูกตอง ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความถูกตองเหมาะสม ความครอบคลุมและให
คําแนะนําสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน ผลการวิเคราะหหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ปรากฏวาขอ
คําถามทุกขอผานเกณฑมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.67 ข้ึนไป (5) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอ
อาจารยทีป่รึกษางานวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง (6) นําแบบสอบถามที่คร้ังสุดทายไปทดลองใช (Try-Out) 
กับพนักงานในการวางแผนทางการเงินของบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพเคร่ืองมือ (7) นําแบบสอบถามที่ผานการคัดเลือก มาหาคาความเชื่อมั่นของ

 

- เพศ 
- อายุ 
- สถานะภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

- ดานการวางแผน 
- ดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
- ดานสภาพแวดลอมทางสงัคม 
- ดานพฤติกรรมสวนบุคคล 
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แบบสอบถามเปนรายดานและทั้งฉบับ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีของ Cronbacrh 
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95 (8) จัดพิมพแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ (1) ผูวิจัยนําหนังสือขอ
อนุญาตเขาเก็บขอมูลแบบสอบถามจากมหาวิทยาลัยเวสเทิรน สงไปยังผูจัดการ บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) 
จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลแบบสอบถาม (2) ในการแจกแบบสอบถามผูวิจัย
ไดแจกแบบสอบถามดวยตัวเอง โดยการแจกใหกับพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัด
ปราจีนบุรี ที่ทีอายุมากกวา 20 ปข้ึนไปจํานวน 380 คน พรอมทั้งอธิบายถึงจุดประสงคในการศึกษาใหทราบและ
วิธีการตอบแบบสอบถามที่เปนขอสงสัยอยางละเอียดและรอเก็บคืน โดยการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอน
เก็บคืนแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 380 คน คิดเปนรอยละ 100 (3) นําแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณของขอมูล เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนตอไป 

 ในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยวิเคราะหผูวิจยัวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโปรแกรม
สาํเร็จรูป โดยไดกระทําตามข้ันตอนดังตอไปนี้ (1) นําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบถามความสมบูรณ เพื่อนํามา 
วิเคราะหขอมูลที่สมบูรณ (2) วิเคราะหขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน บริษทั เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
จังหวัดปราจีนบุรี มาตรวจสอบรายการ (Checklist) จําแนกตามอายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได
เฉลี่ยตอเดือน โดยใชคาความถ่ี และรอยละนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง (3) วิเคราะหการวางแผน
ทางการเงินของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี ที่เปนมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) เปนคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

/  

 ผลการวิเคราะหดานคุณลักษณะสวนบุคคลถึงปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคล            
ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ป             
มสีถานะภาพโสด ระดับการศึกษาต่ําปริญญาตรี และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตั้งแต 10,001-15,000 บาท เปนสวนมาก 

 ผลการวิเคราะหปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคล ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที 
(ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี พบวา ปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคล ของพนักงาน 
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x = 3.31) เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ความสามารถในในการวางแผนทางการเงินของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) 
จํากัด อยูในระดับคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานการการวางแผน (x  = 3.74) รองลงมา คือ ดานสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ (x = 3.66) ผลกระทบอยูในระดับมาก ดานสภาพแวดลอมทางสังคม (x = 3.32) ผลกระทบอยูในระดับ
ปานกลาง และดานพฤติกรรมสวนบุคคล (x  = 2.53) ซ่ึงผลกระทบอยูในระดับปานกลาง รายละเอียด ดังนี้             
(1) ดานการวางแผน โดยรวมอยูในระดับมาก (x = 3.74) เมื่อพิจารณาผลกระทบเปนรายขอ โดยรวมอยูในระดับ
มาก (x = 3.74) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี ้คือ มีการเปาหมายในการวางแผนทาง
การเงินในอนาคต (x = 4.17) รองลงมาคือ หลักในการนําแผนทางการเงินสวนบุคคลไปปฏิบัติ (x = 4.02) อยูใน
ระดับมาก เก็บออมไวเพื่อเปนทุนการศึกษาสาํหรับบุตร (x = 3.77) อยูในระดับมาก ที่ปรึกษาดานการวางแผนทาง
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การเงิน เชน สถาบันการเงิน การทําประกันชีวิต และการลงทุนทางดานการเงิน (x  = 3.73) อยูในระดับมาก 
กระบวนการในการวางแผนทางการเงิน (x = 3.73) อยูในระดับมาก แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินสวน
บคุคลพื้นฐาน (x  = 3.15) อยูในระดับมาก และคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ เก็บออมไวใชจายหลังวัยเกษียณอายุ (x = 3.25) 
อยูในระดับปานกลาง (2) ดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ โดยรวมอยูในระดับมาก (x = 3.66) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ รายไดในครัวเรือน (x = 4.08) อยูในระดับมาก 
รองลงมาคือ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ (x = 4.07) อยูในระดับมาก อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ (x = 3.93) อยูในระดับมากอัตราเงินเฟอ (x  = 3.52) อยูในระดับมาก การวางแผนลงทุน
กับสถาบันการเงิน (x = 3.36) อยูในระดับปานกลาง และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ อัตราดอกเบี้ยในทองตลาด (x = 3.00) 
อยูในระดับปานกลาง (3) ดานสภาพแวดลอมทางสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x = 3.32) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ คาเฉลี่ยมากสุด คือ สถานการณการเมืองภายในประเทศ 
(x = 3.94) อยูในระดับมาก Lifestyle วิถีในการดําเนินชีวิต (x = 3.16) อยูในระดับมาก สิทธิประโยชนทางภาษี 
(x = 3.55) อยูในระดับมาก กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวกับการเงินและการลงทุน (x = 3.25) อยูในระดับปาน
กลาง การรับขอมูลขาวสารในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสิพิมพ และ/หรือสื่อตางๆ 
(x = 3.16) อยูในระดับปานกลาง การเขารับการอมรม สัมมนาที่เก่ียวกับการวางแผนทางการเงินจากองคกรตางๆ 
(x = 3.04) อยูในระดับปานกลาง คานิยมตางๆ เก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน (x = 3.03) อยูในระดับปานกลาง 
และแรงจูงใจเก่ียวกับการวางแผนทางการเงิน (x = 2.97) อยูในระดับปานกลาง (4) ดานพฤติกรรมสวนบุคคล 
โดยรวม อยูในระดับปานกลาง (x = 2.53) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ คาเฉลี่ย
สูงสุด คือ เหตุผลในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล (x = 2.75) อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือ หนี้สินจาก
การกูยืมจากสถาบันการเงิน (x = 2.65) อยูในระดับปานกลาง การใชจายในสิ่งที่ไมจําเปนตอการดําเนินชีวิต (x = 2.42) 
อยูในระดับปานกลาง และการเพ่ิมภาระหนี้สินเกินความจําเปน (x = 2.28) อยูในระดับนอย 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยและพฤติกรรมในการ
วางแผนการเงินสวนบุคคล ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี จําแนกตามเพศ 
อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือนโดยการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test และF-test 
เมื่อพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ 
(Scheffe’s test)  
 (1) จําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม การเปรียบเทียบปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงิน
สวนบุคคล ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรีจําแนกตามเพศของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวาปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคล ของพนักงาน บริษัท เอชจี
เอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี ไมแตกตางกันทุกดาน เมื่อพิจารณารายดานพบวาปจจัยและ
พฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคล ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัด
ปราจีนบุรีที่มีเพศตางกันมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคล ของ
พนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี ไมแตกตางกันทุกดาน (2) จําแนกตามอายุของ
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ผูตอบแบบสอบถาม การเปรียบเทียบปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคล ของพนักงาน บริษัท 
เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรีจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวา
ปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคล ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
จังหวัดปราจีนบุรี ไมแตกตางกันทุกดาน   
 เมื่อพิจารณารายดานพบวาปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคล ของพนักงาน บริษัท 
เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี ที่มีอายุตางกันมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยและพฤติกรรมใน
การวางแผนการเงินสวนบุคคล ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี ไมแตกตาง
กันทุกดาน (3) จําแนกตามสถานะภาพของผูตอบแบบสอบถาม การเปรียบเทียบปจจัยและพฤติกรรมในการ
วางแผนการเงินสวนบุคคล ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรีจําแนกตาม
สถานะภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวาปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคล ของ
พนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี ไมแตกตางกันทุกดาน 
 เมื่อพิจารณารายดานพบวาปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคล ของพนักงาน บริษัท 
เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี ที่มีสถานะภาพตางกันมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยและ
พฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคล ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัด
ปราจีนบุรี ไมแตกตางกันทุกดาน (4) จําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม การเปรียบเทียบปจจัย
และพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคล ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัด
ปราจีนบุรีจําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวาปจจัยและพฤติกรรมในการ
วางแผนการเงินสวนบุคคล ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี ไมแตกตางกัน
ทกุดาน เม่ือพิจารณารายดานพบวาปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบคุคล ของพนักงาน บริษัท เอช
จีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยและ
พฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคล ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัด
ปราจีนบุรี ไมแตกตางกันทุกดาน (5) จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม การเปรียบเทียบ
ปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคล ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
จังหวัดปราจีนบุรี จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวาปจจัยและพฤติกรรม
ในการวางแผนการเงินสวนบุคคล ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี           
ไมแตกตางกัน (Sig.=0.225) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวาปจจัยและ
พฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคล ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัด
ปราจีนบุรี ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวน
บุคคล ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี แตกตางกัน 1 ดาน คือ ดาน
พฤติกรรมสวนบุคคล ผูวิจัยจึงทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ เซฟเฟ (Scheffe’s test) 
ปรากฏผล ดังนี้ ดานพฤติกรรมสวนบุคคล พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 
2 คู ไดแก (1.) พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต้ังแต 5,000-10,000 บาท มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยและ
พฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคล ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัด

91

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



ปราจีนบุรี ดานพฤติกรรมสวนบุคคล นอยพนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตั้งแต 10,001 – 15,000 บาท (2.) 
พนักงานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตั้งแต 10,001 – 15,000 บาท มีระดับความคิดเห็นปจจัยและพฤติกรรมในการ
วางแผนการเงินสวนบุคคล ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี ดานพฤติกรรม
สวนบุคคล นอยพนักงานที่มรีายไดเฉลี่ยตอเดือน ตั้งแต 15,000 บาท ข้ึนไป 
 

 

 ปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) 
จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการวางแผนทางการเงินที่ชัดเจนหรือไม
มกีารปรับแผนเพื่อใหเขากับสภาวะการณปจจุบนั และการวางแผนทางการเงินที่ไมตอเนื่องจากการดําเนินชีวิตสวน
ใหญของประชาชนหรือพนักงานบริษัทซึ่งตองเก่ียวของกับการทํางาน รายไดและคาใชจาย และคาครองชีพที่สูงข้ึน
และภาระคาใชจายตาง ๆ จึงตองทําใหคนสวนใหญตองดิ้นรนทํางาน เพื่อหาเงินใหไดมาซ่ึงใหพอกับกับคาใชจาย
ตาง ๆ นอกจากนี้การวางแผนทางการเงินเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคน และจะย่ิงมีความจําเปนมากข้ึนในอนาคต
ขางหนา เนื่องจากชีวิตมีความไมแนนอนมากข้ึน ทั้งความไมแนนอนของชีวิตทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนเร่ืองราคา
ของน้ํามันที่มแีนวโนมปรับตวัสูงข้ึน สงผลใหราคาอาหารและสิ่งจําเปนตาง ๆ (1) ดานการวางแผน ระดับผลกระทบ
ตอปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
จังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก (x = 3.74) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยการศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับ
เปาหมายในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ศิรินุช อินละคร (2548) ที่พบวาการกําหนดเปาหมายทางการเงิน
อาจกําหนดไดตามระยะเวลา ไดแก เปาหมายทางการเงินระยะสั้น และเปาหมายทางการเงินระยะยาว (2) ดาน
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ระดับผลกระทบตอปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคลของ
พนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก (x = 3.66)            
ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยเก่ียวกับปจจัยทางเศรษฐกิจกับการวางแผนทางการเงินสวนบุคคล ศิรินุช อินละคร (2548) 
ที่ทําใหเกิดสภาวะเงินเฟออยางตอเนื่อง ปจจัยแรกคือระบบเศรษฐกิจมีความตองการสินคาและบริการ (Demand) 
มากกวาสินคาและบริการที่มีอยู (Supply) จึงทําใหราคาสินคาสูงข้ึน ปจจัยที่สอง คือ เกิดจากตนทุนการผลิตที่
สงูข้ึนทําใหผูผลิตตองปรับราคาสินคาใหสงข้ึน อัตราเงินเฟอพิจารณาไดจากดัชนีราคาผูบริโภค (Customer Price 
Index : CPI) ซ่ึงเปนตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาและบริการ โดยเฉลี่ยที่ผูบริโภคไดจายไปสําหรับกลุมสินคา
และบริการที่กําหนด ในการวางแผนการเงินสวนบุคคลตองคะนึงถึงสภาวะเงินเฟอดวย เนื่องจากสภาวะเงินเฟอจะ
ทําใหรายจายของบุคคลเพิ่มข้ึน เงินเฟอสงผลกระทบตอบุคคลกลุมตาง ๆ โดยบุคคลบางกลุมอาจไดรับผลดีจาก
สภาวะเงินเฟอ บุคคลบางกลุมอาจไดรับผลเสียจากสภาวะเงินเฟอ สภาวะเงินเฟอจะสงผลดีผลเสีย ของศิรินุช อินละคร 
(2548) ที่พบวา พบวาสภาวะเงินเฟอจะทําใหรายจายของบุคคลเพิ่มข้ึนและกระทบในดานเศรษฐกิจ (3) ดาน
สภาพแวดลอมทางสังคม ระดับผลกระทบตอปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงาน 
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x = 3.32)            
ซึง่สอดคลองกับการปฏิบัติการเก่ียวกับสภาพสิ่งแวดลอมของ ดร.นิพนธ ทาบุราญ ที่พบวา การพัฒนาสังคมนั้นจะ
เก่ียวของกับศรัทธา (beliefs) คานิยม (values) ทัศนคติ(attitude) ความคิดเห็น (opinion)และวิถีชีวิต                   
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(life style) ของคน รวมถึงการศึกษาของประชากร ศาสนา การศึกษา และสภาพทางจริยธรรมมนุษยชาติ (4) ดาน
พฤติกรรมสวนบุคคล ระดับผลกระทบตอปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนกังาน บริษัท 
เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x = 2.53) ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยการศึกษาเก่ียวประเภทของการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของ กาญจนา หงสทอง (2551) ที่พบวาการ
วางแผนทางการเงินสวนบุคคลที่ดจีะเปนตัวกําหนดทิศทาง และการตัดสินใจทางการเงิน เพื่อบรรลุถึงเปาหมายทาง
การเงินที่ตองการได หากบุคคลไดเร่ิมตนทําการวางแผนทางการเงินเร็ว มีการปฏิบัติติตามอยางมีวินัย และ
สมํ่าเสมอแลว บุคคลนั้นก็จะเขาใกลความมีอิสรภาพทางการเงินไดมากขึ้น 
 

 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ ปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงาน 
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี พบวา ปจจัยดานการวางแผน, ดานสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ,ดานสภาพแวดลอมทางสังคม และดานพฤติกรรมสวนบุคคล สงผลตอการวางแผนทางการเงินของ
พนักงาน ในดานความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงิน ทั้งนี้อาจเปนไดวา (1) ดานการวางแผน สงผล
กระทบตอปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) 
จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 3.74) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ปจจัยและ
พฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี
มีระดับคาเฉลี่ยมาก เพราะฉะนั้นพนักงานควรพิจารณาการจับจายใชสอยในชีวิตประจําวันเพื่อใหมีเงินเหลือเก็บ
สํารองไวใชในอยางฉุกเฉินอยางไมขัดสน (2) ดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สงผลกระทบตอปจจัยและ
พฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี 
โดยรวมอยูในระดับมาก (x = 3.66) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปจจัยและพฤติกรรมในการวางแผนการเงิน
สวนบุคคลของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี คือ พนักงานตองพิจารณาการใช
จายในการดําเนินชีวิตอยางมีสติตอสถานะการณเศรษฐกิจในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดดเพื่อใหมี
ประสิทธิในการวางแผนทางการเงินในอนาคตอยางมั่นคง(3) ดานสภาพแวดลอมทางสังคม สงผลกระทบตอปจจัย
และพฤติกรรมในการวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (x = 3.32) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปจจัยและพฤติกรรมใน
การวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงาน ระดับคาเฉลี่ยปานกลาง เพราะฉะนั้นพนักงานควรรูจักใชสอยและ
เลือกใชบริการในดานเก่ียวกับอุปโภคบริโภคใหเหมาะสมกับสภาพวะแวดลอมทางสังคมในปจจุบัน เพื่อไมใหสงผล
กระทบกับการเงินและคาใชจายในอนาคต (4) ดานพฤติกรรมสวนบุคคล สงผลกระทบตอปจจัยและพฤติกรรมใน
การวางแผนการเงินสวนบุคคลของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง (x = 2.63) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ข้ึนอยูกับพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของพนักงานที่
ตองมีการปรับตัวใหเขาสถานการณปจจุบนั เพราะฉะนั้นพนักงานตองมีการปรับพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตในการ
วางแผนทางการเงินเพื่อใหมีความสมดุลตอการดําเนินชีวิตในทุก ๆ ดาน เพื่อรับมือกับเหตุการณในอนาคตที่ไม
สามารถคาดการณได 
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 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป (1) ศึกษาปญหาเก่ียวกับการวางแผนทางการเงินของพนักงาน
กับสถานการณปจจุบัน ของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดปราจีนบุรี (2) ศึกษาแรงจูงใจ
เก่ียวกับคาใชจายในปจจุบันกับการวางแผนทางการเงินของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จํากัด 
จังหวัดปราจีนบุรี วามีความสอดคลองกันหรือไม 
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Marketing factors for store lubricants central region 
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ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

งานวิจัยเร่ืองปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่น ในภาคกลาง น้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการตลาด 
ความไววางใจและ คุณภาพของการตัดสินใจซื้อสินคา ของผูบริโภคในภาคกลาง โดยใชแบบสอบถามปลายปดที่ผานการ 
ตรวจสอบความเชื่อม่ันและความตรงของเนื้อหาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริโภคที่เคยใชน้ํามันหลอลื่น ในภาค
กลาง จํานวน 400 คน สถิติเชิงอนุมานที่ใชทดสอบสมมติฐาน เพื่อศึกษาปจจัยการตลาดที่มีผลตอปจจัยทางการตลาด
รานคาน้ํามันหลอลื่น ในภาคกลาง ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแกประชาชนในภาคกลาง จํานวน 10,759,700 คน 
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการไดนําขอมูลลูกคาที่เคยซ้ือและใชผลิตภัณฑน้ํามันหลอลื่น สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และ คา f-test การวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียวและความสัมพันธดวยโดยการหาคาสัมประสิทธิ์ ผลการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนชายจํานวน 249 คน อายุชวงอายุ 20-40 ป จํานวน 204 คน สถานภาพโสด จํานวน 199 
คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 148 คน มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 116 คน มีรายได เฉลี่ยตอเดือน 
10,000-15,000 บาท จํานวน 174 คน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเร่ืองปจจัยทาง
การตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่น ในภาคกลาง โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.91 เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวาทุกดานอยูในระดับมากที่สุด เม่ือเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ปรากฏวา ดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 
4.93 รองลงมา ดานราคา คาเฉลี่ย 4.92 ดานบุคลากร คาเฉลี่ย 4.92 ดานความสําเร็จ คาเฉลี่ย 4.91 ดานการสงเสริม
การตลาด คาเฉลี่ย 4.90 ดานกระบวนการ คาเฉลี่ย 4.90 ดานชองทางการจัดจําหนาย คาเฉลี่ย 4.89 และดานลักษณะ
ทางกายภาพ คาเฉลี่ย 4.88 ตามลําดับ  

 
:
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ABSTRACT

This research is factors of lubricant marketing in the Central Region, the objective for 
study marketing, trust and quality of decision making of customer in the Central Region. By 
using a closed-ended questionnaire that checked confidence and specific content to collect data 
from consumers that used lubricant in the central region, the sample is 400 persons Inferential 
statistics used to test hypotheses. To study the marketing factors that affect the lubricant market 
marketing in the central region. The population used in this research is 10,759,700 people in 
the central region. The sample size is determined by taking Information about customers who 
have bought and used lubricant products.

The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, and Standard 
deviation, t-test and f-test, one-way analysis of variance and relationships by finding the 
coefficient. The research found that most of respondents were 249 male and female. Age 
between 20-40 years old, 204 people, single status 199 persons, bachelor degree 148 persons, 
State enterprise employees, amount 116 people, with average income per month 10,000-15,000 
baht, 174 people. 2. The research result revealed that respondents had opinions on lubricant 
market factors in the central region. Overall is at the highest level, the average value is 4.91, 
when considering all aspects, it is at the highest level. When ranked according to the average 
from highest to lowest, it appears that the average of products is 4.93, followed by the average 
of the price is 4.92, the average of personnel is 4.92, the average of against success is 4.91, the 
average of marketing promotion is 4.90, the average of the process is 4.90, the average of 
distribution channel is 4.89 and the average of physical characteristics is 4.88 respectively. 

The hypothesis test found that People with lubricant market factors in the central region 
regarding gender, age, occupation, income (average monthly) have confidence in the quality of 
lubricant products. 

The statistical significance Comment section In terms of products, prices, distribution 
channels Marketing promotion, personnel, process Physical aspects Market factors The overall 
relationship is in the same direction with Lubricant market factors in the central region.

Keywords : Lubricants ,Purchase Decision, Marketing , factors
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ปจจุบนันี้น้ํามันเคร่ืองเปนที่ตองการตอประชาชนในการใชรถยนตตางๆ เพื่อบํารุงรักษาเคร่ืองยนตและรถใหคง
สภาพการใชงานได เจาของกิจการไดเปดรานขายน้ํามันหลอลื่นข้ึนเพื่อใหบริการแกลูกคาที่มีความสนใจ ทางดาน
ผลิตภัณฑน้าํมันหลอลื่นที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองกับความตองการของลูกคาเปนรานคา และอีกหลาย
ชนิดมาจัดจําหนาย ทางรานคาจะขายสินคาน้ํามันที่มีความปลอดภัยและมีใบรับรองเทานั้น เจาของกิจการจะหมั่น
สํารวจความเปล่ียนแปลงของตลาดและคัดสรรสินคาคุณภาพดีที่ลูกคาตองการจะจัดหามาจําหนายในราคาที่เหมาะสม 
เพราะปจจุบันตลาดน้ํามันหลอลื่นนั้นมีความสําคัญและเปนปจจัยในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของธุรกิจขนสงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศไดตระหนักถึงความมีมาตรฐานในดานของการบริการ บุคลากร รวมทั้งไดมีการนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยตาง ๆ มาใชในการพัฒนางาน การมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี มีประสิทธิภาพเปนประเด็น
สําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหผูใชบริการเกิดความมั่นใจในสินคา 

ชวงหลายปที่ผานมาประเทศไทยมีการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจมาก ทําใหมีการสงเสริมจากภาครัฐจึงทํา
ใหมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรม จึงเปนผลตอเนื่องไปยังภาคการขนสงที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนเชนกัน 
อีกทั้งเม่ือไมก่ีปที่ผานมาทางภาครัฐไดมีการสนับสนุนในเร่ืองของรถยนตคันแรกทําใหผูบริโภคมีความตองการรถยนต
มาก ระยะเวลา 10 ป มีจํานวนรถที่จดทะเบียนสะสมทั่วประเทศเพิ่มข้ึน 13,999,687 คัน หรือคิดเปนอัตรารอยละ 
68.87% แตเม่ือนํามาเปรียบเทียบ ในป พ.ศ.2555 กับ 2556 ซ่ึงมีจํานวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศเพิ่มข้ึน 
2,147,429 คัน ซ่ึงคิดเปนอัตรารอยละ 6.6% (กลุมสถิติการขนสง กองแผนงาน กรมขนสงทางบก , 2557) จากขอมูลที่
กลาวมาจะเห็นไดวามีแนวโนมการจดทะเบียนรถยนตที่เพิ่มมากข้ึนทุก ๆ ป ฉะนั้นจึงสงผลใหความตองการใช
น้าํมันหลอลื่นสําหรับยานยนตมีแนวโนมที่จะสูงข้ึนดวนเชนกัน 
 ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยอยากศึกษาปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่น ในภาคกลาง เพื่อที่จะไดรับ
ประโยชนและเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหดียิง่ข้ึนตอไป 
 กลยุทธการตลาด คืออาวุธที่มีประสิทธิภาพอยางหนึ่งในการทําธุรกิจ ซึ่งปจจุบันก็มีหลากหลายกลยุทธใหเลือก
นาํมาปรับใชไดตามความเหมาะสมกับธุรกิจ หมายถึงการมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของ ลูกคากลุมเปาหมายได
ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและผูบริโภคยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุมคา รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคาให
สอดคลองกับพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อใหความสะดวกแก ลูกคาดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและ
เกิดพฤตกิรรมอยางลูกตองโดยสวนประสม ทางการตลาดแบงออกเปน 7 ปจจัย หรือ7P จากความหมายดังกลาวสรุปได
วา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือการมีสินคา หรือ บริการที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
กลุมเปาหมายไดนั้น ราคาที่กําหนดผูบริโภคตองเห็นดวย และยอมรับได เมื่อผูบริโภคเห็นวาคุมคา จึงจะยินดีซื้อสินคา 
หรือซื้อบริการนั้นๆระเบียบวิธีดําเนินการ 
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รานคาน้ํามันหลอลื่นไดเปลี่ยนไปเปนธุรกิจสมัยใหมมากข้ึน ซ่ึงรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไป รูปลักษณของราน 
สินคาที่หลากหลาย ข้ึนอยูกับขนาดของกิจการ วิธีการจัดตั้ง เงินลงทุนและการบริหารจัดการ หรืออาจแบงตามสินคา 
หรือสายผลิตภัณฑที่จําหนาย แบงตามนโยบายดานราคาสินคา แบงตามลักษณะดําเนินการและแบงตามการควบคุม
กิจการหรือการเปนเจาของ ในปจจุบนัการดําเนินชีวิตในประเทศไทยไดเนนความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยมากข้ึนและ
ขนาดครอบครัวจึงทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป โดยผูบริโภคนิยมซ้ือสินคาที่รานคาน้ํามันหลอลื่นขนาดใหญแทน 
เนื่องจากรานคาน้ํามันหลอลื่นขนาดเล็กไมสามารถตอบสนองความตองการในเร่ืองการซื้อสินคาได ผูบริโภคจึงเขามาซ้ือ
สินคาจากรานคาน้ํามันหลอลื่นขนาดใหญ เนื่องจากมีสินคาใหเลือกมากมายและมีพื้นที่กวางขวาง สะดวกสบาย 
นอกจากนี้รานคาน้ํามันหลอลื่นขนาดใหญมีการจําหนายสินคาในราคาที่ถูกกวา วิจัยการศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณแบบ สํารวจความคิดเห็น (Survey Research) โดยใช แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือเพื่อ 
สํารวจขอมูลความคิดเห็นประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ ประชากร ชาว
ไทยที่เคยใชบริการ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ดงันั้นขนาดของ กลุมตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตรไมทราบ 
ขนาดของกลุมตัวอยาง ของ Cochran (Cochran, W.G, 1977) โดยกําหนดระดับคาความเชื่อม่ันรอย ละ 95 และ
ระดับคาความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่รอย ละ 5 (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2551) ซ่ึงสูตรในการ คํานวณที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ 
(อิทธิพลของปจจัยทางการตลาดตอความต้ังใจในการบริการซ้ําของสายการบินไทย, สุรัสวดี โปสินธุ, 2562) 

จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภคคือการกระทําของบุคคลที่แสวงหาสินคาหรือการบริการ
ใหไดมาบริโภค ในการซื้อสินคาหรือบริการนั้นจะมีกระบวนการตัดสินใจรวมอยูทั้งกอนและหลังการซื้อ เพื่อนํามาซ่ึงการ
ตอบสนองความตองการของตนเองรวมถึงความแตกตางของผูบริโภคของแตละบุคคลนั่นยอมมีความตองการสินคา 
ผลิตภัณฑและบริการแตกตางกัน 
 

 การวิจยัปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่น ในภาคกลาง ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย ไวดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอ ปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่น ในภาคกลาง 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจสวนผสมทางการตลาดตอ ปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่น ในภาคกลาง 

การวิจัยปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่น ในภาคกลาง ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัย ไว ดงันี้
1. ปจจัยที่เก่ียวของกับสภาพสวนบุคคลที่แตกตางกันมีพลตอปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่น ในภาคกลาง 
2. สวนประสมการตลาดที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่น ในภาคกลาง 
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(เกตุวดี โรจนสัญญากุล (2554) ศึกษาวิจัยเร่ือง โครงสรางตลาดและปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
น้ํามันหลอลื่นสําหรับยานยนต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสรางตลาดของธุรกิจน้ํามันหลอลื่นสําหรับยานยนตและ
ศึกษาในเร่ืองของสิ่งกระตุนทางการตลาดที่อาจสงผลตอการตอบสนองของผูซื้อและลักษณะของผูซื้อ ใชการวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติเชิงปริมาณและการวิเคราะหอัตราสวนการกระจุกตัว(Connentration Ration) จากผลการวิจัยพบวาอุตสหกร
รมน้ํามันหลอลื่นในชวงป 2538-2542 มีคาการกระจุกตัวบางสวนซึ่งพิจารณาจากผูประกอบการรายใหญ 4 ราย ซ่ึงมี
ลักษณะโครงสรางตลาดแบบผูขายนอยราย ปจจัยทางดานผลิตภัณฑเปนสิ่งสําคัญในการตัดสินใจซ้ืออันเนื่องมากจากการ
จงรักภักดีตอตราสินคาซึ่งสวนหนึ่งอาจจะมาจากการที่มีผูขายนอยรายจึงทําใหมีการแขงขันกันนอย สําหรับการศึกษา
ทางดานพฤติกรรมของผูบริโภค สวนใหญผูใชจะมีการจงรักภักดีตอราคาสินคา โดยใหความสําคัญที่ตัวผลิตภัณฑเปนหลัก 
และรองลงมาเปนปจจัยดานชองทางจัดจําหนายที่ผูซือ้สามารถซื้อไดงายและมักจะเลือกหาซ้ือในสถานีบริการน้ํามัน  

 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

(7P)

1. ดานผลิตภัณฑ (PRODUCT) 
2. ดานราคา (PRICE) 
3. ดานชองทางการจัดจาํหนาย (PLACE) 
4. ดานสงเสริมการตลาด (PROMOTION) 
5. ดานบุคคล/พนักงาน (PEOPLE) 
6. ดานกระบวนการใหบริการ (PROCESS) 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ  
   (PHYSICAL EVIDENCE) 

( 1931) 
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สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงการมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย 
ไดขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและผูบริโภคยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุมคารวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคา
ใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อใหความสะดวกแกลูกคาดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและ
เกิดพฤติกรรมอยางถูกตองโดยสวนประสมทางการตลาดแบงออกเปน 7 ปจจัย (7Ps) (Philip Kotler, 2003 อางในศิ
ริวรรณ เสรีรัตน, 2552: 41-45) 1.ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจําเปน
หรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา 
คุณภาพ ตราสินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด 
ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ 
องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําให
ผลิตภัณฑสามารถขายได 2.ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑ
หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดข้ึนถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (cost) ของ
ลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ดังนั้นผูกําหนด
กลยุทธดานราคาจึงตองคํานึงถึงคุณคาที่รับรู (Perceived Value)ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาการยอมรับของ
ลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑ ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เก่ียวของ และการแขงขัน 3. การจัด
จําหนาย(Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและ
บริการจากองคการไปยังตลาด สถาบันที่นาผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยใน
การกระจายตัวสินคา ประกอบดวยการขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง 4. การสงเสริมการตลาด 
(Promotion) เปนเคร่ืองมือการสื่อสาร เพื่อสรางความพึงพอใจตอตราสินคาหรือบริการหรือความคิดหรือตอบุคคล    
โดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการ เพื่อเตือนความทรงจาในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ 
และพฤติกรรมการซื้อ หรือเปนการติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูซื้อกับผูขาย เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรม
การซ้ือ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย (Personal Selling) ทาการขาย และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน     
(Non-Personal Selling) เคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ องคการอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเคร่ืองมือ 
ซึ่งตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน 5. บุคคล (People) หรือ พนักงาน 
(Employees) ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก (Selection) การฝกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพ่ือใหสามารถ
สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน พนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนอง
ตอลูกคามีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหกับองคกร 6. ลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence and Presentation) โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม [Total Quality Management (TQM)] 
ตัวอยาง โรงแรมตองพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการใหบริการ เพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา (Customer-
Value Proposition) ไมวาจะเปนดานความสะอาดความรวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ืนๆ 7. กระบวนการ (Process) 
เพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer Satisfaction)
ในการบริหารการตลาดนั้น ผูบริหารการตลาดตองมีความเขาใจถึงความตองการของผูบริโภค และมุงตอบสนองความ
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ตองการของผูบริโภคดวยเคร่ืองมือสวนประสมการตลาด ซ่ึงมักจะรูจักกันโดยทั่วไปวา “7Ps” แตปจจุบันในยุคของ
การตลาดที่มุงเนนลูกคานั้นจะเปลี่ยนกระบวนทัศนใหม คือ องคประกอบทุกอยางนั้นใหเร่ิมตนจากลูกคาเปนหลัก              
(ปฏิกร ทิพยเลอเลิศ. (2558 : บทดัดยอ) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของ ผูบริโภคจากแบบรานคาดั้งเดิมใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รานคาแบบด้ังเดิม (Traditional Trade) เปนธุรกิจที่ไดรับความนิยมและ มีบทบาท 
สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของ ประเทศมาอยางยาวนาน ปจจุบัน รานคาแบบดั้งเดิมกําลังเผชิญกับปญหาและภัยคุกคามตาง 
ๆ ที่ไมสามารถควบคุมได ไดแก 1) การถูกแยงชิงสวนแบงตลาดจากรานคาสมัยใหม โดยเฉพาะ รานสะดวกซ้ือ ที่มีจํานวน
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 2) รสนิยมและพฤติกรรมของ ผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง ไป 3) การขาดกฎหมายคุมครองรานคาแบบ
ดั้งเดิม 4) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ที่ทําใหเกิด รูปแบบการคาออนไลน และ 5) การไมปรับตัวของรานคาแบบดั้งเดิม
เองสิ่งเหลานี้ ลวนสงผลให รานคาแบบด้ังเดิมในประเทศไทยตองลมเลิกกิจการไปในที่สุดและมีแนวโนมจํานวนลดลงตามที่ 
ปรากฏในปจจุบัน งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของ ผูบริโภคจากรานคา
แบบด้ังเดิมในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบงออกเปน 2 ปจจัย คือ 1) ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได (เฉลี่ยตอเดือน) และ 2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
บริการ ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ซองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ 
ผูวิจัย ไดจัดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เคยซ้ือสินคาจากรานคาแบบดั้งเดิมและพักอาศัยอยูในจังหวัด กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลผานทางแบบสอบถาม โดยไดรับขอมูลตอบกลับที่มีความถูกตองและ ครบถวน จํานวนทั้งสิ้น 413 ตัวอยาง ซึ่งถูก
นาํไปประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม สําเร็จรูปทางสถิติ จรัสศรี ชินวัฒน (2552) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมและความ
พงึพอใจของลูกคาในการเลือกใช บริการรานคาในเขตอําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา ลูกคาที่มี
เพศ แตกตางกันจะมีความพึงพอใจในการเลือกใชบริการรานคาไมแตกตางกัน สอดคลองกับธัชญา แสงศรี (2546) ที่ได
ทําการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติการซ้ือสินคาจากรานคาแบบดั้งเดิมของ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา เพศท่ี
แตกตางกัน สงผลตอทัศนคติการซื้อสินคาจากรานคา ปลีกแบบดั้งเดิมไมแตกตางกัน ปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical 
Success Factor: CSF) คือ ปจจัยที่สําคัญยิ่งที่ตอง ทําใหมีหรือใหเกิดข้ึน เพื่อใหบรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศน หรือก็คือ
เปนการใหหลักการ แนวทาง หรือวิธีการที่องคกรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศนได แตละองคกรจะมีปจจัยแหงความสําเร็จเปน
หลัก หมายที่เปนรูปธรรมในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับใหมุงไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหเจาหนาที่ และผูบริหารของ
องคกรรูวาตองทําสิ่งใดบางเพื่อใหผลสัมฤทธ์ิขององคกรตอบสนองวิสัยทัศน หาก ปราศจากปจจัยแหงความสําเร็จแลว 
วิสัยทัศนขององคกรจะไมไดรับการตอบสนองอยางมี ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ปจจัยแหงความสําเร็จเปนเสมือน
เคร่ืองมือหรือวิธีการฝกการแยกแยะ และวิเคราะหปจจัยสําคัญที่จะเรงดําเนินการใหดีที่สุด เพื่อการบรรลุเปาหมายการ
ประกอบการ ที่เหนือกวาในกลุมอุตสาหกรรมนั้นๆ แมคคินซีย (McKinsey) ไดแนวคิดการใชปจจัยแหงความสําเร็จมาจาก
หลักการทําสงคราม ของทหาร แมคคินซียไดวิเคราะหการเติบโตของการวางแผนธุรกิจ (Business Planning) ในชวง ปลาย
ทศวรรษที่ 1990 และเห็นวา ปจจัยแหงความสําเร็จเปนเครื่องมืออันหนึ่งของผูบริหารในการ จัดลําดับความสําคัญของการ
จัดการและการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงนอกเหนือจากการเรียง ลําดับความสําคัญแลว ยังเปนเคร่ืองมือตรวจสอบความแข็งแกรงของ
องคกรในการบรรลุเปาประสงค ที่สําคัญ คือ ดานการตลาด เพ่ือใหไดมาซ่ึงยุทธศาสตรการตลาดที่ดี  
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การวิจัยในคร้ังนี้เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ซึ่งผูวิจัยเปนผูสรางข้ึนโดย
คนควาจากตําราการสังเกต พรอมทั้งขอแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย โดยแบงโครงสรางของแบบสอบถาม
ออกเปน 2 ตอนคือตอน 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามสรางแบบ (Questionnaire) ซ่ึงมีลักษณะคําถามปลาย
ปด (Close-ended Questions) และถามปลายเปด (Open end Questions) ซ่ึงแสดงลักษณะของปจจัยดาน
ประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก อายุ ระดับการศึกษา เพศ แผนก รายได ตอน 2 เก่ียวกับพฤติกรรมการทํางาน 
จํานวนงาน ลักษณะงานที่ทํา หลังจากที่ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนํา
ผลที่ไดไปวิเคราะห โดยใชตารางแสดงคารอยละ คาเฉลี่ย เพื่ออธิบายขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
พฤติกรรมการทํางาน ตอผลสัมฤทธ์ิ หลังจากที่ไดเก็บแบบสอบถามครบถวนแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลทั้งหมดไปดําเนินการ
ดังนี้ 1. ตรวจสอบแบบสอบถามอยางละเอียด 2. นําผลแบบสอบถามที่ไดมาลงในโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อบันทึก           
3. วิเคราะหโดยใชสถิติ ไดแก การหาคารอยละ คาเฉลี่ย และนําเสนอขอมูลดวยตาราง สถิติที่ใชในการวิจัย สถิติเชิง
บรรยาย ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequencies Distribution) และรอยละ(Percentage) สถิติเชิงอางอิง ไดแก     
การทดสอบไคสแควร (Chi-Square test) 4.นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลว ใหคะแนนแตละขอจากอํานาจการจําแนก
รายขอใน แบบสอบถาม โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดคานี้หนักหรือคะแนน ออกเปน 5 
ระดับ ตามวิธีลเิคอรท (Likert) หลังจากที่ผูวิจัยไดทาํการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนํา
ผลที่ไดไปวิเคราะห โดยใชตารางแสดงคารอยละ คาเฉลี่ย เพื่ออธิบายขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
พฤติกรรมการทํางาน ตอผลสัมฤทธ์ิ หลังจากที่ไดเก็บแบบสอบถามครบถวนแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลทั้งหมดไปดําเนินการ
ดังนี้ 1. ตรวจสอบแบบสอบถามอยางละเอียด 2. นําผลแบบสอบถามที่ไดมาลงในโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อบันทึก          
3. วิเคราะหโดยใชสถิติ ไดแก การหาคารอยละ คาเฉลี่ย และนําเสนอขอมูลดวยตาราง 

ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้คือประชากรในเขตภาคกลางมี จาํนวน 10,759,700 คน 
 (ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี https://th.wikipedia.org/wiki) 

3.1.1 กรุงเทพมหานคร จาํนวน 5,682,415 คน 
  3.1.2 ชัยนาท จํานวน 334,934 คน 
 3.1.3 นนทบุรี จาํนวน 1,101,743 คน 
 3.1.4 ปทุมธานี จาํนวน 985,643 คน 
 3.1.5 พระนครศรีอยุธยา จํานวน 782,096 คน   
 3.1.6 ลพบุรี จาํนวน 755,854 คน 
 3.1.7 สระบุรี จาํนวน 617,384 คน  
 3.1.8 สิงหบุรี จาํนวน 214,661 คน  
 3.1.9 อางทอง จํานวน 284,970 คน 
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กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชการคํานวณสูตรของทาโร ยามาเน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ลูกคาที่เคยใชผลิตภัณฑ จาํนวน 400 คน  

n  =    
โดยที่ n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 

N  คือ  ขนาดของประชากร 
   E คือ  คาความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยาง 

การศึกษาคร้ังนี้ไดกําหนดระดับความเชื่อม่ันไวที่ 90% หรือความคลาดเคลื่อน (e) เทากับ 0.1 ดังนั้นเมื่อแทน
สูตรขางตนจะได  

n  =  , ,  , ,  .  
n  =  400 

ดังนั้นเพื่อใหการคํานวณมีประสิทธิภาพมาที่สุดและทันตามเวลาที่กําหนดในการศึกษาคร้ังนี้จึงใชขนาด
ตัวอยางเทากับ 400 คน โดยเลือกตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญและการสุมตัวอยางแบบลูกโซ  

 

สถิติเชิงบรรยาย ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequencies Distribution) และรอยละ(Percentage) 
สถิติเชิงอางอิง ไดแก การทดสอบไคสแควร (chi-Square test) 

นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลว ใหคะแนนแตละขอจากอํานาจการจําแนกรายขอใน แบบสอบถาม โดยไขมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) โดยกําหนดคานี้หนักหรือคะแนน ออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีลเิคอรท (Likert) ดังนี้ 

ประชากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมากสุด ใหเทากับ 5 คะแนน 
ประชากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ใหเทากับ 4 คะแนน 
ประชากรมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ใหเทากับ 3 คะแนน 
ประชากรมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย ใหเทากับ 2 คะแนน 
ประชากรมีความคิดเห็นอยูในระดับนอยสุด ใหเทากับ 1 คะแนน 
คํานวณหาคาเฉลี่ย ( )และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยกําหนดเกณฑการให ความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 

(บุญชม ศรีสะอาด,2545 : 103) 
4.50 - 5.00 หมายถึง ประชากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สดุ 
3.50 - 4.49 หมายถึง ประชากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
2.50 - 3.49 หมายถึง ประชากรมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง ประชากรมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย  
1.0 - 1.49 หมายถึง ประชากรมีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สดุ 
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ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 249 คน 
อายุชวงอายุ 20-40 ป จํานวน 204 คน สถานภาพโสด จํานวน 199 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 148 คน     
มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 116 คน มีรายได เฉลี่ยตอเดือน 10,000-15,000 บาท จํานวน 174 คน            
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเร่ืองปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่นในภาคกลาง 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.91 เมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมากที่สุด เมื่อเรียงอันดับ
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ปรากฏวา ดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 4.93 รองลงมา ดานราคา คาเฉลี่ย 4.92 ดานบุคลากร 
คาเฉลี่ย 4.92 ดานปจจัยทางการตลาด คาเฉลี่ย 4.91 ดานการสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ย 4.90 ดานกระบวนการ คาเฉลี่ย 
4.90 ดานชองทางการจัดจําหนาย คาเฉลี่ย 4.89 และดานลักษณะทางกายภาพ คาเฉลี่ย 4.88 ตามลําดับ 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่นในภาคกลาง จําแนกตามสถานภาพ
สวนบุคคล ดังนี้ จําแนกตามตัวแปรดานเพศ พบวา ระดับเร่ืองปจจัยทางการตลาดน้ํามันหลอลื่นในภาคกลาง จําแนก
ตามตัวแปรดานเพศ พบวาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ((sig=0.01) เม่ือพิจารณารายดาน 
พบวา ดานการสงเสริมการตลาด (sig=0.03) ดานกระบวนการ (sig=0.01) ดานกายภาพ (sig=0.00) ดานปจจัยทาง
การตลาด (sig=0.00) เทานั้นที่มีความ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 นอกนั้นดานอ่ืนๆไมมีความแตกตาง
กัน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอายุ พบวา โดยภาพรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ 0.05 และรายดาน 
ดานราคา (sig=0.031) ดานชองทางการจําหนาย (sig=0.031) ดาน สงเสริมการตลาด (sig=0.010) ดานกระบวนการ 
(sig=0.016) และดานกายภาพ (sig=0.047) แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดานอ่ืนไมแตกตาง จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพสมรสพบวา ปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่นในภาคกลาง พบวา จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพพบวาโดย ภาพรวม และรายดานไมมีความแตกตางกัน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดาน
ระดับการศึกษาสูงสุด พบวา จําแนกตามปจจัยสวน บุคคลดานระดับการศึกษา พบวา โดยภาพรวมไมแตกตาง                
เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานชองทาง การจัดจําหนาย (sig=0.003) และดานสงเสริมการตลาด (sig=0.044) 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ 0.05 ดานอ่ืนไมแตกตาง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพสมรส
พบวา ระดับเร่ืองปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่นในภาคกลาง พบวา จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดาน
สถานภาพพบวาโดย ภาพรวม และรายดานไมมีความแตกตางกัน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
พบวา โดยภาพรวมไมแตกตาง เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานราคา (sig=0.004) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที ่0.05 ดาน อ่ืนไมแตกตาง 
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การวิจัยเร่ือง ปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่นในภาคกลางไดนํางานวิจัยที่เก่ียวของมาประกอบการ
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค ดงันี้ 
 1. จากผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ตอเร่ืองปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่น 
ในภาคกลาง ในดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีความคิดเห็นวาการตลาดดานการตลาดปาก
ตอปากไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทาง ในภาคกลาง ปจจุบันนั้น รานคาน้ํามันหลอลื่นไดปรับรูปแบบหนา
ราน การจัดราน การตกแตงรานคา ทําเลที่ตั้ง รวมไปถึงสินคาที่จําหนายในราน มีความทันสมัยมากข้ึน ตรงตามความ
ตองการของผูบริโภคมากข้ึน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดจึงเปนสิ่งที่สําคัญทันสมัย มีการจัดวางสินคาเปนระเบียบ
เปนหมวดหมูงายตอการเลือกซื้อ และควรเปดโอกาสใหผูบริโภคไดมีโอกาสเลือกซ้ือสินคาไดโดย อิสระเสรีควรหาลูกคา
กลุมเปาหมายของตนใหไดวาคือกลุมใด เพื่อจะไดจัดหาสินคาสนองความตองการของลูกคาไดตรง กับความตองการและ
พฒันาการตลาดสิ่งที่ผูประกอบการธุรกิจน้ํามันหลอลื่นควรทําเพื่อใหอยูรอดในอนาคต คือ สรางเครือขายของกลุมเพื่อ
สรางอํานาจตอรองในการแขงขัน 

1.1 ดานผลิตภัณฑ พบวาแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเ ร่ืองปจจัยทางการตลาดรานคา
น้ํามันหลอลื่นในภาคกลาง โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะ ผูบริโภคตองการความสะดวกสบายการจัด
ระเบียบใหเปนหมวดหมูหาสินคาน้ํามันหลอลื่นแตละเกรดแตละชนิดไดงายไมตองเสียเวลาในการคนหาและความ
หลากหลายของน้ํามันหลอลื่นที่ใชกับเครื่องยนตหลายหลายประเภท ก็เปนปจจัยที่ทําใหผูบริโภคเลือกมาใชบริการ 
สินคามีหลากหลายเกรดทั้งเกรดสูงราคาแพงจนถึงเกรดลางราคาถูก ดังนั้น จะตองพยายามปรับปรุง เพื่อใหธุรกิจ 
สามารถดงึดูดใจลูกคาใหหันมาใชบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติกานต หลิมไชยกุล (2557) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่
สงผลกระทบ ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ จากการศึกษาพบวาสวน ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการที่มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการคือดานผลิตภัณฑ ดานราคาและความคุมคา ดานการจัดจําหนายและความ
หลากหลาย และดานลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ เนื่องมาจากผลิตภัณฑเปนสิ่งที่ดึงดูดให ลูกคาเขามาใช
บริการ โดยใหความสําคัญในเร่ือง ของการมีสินคาที่ตองการครบถวน หลากหลายและราคาตองมีความคุมคาและราคา
ถูกอยางเหมาะสม การจัดเรียงสินคาตองเปน หมวดหมู หาไดงาย เพื่อประหยัดเวลาในการคนหา 

1.2 ดานราคาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเร่ืองปจจัยทางการตลาดรานคา
น้ํามันหลอลื่นในภาคกลาง โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะ ราคาที่เหมาะสมกับปริมาณของสินคา 
เหมาะสมกับคุณภาพของสินคา ราคามีหลากหลายตามขนาดปริมาณ ราคาเปน สิ่งสําคัญที่ลูกคาจะพิจารณาเปนลําดับ
แรกๆ และหากซ้ือมากราคาจะยิ่งถูกลง การจัดสรรพื้นที่ภายในอาคารใหเปนหมวดหมูเกรดน้ํามันหลอลื่นในรานหรือ
อาคาร ใหลูกคาที่เขามาเลือกใชบริการไดอยางสะดวกและประหยัดเวลาในการเลือกสินคาน้ํามันหลอลื่น สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ณรงคเดช ก่ิงโสดา (2556) ) ศึกษาเร่ือง การประเมินความพึงพอใจตอการจัดสรรพื้นที่ภายในอาคาร 
กรณีศึกษา ใน เขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวาการจัดสรรพื้นที่ภายในอาคารมีความสัมพันธ กับความพึง
พอใจของลูกคาผูมาใชบริการมากที่สุด แตไมมีความสัมพันธกับรูปแบบการเลือกซ้ือในการศึกษานี้กลุมตัวอยางในการ
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ตอบแบบสอบถามของงานวิจยัพบวาสวนใหญเปนเจาของกิจการเลือกใชบริการสวนใหญมาจากสินคาราคาถูก เดินทาง
สะดวก และสินคามีคุณภาพ ตามลําดับ 

1.3 ดานชองทางการจัดจําหนายพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาด
รานคาน้ํามันหลอลื่นในภาคกลาง ทั้งนี้เปนเพราะความ สะดวกในการติดตอสื่อสาร การอํานวยความสะดวกของเจาของ
ราน มีบริการเสริมดวยการขายออนไลนสงสินคาถึงหนาบานเก็บเงินปลายทาง รานเปดทุกวันไมมีวันหยุด เปนกลยุทธที่
สําคัญที่ทําใหทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่น ในภาคกลาง สามารถแขงขันกับ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนันทา 
ฉันทโรจนา และ อิทธิกร ขาเดช (2556) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมและความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจซื้อสินคาของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร” จากการศึกษาพบวาในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความพึง
พอใจมากใน การซ้ือสินคาที่ เนื่องจากสามารถเดินทางไดอยางสะดวกรวดเร็ว และมีที่จอดรถอยางเพียงพอ 

1.4 ดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเร่ืองปจจัยทางการตลาดรานคา
น้าํมันหลอลื่น ในภาคกลาง เพื่อสรางความเชื่อมันและจงรักภักดี โดยรวมอยูในระดับมากที่สดุ ทั้งนี้เปนเพราะโปรโมชั่น 
มีสื่อโฆษณาหลากหลายเขาถึง กลุมเปาหมาย มีปายบอกคุณลักษณะสินคาน้ํามันหลอลื่น มีการรับสมาชิกเพื่อสะสมยอด
เปนสวนลด เปนปจจัยสวนประสมการตลาดที่สําคัญ ซ่ึงปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่นในภาคกลาง เพื่อสราง
ความเชื่อมันและจงรักภักดีขัดแยงกับงานวิจัยของ ฐิติกานต หลิมไชยกุล (2557) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่สงผลกระทบตอ
การตัดสินใจเลือกใช บริการ ประเภทไฮเปอรมารเก็ต” จากการศึกษาพบวา ดานสงเสริมการตลาด ไมเปน ปจจัยที่
สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการไฮเปอรมารเก็ต เนื่องจากสินคาที่จําหนายใน ประเภทไฮเปอรมารเก็ตเปนสินคา
ราคาประหยัดและมีความจําเปนในชีวิตประจําวัน ทําให ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการ 

1.5 ดานบุคลากรพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเร่ืองปจจัยทางการตลาดรานคา
น้ํามันหลอลื่น ในภาคกลาง โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะผูใชบริการมีความ ตองการบริการที่เปน
มาตรฐาน มากอนบริการกอน ความสามารถในการแนะนําสินคา ก็เปนอีกสิ่งที่ ลูกคาประทับใจ การบริการที่รวดเร็ว 
มารยาทของพนักงานก็เปนสิ่งที่ผูบริโภคคาดหวังขัดแยงกับงานวิจัยของ ฐิติกานต หลิมไชยกุล (2557) ศึกษาเร่ือง 
“ปจจัยที่สงผลกระทบตอการ ตัดสินใจเลือกใชบริการ ประเภทไฮเปอรมารเก็ต” จากการศึกษาพบวาสวนประสมทาง 
การตลาดสําหรับธุรกิจบริการที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการรานคาไฮเปอรมารเก็ตดานบุคคล ไมเปน
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานคาไฮเปอรมารเก็ต เนื่องจากสินคาที่จําหนายในรานคาประเภทไฮเปอร
มารเก็ตเปนสินคาราคาประหยัดและมีความจําเปนในชีวิตประจําวันทําใหปจจัยดานการสงเสริมการตลาดไมไดมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกใช บริการมากนักและลูกคาไมคาดหวังการบริการจากพนักงานมากเทาใดนักเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงานของรานคาไฮเปอรมารเก็ตที่มีการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริการมากข้ึน 

1.6 ดานการกระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเร่ืองปจจัยทางการตลาดรานคา
น้ํามันหลอลื่น ในภาคกลาง โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดผลการศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองปจจัยทางการตลาดรานคา
น้ํามันหลอลื่นในภาคกลาง จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
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รายไดเฉลี่ย ตอเดือน เมื่อพิจารณาโดยรวมและรายดาน พบวา การจัดการเปนระบบถึงจะเปนรานคาน้ํามันหลอลื่น
ขนาดเล็กแตก็มีระบบการจัดการที่ดี มีการแกปญหาใหลูกคา เมื่อเกิดปญหา และการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของ
ทางราชการ ก็เปนอีกทางหนึ่งสามารถแสดงใหเห็นวาการดําเนินธุรกิจของรานคาน้ํามันหลอลื่นนั้นไมเอาเปรียบสังคม 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติกานต หลิมไชยกุล (2557) ศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการ ประเภทไฮเปอรมารเก็ต” จากการศึกษาพบวาสวนประสมทางการตลาดสําหรับ ธุรกิจบริการที่มีความสัมพันธ
กับการตัดสินใจเลือกใชบริการไฮเปอรมารเก็ต คือ การ จัดเรียงสินคาตองเปนหมวดหมู หาไดงาย เพื่อประหยัดเวลาใน
การคนหานอกจากนี้ลูกคายังให ความสําคัญกับความถูกตองในการชําระเงินและการบริการที่รวดเร็วดวย 

1.7 ดานกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่น ใน
ภาคกลาง โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่น ในภาคกลาง ใกลชิด
กับชุมชน การดําเนินการแบบเจาของดําเนินการควบคุมเองจึงมีอํานาจในการตัดสินใจในทุกเร่ืองเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค ดังนั้น ผูประกอบการรานคาน้ํามันหลอลื่นควรศึกษาผลิตภัณฑในดานตางๆ ใหชัดเจนเพื่อที่จะได
ใหรายละเอียดแกลูกคาไดถูกตอง สอดคลองกับงานวิจัยของ อนุศาสตรสระทองเรียน(2553) ไดทําการศึกษาเร่ือง ธุรกิจ
รานคาการศึกษาในคร้ังนี้ไดวา เนื่องจากรูปแบบการดําเนินธุรกิจของ ทุกธุรกิจในยุคการคาขาย ที่มีการแขงขันรุนแรง
และรวดเร็ว ปจจุบันจําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนอยู ตลอดเวลาและความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป ตามสภาพ
สังคมรูปแบบใหมที่เกิดข้ึน ดังนั้น ธุรกิจที่ไมสามารถปรับ ตัวไดตองเลิกกิจการ ธุรกิจคาสมัยใหมที่กําลังเขามาดําเนิน 
การในขณะนี้ มีการนํากลยุทธดาน ตางๆ เขามาใชบริหาร ไมวาการนาความไดเปรียบในเชิงขนาด การรวมตัวกัน เพื่อ
สรางความไดเปรียบทั้งการตลาดและตนทุน การบริหารโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ดีกวารวมถึงอํานาจ การตอรองที่มีมากขึ้น 

1.8 ดานปจจัยทางการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอเร่ือง ปจจัยทางการตลาด
รานคาน้ํามันหลอลื่นในภาคกลาง โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะการบริการหลังการขาย การเปลี่ยนคืน
สินคา การบริการแบบเปนธรรม การบอกตอ การรับชําระคาสินคาดวยความแมนยํา การบรรจุแกลอนและแพ็คเกจที่
รวดเร็ว เปนการบริหาร ที่จะสรางความประทับใจ ใหลูกคาได สอดคลองกับงานวิจัยของ สุจินดา เจียมศรีพงษ (2553) 
ไดศึกษาเร่ือง ปญหาและทางแกไข พบวา ปญหาและอุปสรรคของรานคา ควรมีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการ
บริหารจัดการมาก ข้ึนและควรมีการทําการตลาดใหมากกวานี้ สิ่งที่ผูประกอบการรานคาควรทําเพื่อ ความอยูรอดใน 
อนาคต คือ สรางเครือขายของกลุมผูคาแบบดั่งเดิมเพื่อสรางอํานาจตอรองในการแขงขันกับ ธุรกิจขนาดใหญเพื่อรักษา
ลูกคาเดิมไวใหตลอดจนสรางความไดเปรียบในการแขงขันและ ปรับตัวใหทันกับการ เปลี่ยนแปลงของธุรกิจรานคา 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่นในภาคกลาง จําแนกตามสถานภาพ
สวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย ตอเดือน เมื่อพิจารณาโดยรวมและราย
ดาน พบวา 2.1 เพศที่แตกตางกันปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่นในภาคกลาง โดยรวม แตกตางกัน พิจารณา
รายดาน พบวา เพศที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นในปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่นในภาคกลาง ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานกระบวนการ ดานกายภาพ ดานปจจัยทางการตลาด ที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 2.2 อายุที่แตกตางกันอายุที่แตกตางปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่นในภาคกลาง โดย ภาพรวม
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แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  0.05 และรายดาน ดานชองทางการจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด                   
ดานกระบวนการ และดานกายภาพ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 2.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีอายุที่
แตกตางกัน โดยภาพรวมไมแตกตาง เม่ือ พิจารณารายดานพบวา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริม
การตลาด แตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 2.4 รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันปจจัยทางการตลาด
รานคาน้ํามันหลอลื่นในภาคกลาง โดยภาพรวมไมแตกตาง เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานราคา (sig=0.004) แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 2.5 สถานภาพที่แตกตางกันปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่นในภาคกลาง 
โดยรวมและรายดาน ไมแตกตาง 2.6 อาชีพที่แตกตางกันปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่นในภาคกลาง โดยรวมที่ 
และรายดานไมแตกตาง 

 

1. ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคมีความตองการผลิตภัณฑที่บรรจุแกลอนหลากหลายขนาด เนื่องจากความตองของ
แตละคนไมเหมือนกัน เชน ตองการใชน้ํามันหลอลื่นเรงดวน มีเงินจํากัดตองการซื้อเพียง ขนาดรถยนต รุนรถยนต ควรที่
จะนําเร่ืองนี้มาพัฒนาเชน ทําขนาดบรรจุหลากหลายขนาด หรือทําแพคเก็จใหหยิบจับงายสะดวก 

2. ดานราคา รานคาน้ํามันหลอลื่นควรกําหนดราคาใหถูกลงจากรานคาขนาดใหญเพียงเล็กนอยเพื่อใหขายได
ในปริมาณมาก หรือควรมีเม่ือซื้อมากยิ่งถูกเปนจุดดึงดูดลูกคา 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ในเรื่องทําเลที่ตั้งเปนจุดสําคัญการเขาถึงไดงายสะดวกในการมาใชบริการ 
สถานที่จอดรถที่พอเพียง หรือการบริการที่รวดเร็วทันใจ เปนสิ่งที่ผูบริโภคที่ใชบริการรานคาตองการ ผูประกอบการควร
ใหความสําคัญในเร่ืองนี้ใหมาก 

4. ดานการสงเสริมการตลาด ผูบริโภคสวนใหญตองการโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม จะเปนที่ดึงดูดใหลูกคา
มาใชบริการ รานคาควรจัดใหมีเปนชวงๆ เพื่อกระตุนยอดขาย เอาใจผูบริโภค มีผลตอจิตใจ เกิดความประทับใจ ก็จะ
เกิดการบอกตอซ่ึงเปนการประชาสัมพันธที่ดีที่สุดประหยดัที่สดุ 

5. ดานบุคลากร สําหรับงานขายถือเปนงานบริการอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงลูกคายังตองการที่จะไดรับการบริการที่ดี 
การบริการดวยใจ พนักงานหรือเจาของรานคา ควรมีการบริการที่เปนกันเอง เนนการบริการแบบใจรักในการบริการ 

6. ดานกระบวนการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความซ่ือสัตย การชําระภาษีที่ถูกตองครบถวน การชวยเหลือ
สังคม ก็เปนสิ่งหนึ่งที่รานคาไมคอยใสใจ ดังนั้น เพื่อยกฐานะของรานใหมีความเปนสากลมากข้ึน รานควรมีการปฏิบัติที่
ถูกตองแสดงใหลูกคาเห็น การชวยเหลือสังคมในดานที่เราสามารถทําได มกีารประชาสัมพันธที่ดี 

7. ดานกายภาพ รานคาน้ํามันหลอลื่นยังขาดสิ่งที่เปนอัตลักษณของตนเองไมมีจุดขายที่เปนแบบเฉพาะของ
ตนเอง เชนรูปแบบของรานคา สินคาในราน ยังคลายๆกันทุกที่ ดังนั้น รานคาควรหาความเปนตัวตนของตนเอง              
เชน การจัดรูปแบบรานใหทนัสมัย นํามาประยุกตใหรานมีความมีเอกลักษณมากขึ้น 
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ผลจากการศึกษาปจจัยทางการตลาดรานคาน้ํามันหลอลื่นในภาคกลาง สามารถนํามาใชเปนแนวทาง ในการ
พฒันาธุรกิจที่เก่ียวของ และปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดใหมีประสิทธิภาพโดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. การวิจัยในคร้ังตอไปควรศึกษาปจจัยทางการตลาดน้ํามันหลอลื่นในภาคกลาง เพื่อ นําไปปรับปรุงตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค และเขาใจความตองการของผูบริโภค 

2. ควรทําวิจัยเชิงคุณภาพ ในเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชบริการ เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดมากยิ่งข้ึน  
เพื่อนําไปปรับปรุงธุรกิจหรือเปนขอมูลที่หนาสนใจ 

 ประจําเดือนกรกฎาคม 2558.สืบคนจาก 
(https://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=469402373)( สืบคนเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2561) 
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Opinions about the quality of services that affect the decision to use hotel services The 

Residence Hotel Prachinburi 

    ธณัฐฏา  ยอดเยี่ยม  
สาขาวิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 ดร. สุรัสวดี  โปสินธุ  
 ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

  

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการของ
โรงแรม โรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จังหวัดปราจีนบุรี ในปจจัยดานคุณภาพการบริการของโรงแรม โดยใชวิธีการวิจัย              
เชิงปริมาณ ดวยการใชแบบสอบถามกับลูกคาของโรงแรมจํานวน 30 คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิง พรรณนา ไดแก 
คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิง อนุมาน ไดแก t-test และ            
One-way ANOVA สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระที่มี3กลุมข้ึนไปและพบวามีความแตกตาง
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 41 ป – 50 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี
ทํางานในตําแหนงหัวหนางานจนถึงผูบริหารระดับสูงและมีรายไดเกินกวา 20,000 – 30,000 บาท มีความคิดเห็นตอ
คุณภาพการบริการของโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับโดยมีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการดานการตอบสนองความตองการในระดับมาก สวนดานอ่ืนๆมีความพึงพอใจระดับปานกลางคือ
ดานความเขาใจและรับรูความตองการ, ดานความนาเชื่อถือ, ดานความเปนรูปธรรม, และดานการใหความมั่นใจ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงงานและรายไดตางกันมีตวามคิดเห็นตอ
คุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะเรสซิดนซ ไมแตกตางกัน สวนผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุตางกันมีความคิดเห็น
ตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะเรสซิดนซ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  
  

111

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



Abstract 

The purpose of this article is to study the opinions of the service quality that affect the 
hotel service decision making. The Residence Hotel Prachinburi In the quality of service of the 
hotel By using quantitative research by using a questionnaire with 30 hotel customers. Data 
were analyzed using descriptive statistics such as percentage, average and standard deviation. 
And test the hypothesis by using inferential statistics such as t-test and One-way ANOVA for 
comparing differences between independent variables with 3 groups or more and found that 
there are statistically significant differences at the level of .05 will Test for individual 
differences using LSD.

The study indicated that Most of the respondents are male, aged 41 years - 50 years, 
bachelor's degree, working in supervisor positions, to senior management and earning more 
than 20,000 - 30,000 baht. There are opinions about the service quality of The Re Hotel. 
Residence Prachinburi Overall, the level of satisfaction with the quality of service in response 
to the needs at a high level. Other aspects were at a moderate level of satisfaction, namely 
understanding and acknowledging needs, credibility, concrete, and confidence. The hypothesis 
testing found that respondents with gender Education level Different positions and incomes 
have opinions on the service quality of The Residence Hotel. not different Respondents of 
different ages have opinions about the service quality of The Residence Hotel. Not 
significantly different at .05

Keyword : Opinions, service quality, hotel

จังหวัดปราจีนบุรี ตัง้อยูภาคตะวันออกของประเทศอยูหางจากกรุงเทพมหานคร 136 กิโลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข 33, 305 ใชเวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาทีเปนจุดเชื่อมโยงการคมนาคมจากกรุงเทพมหานคร ภาค
กลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และราชอาณาจักร กัมพูชา มีพื้นที่ติดตอกับจังหวัดอ่ืนๆ โครงสราง
เศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรี มีลักษณะผสมผสานระหวาง ภาคเกษตร - อุตสาหกรรม และการคาปลีกคาสง โดย
รายไดสวนใหญมาจากภาคอุตสาหกรรมซ่ึงมีสัดสวนเฉลี่ย 5 ปสูงถึง รอยละ 75.53 การคาฯมีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 10. 
จะเห็นไดวาการลงทุนดานอุตสาหกรรมภายในจังหวัดปราจีนบุรีมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตลอดป โรงแรมเดอะเรสซิเดนซจึง
กอตั้งข้ึนมาเพื่อรองรับนักทองเที่ยวโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ เปน โรงแรมขนาด 130 หองพักแบงเปนระดับ Standard, 
Deluxe, และ Luxury ภายในหองมีอุปกรณอํานวย ความสะดวกครบครันรวมถึงโทรทัศนระบบดาวเทียม อินเตอรเน็ต
แลน และไวไฟ เคร่ืองครัว ตูเย็น และไมโครเวฟ ตูนิรภัย และบริการทําความสะอาด นอกจากนี้โรงแรมมีบริการ 
หองอาหาร หองออกกําลังกาย สระวายน้ํา และหองประชุมสัมมนากลุมลูกคาหลักของโรงแรมคือนักทองเที่ยวที่เขามา
พัก หัวใจสําคัญของธุรกิจโรงแรมก็คือการใหบริการลูกคาที่เขาพักตางคาดหวังจากโรงแรมไมตางกันคือความ
สะดวกสบาย การตอนรับที่อบอุน และการบริการที่ตรงกับความตองการ โรงแรมหลายแหง จึงมีสิ่งอํานวยความสะดวก
และบริการมากมายเพื่อคอยใหบริการกับแขกผูมาเยือนนอกเหนือจากหองพัก ทั้งนี้บริการทั้งหลายเหลานั้น นอกจากจะ
สรางความแตกตางจากที่พักทั่วไปแลว ยังมีข้ึนเพื่อรองรับความ ตองการของแขกที่แตกตางกันไปตามความชอบของ
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ลูกคาแตละกลุมอีกดวย หากแตวาการใหบริการเสริม ตางๆไมสามารถสรางความแตกตางอยางยั่งยืนได เนื่องจาก
โรงแรมแตละแหงสามารถจัดหาบริการตางๆ ได อยางครบถวนไมแตกตางกัน ดังนั้น ผูบริหารโรงแรมจึงตางพยายามที่
จะคิดคนกลยุทธการตลาดออกมาเพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวเหลานั้นเขามาใชบริการใหมาก ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดของ
การใหบริการคือความสามารถของบุคลากรทุกคนที่สามารถสราง ความสัมพันธอันดีกับลูกคาอยางเหนียวแนและ
พยายามรักษาลูกคาใหอยูกับองคการใหนานที่สุดเปนลูกคาที่มีความจงรักภักดี (Loyalty) สุดทายลูกคาเหลานี้จะนํามา
ซึง่รายไดขององคการ (ศุภกฤต ชินอิสระ ยศ และกมล เกียรติเรืองกมลา, 2556) โรงแรมเปนธุรกิจการใหบริการที่ตอง
ใหความสําคัญตอมาตรฐานคุณภาพของบริการ ซึ่งมีสวน ชวยสรางคุณคาใหตราสินคาจากความพึงพอใจและความภักดี
ของผูใชบริการ โดยความพึงพอใจเกิดไดจากการไดรับความประทับใจจากการไดรับบริการที่ตรงหรือเหนือความ
คาดหวังไว ธุรกิจดานโรงแรมและการบริการเปนธุรกิจที่ตองสรางความพึงพอใจและความประทับใจใหกับผูรับบริการ
เพราะเม่ือเกิดความประทับใจก็จะเกิดรายไดอันเปนรายไดหลักของธุรกิจโรงแรม ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาโดย
คาดหวังวานอกจากผลการศึกษาที่ไดจะมีประโยชนตอทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่พักประเภทอ่ืนในการพัฒนารูปแบบ
การใหบริการซึ่งจะนํามาซึ่งการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาที่มาใชบริการที่ดี ข้ึนแลวยังมีสวนชวยสงเสริม
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยใหมีการขยายตัวจากจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาที่ประเทศไทยเพ่ิมข้ึน ซ่ึงชวย
สรางรายไดที่เปนเงินตราตางประเทศใหกับประเทศเปนมูลคามหาศาล  
  

  
 งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการของโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จังหวัด
ปราจีนบุรี 
  

เพื่อเปนแนวทางในการวิจยั ผูวิจยัไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 
1. การตัดสินใจเขารับบริการของลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จังหวัดปราจีนบุรี แตกตางกัน

ตามคุณลักษณะสวนบุคคล 
2. ความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการมีอิทธิผลตอการตัดสินใจใชบริการซํ้าของโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ 

จังหวัดปราจีนบุรี 
 

การวิจัย ความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการของโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ 
จังหวัดปราจีนบุรี ผูวิจยัไดนําแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพของการบริการที่ลกูคารับรู (ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา. 2552) และ
แนวคิดเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดทัศนคติ ของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, หนา 108 – 109) มาประยุกต 
บูรณาการกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อตอบคําถามการวิจัย และกําหนดเปนวัตถุประสงคในการวิจัยไดดัง
ภาพที่ 1 
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ความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ  
- ความนาเชื่อถือ (Reliability)  
- การตอบสนองความตองการ (Responsiveness)  
- การใหความมั่นใจ (Assurance)  
- ความเขาใจและการรับรูความตองการ (Empathy) 
- ความเปนรูปธรรม (Tangibility)  

คุณสมบัติสวนตัว  
- เพศ (Gender)  
- อายุ (Age)  
- การศึกษา (Education)  
- ตาํแหนงงาน (Position)  
- รายได (Income)  

ความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการของ
โรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จงัหวัดปราจีนบุรี 

 1. ความนาเชื่อถือ (Reliability)  
 2. การตอบสนองความตองการ 
(Responsiveness)  
 3. การใหความม่ันใจ (Assurance) 
 4. ความเขาใจและการรับรูความตองการ 
(Empathy)  

คุณลักษณะสวนบุคคลของลูกคาผูมาใชบริการ
โรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จงัหวัดปราจีนบุรี 

 1. เพศ 
 2. อายุ 
 3. ระดับการศึกษา 
 4. อาชีพ 
 5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

 
 

การตัดสินใจเขารับบริการของลูกคา 
ผูมาใชบริการโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ 

 จงัหวัดปราจนีบุรี 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด ที่ผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อศึกษาความคิดเห็นตอ
คุณภาพการบริการที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการของโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จังหวัดปราจีนบุรี โดยเก็บรวบรวมขอมูล
จากลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จังหวัดปราจีนบุรี ในชวงเดือนมกราค พ.ศ.2562 –เมษายน พ.ศ.2562 
แบบสอบถามแบงเปน 4 ตอน ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการที่สงผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการของโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จังหวัดปราจีนบุรี ในดานความนาเชื่อถือ การตอบสนองความตองการ การให
ความม่ันใจ ความเขาใจและรับรูความตองการ และความเปนรูปธรรม ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และ รายได งานวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยนําเสนอ แบบสอบถามตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อตรวจสอบความถูกตองและ
ครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย รวมทั้งหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC)          
ซึ่งหลังจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ประเมินแลวไดคา IOC = .96 แสดงวาในภาพรวมขอคําถามสามารถวัดไดตรงตาม
วตัถุประสงคสามารถนําไปใชได และตรวจสอบความเชื่อถือได (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบเพื่อใหแนใจวา
ผูตอบแบบสอบถามจะมีความเขาใจตรงกันและตอบคําถามไดตามความเปนจริงทุกขอโดยทดสอบกับกลุมทดลอง 30 ชุด 
และนําไปวิเคราะหความเชื่อถือไดใชสถิติและพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ผลมีคาความเชื่อถือไดของ แบบสอบถามโดยรวมเทากับ .949 โดยคําถามแตละดานมีระดับความเชื่อถือไดอยู
ระหวาง .834 - .897 โดยคําถามแตละดานมีระดับความเที่ยงอยูระหวาง .802 - .896 ซึ่งผลของคาสัมประสิทธิ์ของครอ
นบาคของแบบสอบถามท้ัง 2 กลุมมีคาความเชื่อถือไดตามเกณฑของ Nunnally (1978) สามารถนํามาใชในงานวิจัยไดการ
วิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานแบงเปน 3 สวน คือ วิเคราะหขอมูลคุณสมบัติสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และรายได ใชสถิติเชิง พรรณนา ไดแก คาความถ่ี (Frequency) และรอยละ 
(Percentage), วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จังหวัด
ปราจีนบุรี ใชสถิติเชิงพรรณนาไดแก รอยละ (Percentage) คาความถ่ี (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเกณฑการแปลความหมายของคะแนนทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน
ทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม โดยใชสถิติ t-test สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัว
แปรอิสระ 2 กลุม และใชสถิติ One-Way ANOVA สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัว แปรอิสระที่มี 3 กลุมข้ึน
ไป และหากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD 
(Least Significant Difference Test)  
  

 1. ผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จังหวัดปราจีนบุรี ในชวงเดือน
มกราคม พ.ศ.2562 –เมษายนพ.ศ.2562 สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 54.50 มีอายุระหวาง 41 – 50 ป มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 48.75 มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 63.75 ประกอบอาชีพคาขาย 
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ประกอบธุรกิจสวนตัวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.25 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001 – 30,000 บาท มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 28.50 ตามลําดับ 
 2. ลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จังหวัดปราจีนบุรี ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ.2562 –เมษายน
พ.ศ.2562 มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการของโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จงัหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก ( X  = 3.69) เมื่อพิจารณารายดาน พบวามีความพึงพอใจในระดับมากทุกดานโดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ
ดานการใหความมั่นใจ (Assurance) ( X  = 3.96) รองลงมาคือดานความเขาใจและการรับรูความตองการ (Empathy) 
( X  = 3.63) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือดานการตอบสนองความตองการ (Responsiveness) ( X  = 3.57)
   2.1 ดานความนาเชื่อถือ (Reliability) โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X  = 3.61) 
เมื่อพิจารณารายขอพบวามีความพึงพอใจในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มี 
 3. การตัดสินใจเขารับบริการของลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X  = 3.65) เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ปจจัยดานบุคลิกภาพ ( X  = 3.85) 
มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการอยูในระดับมาก รองลงมาคือปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม ( X  = 3.72) มีความ
คิดเห็นตอคุณภาพการบริการอยูในระดับมาก สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สดุคือ ปจจัยดานการเปดรับขาวสารผานสื่อตาง ๆ 
( X  = 3.42) มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการอยูในระดับปานกลาง 
   

 1. จากผลการวิจัย พบวา ลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จังหวัดปราจีนบุรี ในชวงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 – มกราคม พ.ศ.2562 มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการของโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.69) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีความพึงพอใจในระดับมากทุก
ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการใหความมั่นใจ (Assurance) ( X  = 3.96) รองลงมาคือ ดานความเขาใจ
และการรับรูความตองการ (Empathy) ( X  = 3.63) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการตอบสนองความ
ตองการ (Responsiveness) ( X  = 3.57) 

โดยดานการใหความม่ันใจ (Assurance) ซึ่งเปนดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีความ
พงึพอใจในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทางโรงแรมใหความสําคัญกับขอติชมและปญหาของลูกคา 
และสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว ( X  = 4.42) รองลงมาคือ พนักงานของโรงแรมสามารถสื่อสารกับลูกคาได
อยางถูกตองและชัดเจน ( X  = 4.00) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สดุ คือ โรงแรมอยูในเครือโรงแรมที่มีชื่อเสียง ( X  = 3.63) 
 สวนดานการตอบสนองความตองการ (Responsiveness) ซ่ึงเปนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ 
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ พนักงานโรงแรมมีจํานวนเพียงพอ สามารถใหบริการลูกคาไดทั่วถึงและทันตามเวลาที่
ลูกคาตองการ ( X  = 3.71) มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือ พนักงานโรงแรมมีความเอาใจใสตอปญหาและ
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แกไขปญหาใหลูกคาอยางรวดเร็ว ( X  = 3.60) มีความพึงพอใจในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สดุ คือ เมื่อไดรับ
การติดตอจากลูกคา พนักงานโรงแรมจะติดตอกลับอยางรวดเร็ว ( X  = 3.42) มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 ทีผ่ลการวิจยัเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวา เม่ือผูใชบริการไดรับบริการที่แทจริงแลวทําใหผูใชบริการพึงพอใจใน
ดานการตอบสนองความตองการของผูใชบริการโดยมีระดับการรับรูอยูในระดับมากที่สุด แสดงใหเห็นการใหบริการที่
เกิดข้ึนตามการรับรูของผูใชบริการสิ่งที่สําคัญคือการใหบริการของพนักงานมากกวาความเปนรูปธรรมของการบริการใน
ดานตาง ๆ ผลการวิจัยในคร้ังนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยา สรอยสิงห (2558) ไดทําการศึกษา ความคาดหวังและ
การรับรูตอความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของผูใชบริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จงัหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา 
ผูใชบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ปองศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง 
(2558) ไดศึกษา ปจจัยที่กําหนดในการเลือกที่พัก รวมถึงวัดระดับความพึงพอใจของผูเขาพักที่มีตอการบริการของ
สงขลาพาเลซ ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของผูเขาพัก ในภาพรวมทั้งหมดอยูในระดับมากทุกดาน ซึ่งแบง
ออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานสถานที่ตั้งของสงขลาพาเลซ ดานคุณภาพการใหบริการของพนักงาน ดานคุณภาพหองพัก 
และดานการรักษาความปลอดภัย และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ ทองคํานุช (2558) 
ไดทําการศึกษา ความตองการเลือกใชโรงแรมของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเขต อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ จากการตอบแบบสอบถามผูที่เขาพักทั้งหมด 
ดานการ มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ 3.90 การมีการออกแบบ ตกแตง
โรงแรมไดอยางสวยงาม ซึง่มีระดับความพึงพอใจอยูที่ 3.72 ซึ่งอยูในระดับมาก พนักงานมี ความรูความสามารถในการ
ใหบริการมีระดับความพึงพอใจอยูที่ 3.66 อยูในระดับมาก ดานการรักษา ความปลอดภัย มีระดับความพึงพอใจอยูที่ 
3.54 ซ่ึงถือวาอยูในระดับมาก และจํานวนหองพักที่ เหมาะสม มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ 3.42 ซึ่งอยูในระดับ
มาก -คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานราคา จากการตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยพบวาความพึงพอใจของ นักทองเที่ยวตอดาน
ความเหมาะสมของราคาคาหองพักและความเหมาะสมของราคาอาหารและ เคร่ืองดื่มนั้น มีคาระดับความพึงพอใจอยู
ในระดับมากเทากันที่ 3.62 ระดับความพึงพอใจตอความ เหมาะสมของราคาตอคากิจกรรมอ่ืน ๆ อยูในระดับมาเชนกัน 
คือ 3.46 -คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานชองทางการจัดจําหนาย จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ระดับ คาเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวในดานการจองหองพักโดยตรงกับโรงแรม มีระดับคาเฉลี่ยอยูใน ระดับมาก รองลงมาคือการจอง
หองพักผานบริษัท ซึง่เปนบริษัทรับจองตาง ๆ โดยระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยอยูที่ 3.82 ซึ่งอยูในระดับมาก และสุดทาย
คือ การจองหองพักผานระบบอินเทอรเน็ต ระดับความ พึงพอใจเฉลี่ยอยูที่ 3.38 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง -คาเฉลี่ย
ความพึงพอใจดานโปรโมชั่น จากการตอบแบบสอบถามพบวา ระดับความพึงพอใจ ดานโปรโมชั่นที่สอดคลองกับราคา 
มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 3.68 รองลงมา คือความพึงพอใจตอการมีโปรโมชั่นรวมกับบริการ
เสริมอ่ืน โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 3.42 ซึ่งยังอยูในระดับมาก แตความพึงพอใจตอความเหมาะสมของโปรโมช่ันนั้นอยูในระดับ
นอยที่สุด โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 1.78  
 

117

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



 2. จากผลการวิจัย พบวา การตัดสินใจเขารับบริการของลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.65) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ปจจัย
ดานบุคลิกภาพ ( X  = 3.85) มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ปจจัยดานอิทธิพลทาง
สังคม ( X  = 3.72) มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการอยูในระดับมาก สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ปจจัยดาน
การเปดรับขาวสารผานสื่อตาง ๆ ( X  = 3.42) มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการอยูในระดับปานกลาง 
 โดยปจจัยดานบุคลิกภาพ ซ่ึงเปนดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สดุ เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีความคิดเห็นตอคุณภาพ
การบริการอยูในระดับมาก ทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทานเลือกใชบริการที่โรงแรมแหงนี้เพราะดูจาก
เปาหมายในการทองเที่ยวของทาน ( X  = 4.00) รองลงมาคือ ทานเลือกใชบริการที่โรงแรมแหงนี้เพราะตรงกับความ
ตองการของทาน ( X  = 3.86) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ทานเลือกใชบริการที่โรงแรมแหงนี้เพราะดูจากฐานะ
การเงินของทาน ( X  = 3.78) 
 สวนปจจัยดานการเปดรับขาวสารผานสื่อตาง ๆ ซึ่งเปนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา    
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทานเห็นขอมูลขาวสารและไดรับขอมูลขาวสารจากทางโรงแรมอยูเสมอ ( X  = 3.53)             
มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการอยูในระดับมาก รองลงมาคือ โรงแรมแหงนี้มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่ดี     
( X  = 3.49) มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการอยูในระดับมาก สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สดุ คือ โรงแรมแหงนี้มีการ
ประชาสัมพันธผานวิทยุ โทรทัศน และสื่อสาร และสื่อสารมวลชนในทองถ่ิน ( X  = 3.18) มีความคิดเห็นตอคุณภาพ
การบริการอยูในระดับปานกลาง 
 ผลการวิจัยในคร้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยา สรอยสิงห (2558) ไดทําการศึกษา ความคาดหวังและการ
รับรูตอความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของผูใชบริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา           
1) ระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการของผูใชบริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับ
มาก และระดับการรับรูคุณภาพการบริการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 2) ความคาดหวังและการรับรูคุณภาพการ
บริการของผูใชบริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึง่เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวาคุณภาพการบริการที่ผูใชบริการรับรูแตกตางกับความคาดหวังในคุณภาพ
การบริการ และ 3) ผูใชบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ผลตางระหวางคาเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรู
คุณภาพการบริการในภาพรวมเปนคาบวก โดยคาเฉลี่ยการรับรูสูงกวาความคาดหวังตอคุณภาพการบริการ และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ภานุวัฒน วัฒนสมบูรณชัย (2554) ไดทําการศึกษา กลยุทธทางการตลาดของโรงแรมขนาด
กลาง ในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการใหความสําคัญทางดานรูปแบบหองพักใหมและ
เนนดานราคาที่ไมสูงมากนัก โดยจุดแข็งที่สําคัญคือ ดาน ทําเลที่ตั้ง ราคา และการใหบริการเปนสําคัญ ปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจการใชบริการผูใชบริการใหความสําคัญกับ ทําเลที่ตั้งอยูใกลสถานที่ทํางานหรือติดตอธุรกิจและอัธยาศัย
มารยาทของพนักงาน ตามลําดับ โดยปจจัยทางดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุดคือดานพนักงานและ
บุคลากรรองลงมา คือ ดานสถานที่ใหบริการ ตามลําดับ  
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 3. จากผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการ ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการของ
โรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จงัหวัดปราจีนบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คา P = .496 > .05แสดงใหเห็นวา การ
ตัดสินใจใชบริการของโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จังหวัดปราจีนบุรี นาจะเกิดจากอิทธิพลของปจจัยดานอ่ืน ๆ เชน ปจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานราคา ปจจัยดานบรรยากาศของสถานที่ เปนตน 
 ผลการวิจัยในคร้ังนี้ใกลเคียงกับงานวิจัยของ จติกา คุมเรือน (2558) ไดทําการศึกษา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการกําหนดกลยุทธทางการตลาดและการเลือกใชบริการโรงแรม 4 ดาว ของนักทองเที่ยวชาวไทยใน
เขตเมืองพัทยา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกิจ (7Ps) คือ ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานภาพลักษณและการนําเสนอและดาน
กระบวนการใหบริการ สงผลตอการกําหนดกลยุทธทางการตลาดของโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเมืองพัทยา โดยโรงแรมมี
ระบบการบริหารเหมือนกันจะมีกระบวนการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธที่คลายคลึงกันสําหรับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของลูกคา (7Cs) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของนักทองเที่ยว
ชาวไทย ในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา ไดแก ปจจัยดานคุณคาที่จะไดรับ ดานความสะดวก ดานการติดตอสื่อสาร และดาน
ความสบาย ในขณะที่ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานตนทุนดานการดูแลเอาใจใส และดานความสําเร็จในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคานั้นมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการโรงแรมระดับ 4 ดาวของนักทองเที่ยวชาวไทย 
ในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 4. ผลการการเปรียบเทียบความแตกตางของการตัดสินใจเขารับบริการของลูกคาผูมาใชบริการโรงแรม
เดอะเรสซิเดนซ จังหวัดปราจีนบุรี จําแนกตามคุณลักษณะดานเพศ พบวา การตัดสินใจเขารับบริการของลูกคาผูมาใช
บริการโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จังหวัดปราจีนบุรี ในภาพรวม ไมมีความแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา         
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม โดยเพศชาย  
มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการเขารับบริการซํ้าในโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จังหวัดปราจีนบุรี สูงกวาเพศหญิง เม่ือ
จําแนกตามคุณลักษณะดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา การตัดสินใจเขารับบริการของ
ลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมเดอะเรสซิเดนซ จังหวัดปราจีนบุรี ทั้งในภาพรวม และรายดาน ทุกดาน ไมมีความแตกตางกัน 
 ผลการวิจัยในคร้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ืองความ
คาดหวังใหมของลูกคาที่มีผลตอการแบงสวนตลาดธุรกิจโรงแรมจังหวัดเพชรบุรี (ชะอํา) ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวัง
บริการ customization ในภาพรวมไมแตกตางกันกับ เพศ อาชีพสถานภาพ และการเดินทาง แตแตกตางกันกับ ระดับ
การศึกษา อายุ รายไดตอเดือน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐนรี แกวจันทรเพชร (2556) ไดทําการศึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการทองเที่ยวเขื่อนรัชชประภา จังหวัด
พังงา ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีพฤติกรรมการทองเที่ยวแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักทองเที่ยวที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในการทองเที่ยวเข่ือนรัชชประภาไมแตกตางกันทุกดาน แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของปองศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง 
(2558) ไดศึกษา ปจจัยที่กําหนดในการเลือกที่พัก รวมถึงวัดระดับความพึงพอใจของผูเขาพักที่มีตอการบริการของ
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สงขลาพาเลซ ผล การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจจากขอมูลสวนบุคคล มีความพึงพอใจแตกตางกัน คือ เพศมี
ความพึงพอใจที่แตกตางกัน 2 ดาน สาํหรับอายุมีความพึงพอใจที่แตกตางเพียงดานเดียว สวนการศึกษามีความพึงพอใจ
ทีแ่ตกตางกัน 3 ดาน นอกจากนั้น อาชีพและรายไดตอเดือน มคีวามพึงพอใจที่แตกตางกัน ทั้ง 4 ดาน และไมสอดคลอง
กับงานวิจัยของ กัลยา สรอยสิงห (2558) ไดทําการศึกษา ความคาดหวังและการรับรูตอความพึงพอใจในคุณภาพการ
บริการของผูใชบริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จงัหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังและการรับรูคุณภาพการ
บริการของผูใชบริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จงัหวัดชลบุรีโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

1. โรงแรมควรใหความสําคัญกับพนักงานโรงแรม โดยการฝกอบรมพนักงานใหมีความชํานาญและสามารถ
ใหบริการไดอยางถูกตองภายในคร้ังแรกใหพนักงานโรงแรมรับรูคุณคางานบริการที่แทจริงตองมาจากจิตใจที่รักงาน
บริการเพื่อใหพนักงานรูสึกตั้งใจและอยากทํางานใหกับทางโรงแรมใหความสําคัญกับการจัดการสถานที่ใหสอดคลองกับ
ความคาดหวังลูกคา 

2. โรงแรมควรเพิ่มการประชาสัมพันธผานวิทยุ โทรทัศน และสื่อสาร และสื่อสารมวลชนในทองถ่ิน ใหมากข้ึน 
3. โรงแรม ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุง หรือขยายสถานท่ีจอดรถใหมีความกวางขวาง ความสะดวก 

และปลอดภัยในทรัพยสินของผูมาใชบริการ 
4. ควรปรับปรุงภูมิทัศนเก่ียวกับสภาพแวดลอมและการตกแตงของโรงแรม เพื่อใหผูมาใชบริการมีความรูสึก

ชื่นชอบและประทับใจ 
5. โรงแรมควรพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานอยูเสมอ เพื่อใหสามารถนําเสนอรูปแบบบริการที่ทาง

โรงแรมมีไวเพื่อบริการไดอยางนาสนใจ รวมทั้งควรมีการกระตุนพนักงานบริการ มีความกระตือรือรน ใสใจในงานบริการ
ใหไดรับสวนแบงจากการบริการ เชน Trip, คาขยัน และกระตุนใหพนักงานขายแตละคนสรางยอดขายหองพัก เพื่อมีผล
ตอการพิจารณาข้ึนเงินเดือน และพิจารณาการใหคานายหนา (Commission) ตามความสามารถของแตละบุคคล 

6. โรงแรมควรใหความสําคัญกับกระบวนการใหบริการของโรงแรมตั้งแตการรับสง การ check in การใหบริการ 
ขณะเขาพัก เชน Room Service, การทําความสะอาด และการ check out ฯลฯ ทาํใหลกูคามีความสะดวกสบาย และ
ประทับใจ 

 

1. ควรศึกษา จุดแข็ง จุดออน ของโรงแรม เพื่อคาดการณวาผูบริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใน
ทิศทางใด เพื่อสามารถปรับกลยุทธในการบริหารใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภค เนื่องจากผลการวิจัยมี
ความสัมพันธในระดับคอนขางสูง ดานความพึงพอใจของลูกคากับความจงรักภักดี ซึง่เม่ือมีการศึกษาถึง จุดแข็ง จุดออน 
ของคูแขงจะทําใหรับรูถึงขอดี ขอเสียของโรงแรม เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงบริการในอนาคต 
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2. ควรศึกษาถึงศักยภาพการใหบริการในดานอ่ืน ๆ ใหเพิ่มมากข้ึน อาจเปนการบริการแบบใหมหรือการ
รวมกันของโรงแรม เพื่อใหมีบริการที่แปลกใหมมากยิ่งข้ึนเนื่องจากปจจุบันมีความรวมมือตาง ๆ มากมายจาก
หลากหลายสมาคมหรือหนวยงานของรัฐบาล ที่เปนการสงเสริมดานการทองเที่ยวไทยใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลที่สูงสุด 

3. การศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาในดานอ่ืนๆ เพิ่มเติม เชน ทศันคติของลูกคา หรือแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรม
การใชบริการ เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการตลาด ใหมีความเหมาะสมตอความตองการ
ของผูใชบริการมากยิ่งข้ึน 

4. การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้น สําหรับผูที่สนใจที่จะทําการศึกษาวิจัยในหัวขอที่เก่ียวของกับ
วิจัยเร่ืองนี้ ควรจะมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกในเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ถึงมูลเหตุที่มีอิทธิพล หรือปจจัยอ่ืนๆ 
เชน ความภักดีตอตราสินคา เปนตน เพื่อใหเกิดการคนพบปจจัยใหมๆ ที่อาจสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาที่มาใช
บริการโรงแรมตอไป 
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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น 
แคราย-รัตนาธิเบศร และ2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น 
แคราย-รัตนาธิเบศร เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ศึกษาถึงความพึงพอใจของผูพักอาศัยใน
อาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชัน่ แคราย-รัตนาธิเบศร จาํนวน 115 คน ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคล พบวา สวนใหญเปน
เพศหญิง อายุ 24 – 35 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รายได 10,001 – 40,000 บาท 
ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร พบวา โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ระดับความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศรมาก
ที่สุดคือ ดานพนักงานและการตอนรับ เมื่อพิจารณาการใหความสําคัญรายดาน พบวาดานพนักงานและการตอนรับ           
ใหความสําคัญกับพนักงานมีมนุษยสัมพันธที่เปนกันเองมีบุคลิกภาพที่ดี ดานสถานที่ประกอบการ ใหความสําคัญกับ
บรรยากาศอาคารสถานท่ีใหบริการ สะอาด ดานความสะดวกที่ไดรับ ใหความสําคัญกับใหการบริการของคอนโด เชน 
บริษัทบริหารนิติบุคคล มีการบริหารอยางเปนระบบ มีการใหการชวยเหลือเมื่อผูรับบริการไมเขาใจ ดานขอมูลที่ไดรับ
จากการบริการใหความสําคัญกับความรวดเร็ว ทันสมัยของขอมูลที่ไดจากผูใหบริการอาคารชุด ดานระยะเวลาในการ
ดําเนินการใหความสําคัญกับการรักษาผลประโยชนเพื่อไมใหผูพักอาศัยเสียโอกาส สําหรรับผลการวิเคราะหขอมูล
พืน้ฐานสวนบุคคลเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด 
เดอะ คอนเน็กซชัน่ แคราย-รัตนาธิเบศร ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05  
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Abstract

This research aims to 1) study the satisfaction level of the residents of The Connection 
Condominium Khae Rai-Rattanathibet, and 2) study the personal factors that affect the 
satisfaction of the residents of The Connection Condominium Khae Rai-Rattanathibet. It is a 
quantitative research that studies the satisfaction of the 115 residents of The Connection 
Condominium Khae Rai-Rattanathibet. The results of the personal factor found that the 
majority of respondents were females with 24-35 years old and Bachelor's Degree of education. 
They were the company employees with monthly income between 10,001-40,000 Thai baht. 

The results of the satisfaction level of the residents of The Connection Condominium 
Khae Rai-Rattanathibet revealed that the overall picture was at a high level. The satisfaction level 
of residents of The Connection Condominium Khae Rai-Rattanathibet on the staff and hospitality 
were at the most satisfaction level. When considering the importance of each aspect, it was found 
that for the staff and hospitality, there gave the importance to the employees who were friendly 
and had good personality. Regarding to the workplace, the emphasis was on the atmosphere and 
clean property buildings. For the convenience received, the importance was on the service of the
condominium, for example, a corporation management company provided a systematic 
management. Supports were provided when clients did not understand the information they 
received from the service. They focused on the quick response and up-to-date of information 
obtained from condominium service providers. For the processing period, they gave the 
importance to the protection of the benefits so that the residents did not lose the opportunity. The 
analysis results of basic personal data on gender, age, education level, occupation and average 
monthly income towards the satisfaction of the residents of The Connection Condominium Khae 
Rai-Rattanathibet were not different at the significant level of 0.05.

Key Word (s) : Satisfaction, Condominium

ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการทํางานใดๆ ประสบความสําเร็จได นักธุรกิจหรือผูนําที่มี
ความสามารถจะศึกษาความตองการของลูกคาหรือผูใตบังคับบัญชา เพื่อสรางความพึงพอใจในสินคาและและบริการใหกับ
ลูกคา หรือทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งในการทํางาน ผูบริหารจึงควรรูพื้นฐาน
ความตองการของมนุษยเพื่อจัดหาใหมีปจจัยเก้ือหนุนใหเพื่อนรวมงาน ลูกคา หรือผูใตบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจใน
บทบาทหนาที่ไดรับมอบหมาย หรือเกิดความพึงพอใจในสินคาและบริการที่กอใหเกิดประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย โดยความ
ตองการพื้นฐานของมนุษยอยางหนึ่งที่สําคัญคือ ที่อยูอาศัย โดยอาคารชุดเดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร เปนที่พัก
อาศัย ในรูปแบบของคอนโด Low Rise 8 ชั้น 1 อาคาร หองพักอาศัยรวม 115 ยูนิต มีหองพักใหเลือกแบบ 1 หองนอน 
ขนาดเร่ิมตน 30 ตร.ม. สรางเสร็จพรอมอยูป 2558 สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน อาทิ โถงตอนรับ, หองจดหมาย,          
สระวายน้ําระบบเกลือ, ฟตเนส, Connexion Room, สวนพักผอน, Laundry Room , ประตูคียการด, ลิฟตโดยสาร,            
ที่จอดรถ, กลองวงจรปด, รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีผูพักอาศัยที่มีการเลือกตาม ความพึงพอใจของผูพัก
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อาศัยตอการใหบริการของสถานที่ มีการสรางสิ่งกอสรางเพื่อพยายามสรางความพึงพอใจใหกับผูเขาพักอาศัย แตทั้งนี้ความ
พงึพอใจดังกลาวก็จะเกิดความรูสึก และความพฤติกรรมที่แสดงออกมา เพื่อตอบสนองความตองการของตนเองได  

ดวยเหตุผลนี้ผูวิจัยจึงสนใจวิจัยศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูอาศัยคอนโดในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น 
แคราย-รัตนาธิเบศร เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร 
เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร 
และเพื่อนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น          
แคราย-รัตนาธิเบศรตอไป 

1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร 
2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-

รัตนาธิเบศร 

การวิจัยคร้ังนี้เปนงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ศึกษาถึงความพึงพอใจของผูพกัอาศัยใน
อาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชัน่ แคราย-รัตนาธิเบศร โดยผูวิจัยศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล และประเด็นดานความพึงพอใจ
ของ จาริณี อิศรางกูร ณ อยุธยา (2559) มาประยุกตเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยตัวแปรทีศึ่กษา ดังนี ้

1. ตัวแปรอิสระ ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
2. ตัวแปรตาม ไดแก ดานพนักงานและการตอนรับ ดานสถานที่ประกอบการ ดานความสะดวกที่ไดรับ ขอมูล

ทีไ่ดรับจากการบริการ ดานระยะเวลาในการดาํเนินการ 

 
 
 
 
 

 
 
 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

1. ดานพนักงานและการตอนรับ  
2. ดานสถานทีป่ระกอบการ 
3. ดานความสะดวกที่ไดรับ 
4. ขอมูลที่ไดรับจากการบริการ 
5. ดานระยะเวลาในการดําเนนิการ 
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การวิจัยนี้เปนการวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของผูอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร” 
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแนวทางการศึกษาวจิัยในลักษณะของแบบสาํรวจ (Survey 
Research) ซ่ึงไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บขอมูล และเพื่อใหการวิจัยสามารถบรรลุวตัถุประสงค
ตามที่ตั้งไว จงึดําเนินการวิจยัโดยมีรายละเอียดและข้ึนตอน ดงันี้ 
1)

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ คือ ผูอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร ซึง่มี
จํานวนทั้งหมด 115 คน 
2)

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัยไดอางอิงแบบสอบถาม
บางสวนในวิทยานิพนธของจันทรเพ็ญ ศรีสุข ที่ไดทาํการการศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของผูพักอาศัยตอการใหบริการ
ของอาคาร ชุดมัณฑนาคอนโดมิเนียม 2” มาใชประกอบการศึกษาวิจัยในคร้ังนี ้และไดมีการดัดแปลง ปรับปรุงขอ
คําถามในแบบสอบถามใหเหมาะสมและสอดคลองกับการวิจัยในคร้ังนี ้เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงค และกรอบแนวคิด
การวิจัย โดยแบงออกเปน 2 สวน ดงัตอไปนี ้

สวนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี และรายได
เฉลี่ยตอเดือน ของผูอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร โดยจัดทาํเปนคําถามแบบเลือกตอบ 
(Check List) 

สวนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจ ไดแก ดานพนักงานและการตอนรับ ดานสถานทีป่ระกอบการ 
ดานความสะดวกที่ไดรับ ขอมูลที่ไดรับจากการบริการ ดานระยะเวลาในการดาํเนินการ 

ซึง่ผูวิจัยไดสรางเปนแบบสอบถามแบบมาตรวัด (Rating Scale) 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลเิคิรท (Likert 
Scale) ในการวัดระดับความคิดเห็นโดยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน (ธานนิทร ศิลปจารุ, 2557, หนา 75) ดังนี้ 

5 หมายความวา เห็นดวยมากทีสุ่ด 
4 หมายความวา เห็นดวยมาก 
3 หมายความวา เห็นดวยปานกลาง 
2 หมายความวา เห็นดวยนอย 
1 หมายความวา เห็นดวยนอยทีสุ่ด 

เกณฑในการประเมินคาวัดความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ โดยใชเกณฑในการพิจารณาแบงระดับคะแนน
เฉลี่ยของ เบสท และคาหน (Best and Kahn , 2013) สําหรับการแปลความหมายโดยมีเกณฑการประเมินคาคะแนน
เฉลี่ย (ธานนิทร ศิลปจารุ, 2557, หนา 75) ดังนี ้

คะแนนเฉลยี ่4.50 - 5.00 หมายถึง มคีวามพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลยี ่3.50 - 4.49 หมายถึง มคีวามพึงพอใจในระดับมาก 
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คะแนนเฉลยี ่2.50 - 3.49 หมายถึง มคีวามพึงพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลยี ่1.50 - 2.49 หมายถึง มคีวามพึงพอใจในระดับนอย 
คะแนนเฉลยี ่1.00 - 1.49 หมายถึง มคีวามพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 

3)

3.1) ผูวิจยัติดตอขอหนังสือจากทางบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัเวสเทิรน ถึงผูจัดการอาคารชดุ เดอะ คอน
เน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร ทีใ่ชในการเก็บขอมูล เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.2) ผูวิจัยติดตอเจาหนาทีฝ่ายทรัพยากรบคุคลของทางอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร 
เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมชี้แจงวตัถุประสงคของการวิจัย 

3.3) เมื่อไดรับการอนุมัติใหดําเนินการเก็บขอมูลแลวผูวจิัยไดนาํแบบสอบถามท่ีสมบูรณ จาํนวน 115 ชุด สงให
ทางผูจดัการอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชัน่ แคราย-รัตนาธิเบศร เพื่อทําการเก็บขอมูล โดยมีการนัดหมายขอรับคืน
ภายใน 2 สัปดาห 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทางผูวิจัยไดใชสถิติที่เก่ียวของในการ
วเิคราะหขอมูลดังนี้ 

4.1) คารอยละ (Percentage) เพ่ือใชอธิบายปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

4.2) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชอธิบายความคิดเห็น
เก่ียวกับความพึงพอใจ ไดแก ดานพนักงานและการตอนรับ ดานสถานที่ประกอบการ ดานความสะดวกที่ไดรับ        
ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ และดานระยะเวลาในการดําเนินการ 

4.3) วเิคราะหการเปรียบเทียบเพื่อหาความแตกตางของคุณลักษณะสวนบุคคลกับความพึงพอใจ โดยใชสถิติ คือ 
4.3.1) การเปรียบเทียบหาคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกันดวยการวิเคราะหที่ 

Independent Sample t test 
4.3.2) การเปรียบเทียบหาคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางตั้งแต 2 กลุมตัวอยางข้ึนไปดวยวิธีการวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว One-way ANOVA โดยใชสตูร Least Significant Difference (LSD) 

การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร 
1. ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร จากการ

สอบถามขอมูลพื้นฐานของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร จํานวน 115 คน พบวา 
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 24 – 35 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รายได 10,001 – 
40,000 บาท  
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2. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร 
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.36 เรียงลําดับระดับความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด 
เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศรมากที่สุดคือ ดานพนักงานและการตอนรับ รองลงมาดานความสะดวกที่ไดรับ 
ดานระยะเวลาในการดําเนินการ ดานสถานที่ประกอบการ และอันดับสุดทายคือดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ  

2.1 ดานพนักงานและการตอนรับ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.44 โดยดาน
พนักงานและการตอนรับมากทีสุ่ด 3 ลําดบัแรกคือ พนักงานมมีนุษยสัมพนัธที่เปนกันเอง มีบคุลิกภาพที่ด ีพนักงานดูแล
เอาใจใสตอผูพกัอาศัยในดานตางๆ มพีนักงานมีความรอบรูในเร่ืองของอาคารชุด  

2.2 ดานสถานที่ประกอบการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 โดยดาน
สถานที่ประกอบการมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ บรรยากาศอาคารสถานท่ีใหบริการ สะอาด อาคารสถานที่บริการมีระบบ
ความปลอดภัย อาคารสถานที่ใหบริการมีทีจ่อดรถเพียงพอ  

2.3 ดานความสะดวกที่ไดรับ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.39 โดยดาน
ความสะดวกที่ไดรับ มากที่สดุ 3 ลําดับแรกคือ ใหการบริการของคอนโด เชน บริษัทบริหารนิติบุคคล มีการบริหารอยาง
เปนระบบ มีการใหการชวยเหลือเม่ือผูรับบริการไมเขาใจ การใหคําแนะนําและชี้แจงผลประโยชนที่ผูรับบริการควรจะ
ไดรับ มพีนักงานที่คอยใหความสะดวกกับลูกคาเพียงพอ  

2.4 ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 โดย
ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ ความรวดเร็ว ทันสมัยของขอมูลที่ไดจากผูใหบริการอาคาร
ชุด การใหคําแนะนําตอบปญหาท่ีถูกตองชัดเจน การใหขอมูลที่เปนประโยชน การนําเสนอขอมูลที่งายไม คลุมเครือ 

2.5 ดานระยะเวลาในการดําเนินการพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 โดย
ดานระยะเวลาในการดําเนินการมากที่สุด 3 ลําดับแรกคือ การรักษาผลประโยชนเพื่อไมใหผูพักอาศัยเสียโอกาส ความ
รวดเร็วของการใหบริการในแตละคร้ัง การลดข้ันตอนในการบริการบางอยางลง 

1. จากขอมูลปจจัยสวนบุคคลในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ อภิปรายผลดังนี้ 
1.1 ดานเพศ พบวา อายุที่แตกตางมีความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น 

แคราย-รัตนาธิเบศรไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ วีระพงษ เตชเสถียร (2557) การศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
ความตองการและความพึงพอใจดานสวนประสมทางการตลาดของที่อยูอาศัยใหเชาตําบลแสนสุข ชลบุรี จากผลการวิจัย
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการและความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการอยูในระดับ
มาก การเปรียบเทียบความแตกตางของผูบริโภคที่พักอาศัยใหเชาพบวา เพศ สถานภาพ แตกตางกันใหความตองการ
และความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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1.2 ดานอายุ พบวา อายุที่แตกตางมีความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น 
แคราย-รัตนาธิเบศรไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปองศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง (2557) ความ
พงึพอใจของผูเขาพักที่มีตอการใหบริการสงขลาพาเลช พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พักสงขลาพาเลชของผูเขา
พักใหความสําคัญ สวนระดับความพึงพอใจของผูเขาพัก และปจจัยดานอายุเปนปจจัยหนึ่งที่วัดระดับความพึกงพอใจ 
และในผลการวิจัยในภาพรวมทั้งหมดอยูในระดับมากทุกดาน ซ่ึงแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานสถานที่ตั้งของสงขลา
พาเลช ดานคุณภาพการใหบริการของพนักงาน ดานคุณภาพหองพัก และดานการรักษาความปลอดภัย สําหรับการ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจจากขอมูลสวนบุคคล มีความพึงพอใจแตกตางกัน คือ ดานอายุที่ตางกันมีความพึงพอใจ
ทีแ่ตกตางกันเพียงดานเดียวสวนอีก 3 ดาน ปจจัยดานอายุมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน  

1.3 ดานระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางมีความพึงพอใจของผูพกัอาศัยในอาคารชดุ 
เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศรไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ วุฒินันท เอ้ือภัทรเศรษฐ (2553) 
การศึกษาความพึงพอใจทางดานคุณภาพในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมระดับกลาง วิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะ
ทําการศึกษาเก่ียวกับองคประกอบทางดานคุณภาพ ที่มีผลตอความพึงพอใจในการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมระดับกลาง 
ของเจาของหองชุดเพื่อการพักอาศัย โดยจําแนกองคประกอบทางดานคุณภาพที่ทําการวิจัยออกเปน 3 องคประกอบ
หลัก คือ องคประกอบ ทางดานลักษณะรูปแบบหองชุด องคประกอบทางดานวัสดุและการใชงาน และองคประกอบ
ทางดาน การใหบริการของผูประกอบการ โดยทําการออกแบบสอบถาม ซ่ึงมุงเนนถึงองคประกอบทางดาน คุณภาพดังที่
กลาวมาขางตน จากการศึกษาพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ดานการศึกษา รายได เปนปจจัยหนึ่งที่มีสวนในการ
ตัดสินใจหรือพึงพอใจ โดยมีทําเลที่ตั้งโครงการเปนปจจัยหลักในการ เลือกซ้ือคอนโดมิเนียม ซ่ึงไดรับความพอใจการ
ใหบริการของผูประกอบการมากที่สุด  

 1.4 ดานอาชีพ พบวา อาชีพที่แตกตางมีความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น 
แคราย-รัตนาธิเบศรไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวรรณ เดชนอย (2559) ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเชาหอพักของแรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา พบวาปจจัย ผลการเปรียบเทียบระดับการ
ตัดสินใจเลือกหอพักของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา ในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีปจจัยดาน
อาชีพหรือตําแหนง รายไดตอเดือนตางกันมีระดับการตัดสินใจในการเลือกหอพักของแรงงานไมแตกตางกัน  

1.5 ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางมีความพึงพอใจของผูพัก
อาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศรไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวรรณ เดชนอย 
(2559) ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเชาหอพักของแรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
นครราชสีมา พบวาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกหอพักของแรงงานในจังหวัดนครราชสีมาอยูในระดับปานกลางทั้ง 
7 ดาน เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแกดานลักษณะของหองพัก ดานราคา ดานทําเลที่ตั้ง ดานการ
บริการ ดานภาพลักษณและสภาพแวดลอม ดานบุคลากรที่ใหบริการและดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ ผลการ
เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจเลือกหอพักของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา ในจังหวัด
นครราชสีมา ที่มีรายไดตอเดือนตางกันมีระดับการตัดสินใจในการเลือกหอพักของแรงงานไมแตกตางกัน  
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2. ระดับความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร พบวา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานที่มากที่สุด พบวา ระดับความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซ
ชั่น แคราย-รัตนาธิเบศรมากที่สุดคือ ดานพนักงานและการตอนรับ รองลงมาดานความสะดวกที่ไดรับ ลําดับตอมาคือดาน
ระยะเวลาในการดําเนินการ สอดคลองกับ จาริณี อิศรางกูร ณ อยุธยา (2559) ที่กลาวถึงแนวคิดเร่ืองของ ปจจัยที่ทําให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจ ไววา ดานพนักงานและการตอนรับ มีความรูและรูรอบในเร่ืองของสินคา บริการ มีบุคลิกภาพที่ดี
มีความมั่นใจในตนเอง และมีความคลองตัว รางกายแข็งแรง ทาทางคลองแคลว ชอบชวยเหลือผูอ่ืน เปนคนชางสังเกต        
มีปฏิภาณ แกไขปญหาเฉพาะหนาได ดานสถานที่ประกอบการ ลักษณะของสถานที่ ที่ใหบริการที่ดี ทําเลที่ตั้งเดินทาง
สะดวก ไมแออัดในการเดินทาง สะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ และดานระยะเวลาในการดําเนินการ 
การบริการที่มีการดําเนินการที่ดีไดแก ความรวดเร็วของการใหบริการในแตละคร้ัง แตละเร่ือง การลดข้ันตอนหรืออนุโลม
ใหลูกคาในบางกรณีลูกคาจะมีความรูสึกที่งายไม เสียเวลา เมื่อศึกษาแตละปจจัยเปนรายขอ พบวามีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ดานพนักงานและการตอนรับ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอรายดานที่
มากที่สุด พบวา ระดับความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร ดานพนักงาน
และการตอนรับมากที่สุดคือ พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่เปนกันเอง มีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐร
ดา มงคลชัย (2556) ความพึงพอใจการใหบริการธุรกิจของสมาชิกสหกรณการเกษตรเมืองเลย จํากัด อําเภอเมือง 
จังหวัดเลย การศึกษาคร้ังนี้เม่ือพิจารณาเปนรายขอในดาน ดานบุคลากรเปนดานที่มึวามพึงพอใจเฉลี่ยสูงสุด คือ 
เจาหนาที่ของสหกรณมีความสุภาพออนโยน  

2.2 ดานสถานที่ประกอบการ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอมากที่สุด 
พบวา ระดับความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร ดานสถานที่
ประกอบการมากที่สุดคือ บรรยากาศอาคารสถานที่ใหบริการ สะอาด สอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรเพ็ญ ศรีสุข 
(2553) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของผูพักอาศัยตอการใหบริการของอาคาร ชุดมัณฑนาคอนโดมิเนียม 2 
การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูพักอาศัยตอการใหบริการของอาคารชุดมัณฑนา คอนโดมิเนียม 2 ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูพักอาศัย มีความพึงพอใจระดับมากดานอาคารสถานที่ใหบริการเปน
อันดับที่หนึ่ง รองลงมาดาน ความสะดวกเพียงพอตอการใหบริการ ดานพนักงานและอุปกรณอํานวยความสะดวก และผู
พกัอาศัยมีความพึงพอใจปานกลางดานอัตราคาสาธารณูปโภค ตามลําดับ  

2.3 ดานความสะดวกที่ไดรับ พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอมากที่สุด 
พบวา ระดับความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร ดานความสะดวกที่
ไดรับ มากที่สุดคือ ใหการบริการของคอนโด เชน บริษัทบริหารนิติบุคคล มีการบริหารอยางเปนระบบ มีการใหการ
ชวยเหลือเมื่อผูรับบริการไมเขาใจ สอดคลองกับปจจัยที่ทําใหลูกเกิดความพึงพอใจ โดย จาริณี อิศรางกูร ณ อยุธยา 
(2559) กลาววา ปจจัยดานความสะดวกที่ไดรับ ลูกคาจะรูสึกประทับใจเมื่อ มีพนักงานที่คอยใหความสะดวกกับลูกคา
เพียงพอ มีความทันสมัยของอุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานใหบริการกับลูกคา การใหคําแนะนําและชี้แจงผลประโยชนที่
ผูรับบริการควรจะไดรับ การใหความชวยเหลือเมื่อผูรับบริการไมเขาใจในบริการ  
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2.4 ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอขอมาก
ที่สุด พบวา ระดับความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร ดานขอมูลที่ไดรับ
จากการบริการมากที่สุด คือ ความรวดเร็ว ทันสมัยของขอมูลที่ไดจากผูใหบริการอาคารชุด สอดคลองกับปจจัยที่ทําให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ จาริณี อิศรางกูร ณ อยุธยา (2559) ปลาวไววา ความทันสมัย
ตอขอมูลที่ไดรับจากการบริการและประโยชนของขอมูลที่ ผูรับบริการจะไดรับ การใหคําแนะนําตอบปญหาที่ถูกตอง
ชัดเจน การใหขอมูลที่เปนประโยชนตอลูกคารวมถึงรูปแบบการนําเสนอขอมูลที่งายไม คลุมเครือเขาใจตอการฟง  

2.5 ดานระยะเวลาในการดําเนินการพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอมาก
ที่สุด พบวา ระดับความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร ดานระยะเวลาใน
การดําเนินการมากที่สุดคือ การรักษาผลประโยชนเพื่อไมใหผูพักอาศัยเสียโอกาส รองลงมาคือความรวดเร็วของการ
ใหบริการในแตละคร้ัง และอันดับสุดทายคือการลดข้ันตอนในการบริการบางอยางลง สอดคลองกับ ปจจัยที่ทําใหลูกคา
เกิดความพึงพอใจดานระยะเวลา โดยจาริณี อิศรางกูร ณ อยุธยา (2559) กลาววาปจจัยดานระยะเวลาในการ
ดําเนินการ การบริการที่มีการดําเนินการที่ดี คือ ความรวดเร็วของการใหบริการในแตละคร้ัง แตละเร่ือง การลดข้ันตอน
หรืออนุโลมใหลูกคาในบางกรณีลูกคาจะมีความรูสึกที่งายไม เสียเวลา และการดําเนินการใหบริการดานตางๆ ที่ไมทําให
ลูกคาเสียโอกาสหรือผลประโยชนทีจ่ะไดรับ  

ในการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร ในคร้ังนี้ทํา
ใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร ทราบถึงปจจัยสวน
บุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร และสามารถนํา
ผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิ
เบศร ตอไป โดยผูวิจยัมีขอเสนอแนะดังนี้

1. การสรางความพึงพอใจของผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศรนั้นควรให
ความสําคัญกับความพึงพอใจดานพนักงานและการตอนรับมากที่สุด เนื่องจากพนักงานตองพบปะกับกลุมผูพักอาศัย
โดยตรง จะเปนผูที่สามารถสรางความประทับใจใหกับผูพักอาศัยได นอกจากนี้ควรใหความสําคัญดานความสะดวกที่
ไดรับ ดานระยะเวลาในการดําเนินการ ดานสถานที่ประกอบการ ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ เนื่องจากจะทําให
กระบวนการสรางความพึงพใจใหกับผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศรมีความสมบูรณ 
สามารถสรางความพึงพอใจไดอยางมีประสิทธิภาพได โดยในรายละเอียดแตละดานควรกําหนดการพัฒนาดังนี้ 

1.1 ดานพนักงานและการตอนรับ ควรพัฒนาใหพนักงานมีมนุษยสัมพันธที่เปนกันเอง เชน การกลาว
ทักทายผูพักอาศัยในอาคารชุด เดอะ คอนเน็กซชั่น แคราย-รัตนาธิเบศร เปนตน ควรมีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี 
พฒันาการดูแลเอาใจใสตอผูพักอาศัยในดานตางๆ เพื่อใหเกิดความประทับใจ นอกจากนี้ควรพัฒนาพนักงานมีความรอบ
รูในเร่ืองของอาคารชุด  
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1.2 ดานสถานที่ประกอบการ ควรสรางบรรยากาศอาคารสถานท่ีใหบริการ สะอาด อาคารสถานที่
บริการมีระบบความปลอดภัย เพื่อใหผูพักอาศัยมีความมั่นใจ และอุนใจในความปลอดภัยในการอยูอาศัย และอาคาร
สถานที่ใหบริการควรมีทีจ่อดรถเพียงพอตอจํานวนผูพักอาศัย  

1.3 ดานความสะดวกที่ไดรับ ควรมีการพัฒนาการใหการบริการของคอนโด เชน บริษัทบริหารนิติ
บุคคล มีการบริหารอยางเปนระบบ มกีระบวนการบริหารที่ชัดเจน ผูอาศัยสามารถใชบริการไดอยางมีระบบ ควรมีการ
ใหการชวยเหลือเมื่อผูรับบริการไมเขาใจ การใหคําแนะนําและชี้แจงผลประโยชนที่ผูรับบริการควรจะไดรับ โดยเปน
ขอมูลที่เท็จจริงและมีประโยชน นอกจากนี้พนักงานที่คอยใหความสะดวกกับลูกคาตองมีความเพียงพอตอความตองการ
ของผูพักอาศัย 

1.4 ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ การบริการตองมีความรวดเร็ว ทันสมัยของขอมูลที่ไดจากผู
ใหบริการอาคารชุด เปนขอมูลที่เปนปจจุบัน มีการติดตามขอมูลขาวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และควรมีการให
คําแนะนําตอบปญหาท่ีถูกตองชัดเจน ผูพักอาศัยสามารถเขาใจงาย นอกจากนี้ควรมีการใหขอมูลที่เปนประโยชน การ
นาํเสนอขอมูลที่งายไม คลุมเครือ เพื่อผูพักอาศัยจะไดประโยชนจากขอมูลสูงสุด 

1.5 ดานระยะเวลาในการดําเนินการ ควรมีการรักษาผลประโยชนเพื่อไมใหผูพักอาศัยเสียโอกาส เปน
การปกปองสิ่งที่ผูพักอาศัยควรไดรับจากผูใหบริการ และควรใหบริการดวยความรวดเร็วของการใหบริการในแตละคร้ัง 
เพื่อสนองตอบตอความตองการของผูพักอาศัย นอกจากนี้ยังควรมีการลดข้ันตอนในการบริการบางอยางลงเพื่อใหเกิด
การบริการที่ทันทวงทีตอความตองการของผูพักอาศัย 

2. การศึกษาขอมูลสําหรับปจจัยภายใน เร่ืองของการดูแลลูกคา หรือผูพักอาศัย ควรดําเนินการอยางสมํ่าเสมอ 
เพื่อใหสามารถนาํผลมาปรับกลยุทธการบริการของธุรกิจที่พักอาศัยใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา 

3. ทางเจาของอาคารชุดควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการสรางความพึง
พอใจใหกับผูพกัอาศัย และเปนการสรางความประทับใจกับผูพักอาศัยดวย ควรมีการรับฟงความคิดเห็นของผูพักอาศัย 
ทางเจาของอาคารชุดตองใสใจรายละเอียดและปรับปรุงการบริการเพื่อใหลกูคาเกิดความพึงพอใจตอไป 
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Behaviors Of Consumers in Songkhla Province Towards Café Amazon Coffee 

  ธมลวรรณ  ณ พัทลุง 
   สาขาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

  ดร.เอกภัทร  มานิตขจรกิจ 
ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการกาแฟสด อเมซอน 
ของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา 2. เพื่อศึกษาขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคท่ีเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอน 
ในจังหวัดสงขลา 3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มผีลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ
กาแฟสด อเมซอน ของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา โดยมีกลุมตัวอยางคือประชาชนทั่วไปในจังหวัดสงขลาที่เขาใช
บริการรานกาแฟสด อเมซอน ในจังหวัดสงขลา อายุตั้งแต 20 -70 ป ทั้งเพศชายและเพศหญิง ผูวิจัยใชขนาดตัวอยาง 
จํานวน 400 คน ไดทาํการสํารวจดวยการทําแบบสอบถาม ซึ่งกําหนดตัวอยางแบบวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางตัดสินใจเลือกใชบริการกาแฟสด อเมซอนสวนมากเปนเพศหญิงอายุ 41-50 ป 
สถานภาพ โสดมีระดับการศึกษา ปริญญาตรีอาชีพ ขาราชการ /รัฐวิสาหกิจรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 บาท ข้ึนไป 
และปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ไดแก ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพและดานกระบวนการ
ใหบริการสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสด อเมซอน ในจังหวัดสงขลา 

 

:

Abstract

This research study the purpose is 1. To study behavior choosing service in Amazon 
coffee shop of consumer in Songkhla province. 2. To learn about the personal factors to use 
service in Amazon coffee of consumer in Songkhla province. 3. To study the marketing mix 
(7P’s) factor that affects the decision making behavior in Amazon coffee of consumer in 
Songkhla province age between 20-70 years all males and females researcher use the 
example about 400 people surveys are made by querying, which defines a simple sampling 
Method and how to select a specific sample group. 

The results of the research show the selection of samples Mostly was females age 
between 41-50 years Status Single Education level Bachelor degree Job Official worker 
state enterprise salary 30,001 baht up per month and study the marketing (7P’s) that include 
products and service the price distribution and support marketing also Physical service 
person the physical characteristics and how the service is affected by making decision 
behavior in Amazon coffee shop of consumer in Songkhla 

Keywords : Access behavior, Decision, Market mix factor
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พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของจังหวัดสงขลาเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องทั้งกาแฟสําเร็จรูป กาแฟสด จนทําให
ธุรกิจรานกาแฟเกิดข้ึนมากมาย ซ่ึงจากวัฒนธรรมสภากาแฟของคนสงขลาท่ีเร่ิมจากคนเฒาคนแกในชุมชนพัฒนามา
สูพื้นที่ของ “รานกาแฟ”สไตลธรรมชาติ ทั้งนี้รานกาแฟอเมซอนเปนอีกรานหนึ่งที่ไดรับความนิยม ดวยรสชาติของ
กาแฟที่เขมขน และการตกแตงรานในบรรยากาศที่รมร่ืนเปนธรรมชาติ ใหความรูสึกผอนคลาย นอกจากนี้ยังมีการ
เขาถึงกลุมผูบริโภคดวยการเปดสาขาในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลา อาทิ รานคาเฟ อเมซอน ในตัวเมืองสงขลา, 
ราน คาเฟ อเมซอน หาดสมิหลา, รานคาเฟ อเมซอน ในตัวอําเภอหาดใหญ และรานคาเฟ อเมซอน ที่อยูในปม 
ปตท. ในจังหวัดสงขลา สวนกาแฟที่เลือกใชมีทัง้กาแฟพนัธุอราบิกา และ โรบัสตา 

สาํหรับกาแฟอราบิกา คือ พันธุกาแฟที่ถูกคนพบและมีการปลูกมาอยางเกาแกมากๆ ลักษณะของเมล็ดจะ
คอนขางเรียวและสวนผาตรงกลางนั้นจะเปนเหมือนรูปตัว S พืน้ปลูกกาแฟอราบิกาที่ใหไดผลผลิตดี มีคุณภาพ ควร
จะเปนบริเวณพืน้ที่สูง อากาศเย็น เพราะกาแฟสายพันธุนี้ชอบและจะเจริญเติบโตไดดี จึงจําเปนตองปลูกบนพื้นที่ที่
อยูเหนือข้ึนไปจากระดับของน้ําทะเลประมาณ 800 – 1,000 เมตร ข้ึนไป สวนในประเทศไทยมีการปลูกกาแฟอรา
บิกามากที่สุดในแถบจังหวัดภาคเหนือ เชน เชียงราย เชียงใหม ลําปาง เปนตน และดวยเอกลักษณของกลิ่นที่หอม
อยางพอดี พรอมกับรสชาติที่ออกไปทางกลมกลอมนุมนวล อีกทั้งยังมีปริมาณของคาเฟอีนที่ต่ํามากไมถึง 2%            
ที่สงผลใหสายพนัธุกาแฟอราบิกาเปนที่นยิมและขายไดมากที่สดุในโลก  

สวนกาแฟโรบัสตา คือ พันธุกาแฟที่ไดรับความนิยมไมแพกัน ลักษณะของเมล็ดจะอวบอวนและสวนผาตรง
กลางนั้นจะเปนเสนตรง กาแฟโรบัสตาจะปลูกในพื้นที่ตางกับกาแฟอราบิกาโดยสิ้นเชิง คือ ปลูกในพื้นที่ต่ํามีความสูง
จากระดับน้ําทะเลเพียง 500 – 600 เมตร เทานั้น เพราะพันธุนี้จะปลูกใหไดคุณภาพที่ดีตองปลูกในพื้นที่อากาศชุมชื้น 
จึงพบวานิยมปลูกในจังหวัดแถบภาคใต เชน ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี เปนตน สวนกลิ่นของกาแฟโรบัสตาจะ
คอนขางฉุน รสชาติเขมขนและขมกวาสวนมากจะถูกนําไปผลิตเปนกาแฟสําเร็จรูป เพราะมีปริมาณคาเฟอีนที่สูง 

ทั้งนี้จังหวัดสงขลาเปนเมืองทองเที่ยว มีประชากรมากเปนอันดับที่ 2 ของภาคใต เปนศูนยรวมของการ
คมนาคมขนสงและมีแหลงอาหารการกินอุดมสมบูรณ มีแหลงทองเที่ยวที่เปนเอกลักษณ ประชาชนอยูกันอยางเรียบ
งายการดื่มกาแฟเปนคานิยมของคนสงขลาเพื่อใชในการพบปะสังสรรคกันในหมูคณะ ซ่ึงดื่มกันไดทุกเวลา 
โดยเฉพาะผูที่ทํางานแลว มักมีการนัดพบปะพูดคุยกันที่รานกาแฟสด อาทิ รานคาเฟ อเมซอน  

จากขอมูลขางตน ผูศึกษาวิจัยจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอน ของ
ผูบริโภคในจังหวัดสงขลาเพื่อทราบถึงเหตุผลการใชบริการของรานคาเฟ อเมซอน รวมถึงเทคนิคทางการตลาดในการ
สรางแรงจูงใจใหกับลูกคาและแนวทางการดําเนินธุรกิจกาแฟสดที่ประสบผลสําเร็จ สามารถขยายสาขาทั่วทั้งประเทศได 
 

 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการกาแฟสด อเมซอน ของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา 
2. เพื่อศึกษาขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคที่เขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอนใน จังหวัดสงขลา 
3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ

กาแฟสด อเมซอน ของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา 
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การวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอนของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา ผูวิจัยได
กําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดงันี้ 

ในการศึกษางานวิจัยคร้ังนี้ ผูศึกษาทําการศึกษาพฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอนของ
ผูบริโภคในจังหวัดสงขลาซึ่งมุงปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ 
และดานกระบวนการใหบริการ และศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ ประกอบดวย การตัดสินใจซื้อ โดย
มขีอบเขตดังนี้ 

ประชากร คือ ประชาชนทั่วไปที่เขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอน ในจังหวัดสงขลา อายุตั้งแต 20 -70 ป 
ทัง้เพศชาย และเพศหญิง โดยผูวิจยัใชขนาดตัวอยาง จํานวน 400 คน  

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดตอเดือน 

- การตัดสินใจซ้ือ 
 

 

(7P’s)

1. ดานผลิตภัณฑและบริการ 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการจัดจาํหนาย 
4. ดานการสงเสริมทางการตลาด 
5. ดานบุคลากรที่ใหบริการ 
6. ดานลักษณะทางกายภาพ 
7. ดานกระบวนการใหบริการ 
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เปนแบบสอบถาม ซึง่ผูวิจยัไดสรางเองจาก แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดตอเดือน 
สวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s ไดแกดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพและดาน
กระบวนการใหบริการตามขอคําถามในแตละดานโดยใชคาเฉลี่ยในการวัดคาระดับความสําคัญในดานตางๆ โดยใช
เกณฑการแบง Likert Scale ซึ่งมีคะแนนในแตละระดับดังนี้ 

มากที่สุด ระดับคะแนน 5 คะแนน 
มาก  ระดับคะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง ระดับคะแนน 3 คะแนน 
นอย  ระดับคะแนน 2 คะแนน 
นอยที่สุด  ระดับคะแนน 1 คะแนน 
สวนที่ 3 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสด อเมซอนไดแก การตัดสินใจซื้อ โดยใช

คาเฉลี่ยในการวัดคาระดับความสําคัญซึ่งใชเกณฑการแบง Likert Scale ซึ่งมีคะแนนในแตละระดับดังนี้ 
มากที่สุด  ระดับคะแนน 5 คะแนน 
มาก  ระดับคะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง ระดับคะแนน 3 คะแนน 
นอย  ระดับคะแนน 2 คะแนน 
นอยที่สุด  ระดับคะแนน 1 คะแนน 
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นทั่วไปเก่ียวกับการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอน สําหรับให

ผูตอบแบบสอบถามแสดงขอเสนอแนะและความคิดเห็นตางๆ 
 

 จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน พบวา สวนมากเปนเพศหญิงอายุ 41-50 ป สถานภาพ โสดมี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรีอาชีพ ขาราชการ /รัฐวสิาหกิจรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 บาท ข้ึนไป 
 เมื่อพิจารณาความคิดเห็นแตละดานเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของลูกคาที่เขาใชบริการราน
กาแฟสด อเมซอนในจังหวัดสงขลา พบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอดานบุคลากรที่ใหบริการ และดานชองทางการ
จัดจําหนาย มากที่สุด รองลงมาดานผลิตภัณฑและบริการ ดานกระบวนการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ 
ดานราคา และสุดทายดานการสงเสริมทางการตลาด ตามลําดับ  
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1. ผูบริโภคสวนใหญมคีวามคิดเห็นตอดานผลิตภัณฑและบริการโดยรวมอยูในระดับมาก พบวา พนักงาน
บริการสุภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 4.36 รองลงมา คือ รสชาติและกลิ่นของกาแฟสด คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 รองลงมา คือ 
ชนิดของเมล็ดกาแฟที่ทางรานนํามาใช คาเฉลี่ยเทากับ 3.97 รองลงมา คือ มีขนม เบเกอร่ี จําหนายภายในราน 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.89 รองลงมา คือ บรรจุภัณฑของทางรานมากนอยเพียงใด คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และสุดทายคือ 
บรรจุภัณฑและภาชนะสวยงาม คาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ตามลําดับ 

2. ผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นตอดานราคาโดยรวมอยูในระดับมาก พบวา มีราคาใหเลือกตามขนาด
บรรจุภัณฑคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 รองลงมา คือ ติดปายราคาที่มองเห็นชัดเจน คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 รองลงมา คือ 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกับปริมาณคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 และ
สดุทายคือ คิดราคาพิเศษสําหรับผูบริโภคที่เปนสมาชิก คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 ตามลําดับ 

3. ผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นตอดานชองทางการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมากพบวาจํานวน
สาขาของรานกาแฟสด อเมซอน มีความเหมาะสมตอผูบริโภคคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 รองลงมา คือ ที่ตั้งของรานกาแฟสด 
อเมซอน สะดวกตอการเดินทางและหางายคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 รองลงมา คือ รูปแบบการจัดรานกาแฟสด อเมซอน 
ตามสถานีน้ํามันมีความเปนไลฟสไตลคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 รองลงมา คือมีการจําหนายกาแฟสด อเมซอน           
ผานแอพพิเคชั่นคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 และสุดทายคือ มีการจําหนายรูปแบบเดลิเวอร่ีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 ตามลําดับ 

4. ผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นตอดานการสงเสริมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมากพบวาหาก 
นําแกวมาใชเองทางรานฯมีสวนลดใหลูกคาคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 รองลงมาคือ รวมจัดสวนลดพิเศษกับเครือขายมือ
ถือคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 รองลงมาคือ มีสวนลดพิเศษเนื่องในเทศกาลและโอกาสพิเศษคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 
รองลงมาคือมีของพรีเมียมใหผูบริโภคไดแลกซื้อ คาเฉลี่ยเทากับ 3.68 และสุดทายคือ การโฆษณาของกาแฟสด อเม
ซอน ผานสื่อตางๆ คาเฉลี่ยเทากับ 3.62 ตามลําดับ 

5. ผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นตอดานบุคลากรที่ใหบริการโดยรวมอยูในระดับมากพบวาพนักงานมี
มนษุยสัมพนัธดีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 รองลงมาคือ พนักงานพูดจาไพเราะและสุภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 รองลงมา
คือ พนักงานมีความตั้งใจในการทํางาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.07 รองลงมาคือ พนักงานมีความรูความสามารถใหบริการ
รวดเร็ว คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และสุดทายคือ พนักงานมีความกระตือรือรนและเต็มใจตอการใหบริการ คาเฉลี่ย
เทากับ 3.87 ตามลําดับ 

6. ผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นตอดานลักษณะทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับมากพบวา มีการ
จัดสรรที่นั่งดานในและดานนอกรานอยางเพียงพอ คาเฉลี่ยเทากับ 4.21 รองลงมาคือ บรรยากาศรานฯ รมร่ืน          
เปนธรรมชาติ รูสึกเปนกันเอง คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 รองลงมาคือ มี Wi-fi ,หนังสือ, นิตยาสาร ไวบริการผูใชบริการ 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.11 รองลงมาคือ รานฯมีความสะอาดสะอาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 และสุดทายคือ การตกแตงราน
ทนัสมัย มีไลฟสไตล คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 ตามลําดับ 

7. ผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นตอดานกระบวนการใหบริการโดยรวมอยูในระดับมากพบวาความ
ถูกตอง รวดเร็วในการสั่งซ้ือและรับสินคาคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 รองลงมาคือ มีความถูกตองรวดเร็วในการชําระเงิน 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 รองลงมาคือ การชงการแฟฯ รวดเร็ว รสชาติคงที่ คาเฉลี่ยเทากับ 3.83 รองลงมาคือ มีความ
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เปนมืออาชีพในการใหบริการ แกปญหาได ใชเทคโนโลยีคลอง คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 และสุดทายคือ การสั่งทาง
ระบบออนไลน มีความรวดเร็วทันใจ คาเฉลี่ยเทากับ 3.61 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นแตละดานเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสด อเมซอน 
ในจังหวัดสงขลา พบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นดานการตระหนักถึงปญหา มากที่สุด รองลงมาคือ ดานการประเมิน
ทางเลือก ดานการตัดสินใจซ้ือ ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ และสุดทายคือดานการคนหาขอมูล ตามลําดับ 

1. ผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นตอดานการตระหนักถึงปญหา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดพบวา 
รสชาติของกาแฟสด อเมซอนคาเฉลี่ยเทากับ 4.48รองลงมาคือ ทานมีความจําเปนในการซื้อกาแฟสด อเมซอน
คาเฉลี่ยเทากับ 4.43 และสุดทายคือ การบริการของพนักงานรานกาแฟฯ คาเฉลี่ยเทากับ 4.09 ตามลําดับ 

2. ผูบริโภคสวนใหญมคีวามคิดเห็นตอดานการคนหาขอมูล โดยรวมอยูในระดับมากพบวา วัตถุดิบภาชนะ
และบรรจุภัณฑที่ใชมีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัยคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 รองลงมาคือ ทานอานขอมูล
โภชนาการของผลิตภัณฑกอนการตัดสินใจซื้อคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 และสุดทายคือ กอนเลือกซื้อผลิตภัณฑทาน
ไดรับขอมูลขาวสารจากการสืบคนขอมูล สอบถามคนรูจัก พนักงานขายกอนเสมอคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 ตามลําดับ 

3. ผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นตอดานการประเมินทางเลือก โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดพบวา มีความ
สะดวกในการหาซื้อ คาเฉลี่ยเทากับ 4.37รองลงมาคือ ติดใจในรสชาติกาแฟสดฯ คาเฉลี่ยเทากับ 4.26 ตามลําดับ 

4. ผูบริโภคสวนใหญมีความคิดเห็นตอดานการตัดสินใจซ้ือ โดยรวมอยูในระดับมากพบวา สินคามีราคาที่
ทานสามารถในการชําระไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 รองลงมาคือ ภายในรานมีชนิดเครื่องดื่มมีความหลากหลายตรง
ความตองการของทานคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ตามลําดับ 

5. ผูบริโภคสวนใหญมคีวามคิดเห็นตอดานพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยรวมอยูในระดับมากพบวา ในอนาคต
ทานจะกลับมาใชบริการและจะแนะนําเพื่อนหรือคนใกลชิดใหมาใชบริการรานกาแฟสดคาเฟอเมซอนอยางแนนอน 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.18รองลงมาคือ ทานมีความพึงพอใจตอสินคาที่ไดรับ คาเฉลี่ยเทากับ 4.09 ตามลําดับ 

เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามกับพฤติกรรมการเขาใชบริการราน
กาแฟสด อเมซอนของผูบริโภคในจังหวัดสงขลาพบวา 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอนของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา 
จําแนกตามเพศโดยรวมพบวา พฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอน ดานการคนหาขอมูล sig = .027 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา พฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอน
ของผูบริโภคในจังหวัดสงขลาที่มีเพศตางกันมีระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอน 
ดานการคนหาขอมูล แตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอนของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา 
จําแนกตามอายุ โดยรวมพบวา พฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอน sig = .612 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา พฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอนของผูบริโภคใน
จังหวัดสงขลาที่มอีายุ ตางกันมีระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอน ไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอนของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา 
จําแนกตามสถานภาพ โดยรวมพบวา พฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอน sig = .626 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา พฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอนของ
ผูบริโภคในจังหวัดสงขลาที่มีสถานภาพตางกันมีระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอน 
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอนของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา 
จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมพบวา พฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอน sig = .661 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา พฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอนของ
ผูบริโภคในจังหวัดสงขลาที่มรีะดับการศึกษาตางกันมีระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด 
อเมซอน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอนของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา 
จําแนกตามอาชีพโดยรวมพบวา พฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอน sig = .590 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา พฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอนของผูบริโภคใน
จังหวัดสงขลาที่มอีาชีพตางกันมีระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอน ไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอนของผูบริโภคในจังหวัดสงขลา 
จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมพบวา พฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอน sig = .609 อยาง
มีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา พฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอนของ
ผูบริโภคในจังหวัดสงขลาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมการเขาใชบริการราน
กาแฟสด อเมซอน ไมแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการสมุตติฐานพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการราน
กาแฟสด อเมซอนในจังหวัดสงขลา 
 a= 1.070 R=.808 R 2= .804 SEest =.200 

แสดงวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสด อเม
ซอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีดวยกัน 6 ดานโดยเรียงลําดับจากมากสุดไปยังนอยสุด ดังนี้ ดาน
ผลิตภัณฑและบริการ,ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย , ดานการสงเสริมทางการตลาด, ดานบุคลากรที่
ใหบริการ, ดานลักษณะทางกายภาพซ่ึงทั้ง 6 ดาน นี้ สามารถเปนปจจัยมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช
บริการรานกาแฟสด อเมซอนได และสามารถเขียนสมการไดดังนี้ 

สมการปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสด อเม
ซอนในจังหวัดสงขลา โดยใชคะแนนดิบไดแก 
  Y' = 1.070+.053+(-.019)+ .040+(-.060)+ .047+.084 
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สมการปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสด อเม
ซอนในจังหวัดสงขลา โดยใชคะแนนมาตรฐาน ไดแก 
  Z = .499 + (-.163) +.209+(-.299) +.240 +.331 
 และจากผลการพิสูจนสมมติฐานโดยเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลและปจจัยสวนประสมทางการตลาด กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสด อเมซอนในจังหวัดสงขลาพบวา ไดปฏิเสธสมมติฐาน 1 ขอ 
ไดแก ผูบริโภคในจังหวัดสงขลาที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการกาแฟสด 
อเมซอนแตกตางกัน ซ่ึงหมายความวา ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกันไมสงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช
บริการกาแฟสด อเมซอนในจังหวัดสงขลา และไดยอมรับสมมติฐาน 1 ขอ ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมี
ผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสด อเมซอนในจังหวัดสงขลา ซ่ึงหมายความวา ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด(7P’s)มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสด อเมซอนในจังหวัดสงขลา  
 

 
จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟสด อเมซอนของผูบริโภคในจังหวัดสงขลามี

ประเด็นสําคัญที่สามารถนาํมาอภิปรายผลไดดังนี้ 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาสวนประสมทางการตลาด(7P’s) ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมทางการตลาด ดานบุคลากรทีใ่หบริการ ดานลักษณะทางกายภาพและดาน
กระบวนการใหบริการมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสด อเมซอนในจังหวัดสงขลา ซึ่งดาน
ผลิตภัณฑและบริการ สอดคลองกับศาสตราจารย ฟลลิป ค็อตเลอร (Philip Kotler) กูรูดานการตลาดชั้นนําของ
โลก ไดใหแนวคิดสวน ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไววาเปนแนวคิดที่
เก่ียวของกับธุรกิจที่ ใหบริการซ่ึงเปนธุรกิจที่แตกตางสินคาอุปโภคและบริโภคทั่วไป จําเปนจะตองใชสวนประสม
การตลาด (Marketing Mix) 7 อยาง หรือ 7P's ในการกําหนดกลยุทธการตลาดซ่ึงประกอบดวย 

ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งซึ่งสนองความจําเปนและความตองการของมนุษยไดคือ สิ่งที่ผูขายตองมอบ 
ใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้นๆ โดยทั่วไปแลว ผลิตภัณฑแบงเปน 2 
ลกัษณะ คือ ผลิตภัณฑทีอ่าจจับตองได(Tangible Products) และ ผลิตภัณฑที่จับตองไมได (Intangible Products) 

ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของ 
บริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น การกําหนดราคาการ 
ใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน และงายตอการจําแนกระดับบริการที่ตางกัน 

ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปน กิจกรรมที่เก่ียวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการนําเสนอ 
บริการใหแกลูกคา ซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการที่นําเสนอ ซ่ึงจะตอง 
พิจารณาในดานทําเลที่ตัง้ (Location) และชองทางในการนําเสนอบริการ (Channels) 

ดานการสงเสริม (Promotions) เปนเคร่ืองมือหนึ่งที่มคีวามสําคัญในการติดตอสื่อสารใหผูใชบริการ โดยมี 
วัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใชบริการและเปนกุญแจสําคัญของ 
การตลาดสายสัมพนัธ 
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ดานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อให
สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปนความ สัมพันธระหวางเจาหนาที่ผู ใหบริการ
และผูใชบริการตาง ๆ ขององคกร เจาหนาที่ตองมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองตอ ผูใชบริการ          
มคีวามคิดริเร่ิม มคีวามสามารถในการแกไขปญหา สามารถสรางคานิยมใหกับองคกร 

ดานกายภาพและการนําเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เปนแสดงให 
เห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการนําเสนอใหกับลูกคาใหเห็นเปนรูปธรรม โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวมทั้ง
ทางดายกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาด 
เรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออนโยน และการใหบริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ลูกคาควรไดรับ 

ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการบริการที่ 
นําเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และทําใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ 

สวนประสมการตลาดทั้ง 7 อยางขางตนเปนสิ่งสําคัญตอการกําหนดกลยุทธตางๆ ทางดานการตลาด ของธุรกิจ 
ที่จะตองมีการจัดสวนประสมแตละอยางใหมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของธุรกิจและของ อุตสาหกรรมที่
แตกตางกันไปไมมีสูตรที่ตายตัว และแนวคิดของ ฐิติรัตนคุณรัตนาภรณ (2550, หนา 306-310) ซ่ึงกลาววา
องคประกอบของ ผลิตภัณฑ (Product Element) เปนการจัดองคประกอบหลัก (Core service) และองคประกอบเสริม 
(Complimentary Service) ใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุดในสวนของ (ฐิติรัตน คุณรัตนาภรณ, 
2550) การสงเสริมการตลาดและการใหการศึกษาลูกคา (Promotion and Education) เปนการจูงใจใหเกิดการ
ซื้อบริการซ่ึงตองอาศัยการสงเสริมการตลาดหรือการสื่อสารการตลาดไดแกการโฆษณาการขายโดยพนักงานขาย
การประชาสัมพันธการสงเสริมการขายและการตลาดทางตรงรวมถึงหลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) 
เปนการพิจารณาถึงสิ่งที่มีตวัตนซึ่งเปนองคประกอบในการจูงใจใหเกิดความนาเชื่อถือและไววางใจและเปนสิ่งที่สื่อ
ถึงคุณภาพของบริการและดานกระบวนการใหบริการ (Process) เปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับวิธีการและการ
ปฏิบัติงานดานบริการที่นาเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็วและทําใหผูใชบริการ
เกิดความประทับใจเปนสวนประสมการตลาดที่สําคัญมากเนื่องจากการใหบริการประกอบดวยหลายข้ันตอนดังนี้
การตอนรับการสอบถามขอมูลเบื้องตนการชําระเงินเปนตนดังนั้นรานกาแฟสดอเมซอนจึงมีการเนนคุณภาพของ
กาแฟที่นํามาใชเปนวัตถุดบิเพื่อใหไดรสชาติที่ดีถูกใจแกผูรับบริการอีกทั้งมีการจัดเมนูตางๆใหเลือกอยางมากมายซ่ึง
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเปนอยางดีในทุกเพศทุกวัยทั้งนี้ดวยภาพลักษณและความมี
ชื่อเสียงของรานเปนที่รูจักแพรหลายทาใหเกิดความมั่นใจในเร่ืองของผลิตภัณฑรวมถึงภาชนะและบรรจุภัณฑมี
ความปลอดภัยสวยงามแกผูบริโภคเพราะการดาเนินธุรกิจในปจจุบันคือการอยูรอดและการเติบโตในสภาพการ
ดําเนินธุรกิจในปจจุบนัที่มกีารเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลามีคูแขงขันในตลาดมากข้ึนมีการแขงขันสูงและรุนแรงลูกคา
มีทางเลือกและมีความตองการที่เฉพาะเจาะจงมากข้ึนธุรกิจจึงตองอาศัยกลยุทธการตลาดในการบริหารงานเพื่อ
สรางความเขมแข็งใหกับผลิตภัณฑบริการและธุรกิจของตนเองเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาสรางความพึง
พอใจและความภักดีใหเกิดข้ึนกับลูกคาทั้งนี้ยงัสอดคลองกับแนวคิดชัยสมพลชาวประเสริฐ (2547, หนา 63-81) ซึ่ง
กลาววาการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) การสงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการมีความคลายกับธุรกิจขาย
สนิคากลาวคือการสงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการทาไดทุกรูปแบบไมวาเปนการโฆษณาการประชาสัมพนัธการให
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ขาวการลดแลกแจกแถมการตลาดทางตรงผานสื่อตางๆซ่ึงบริการที่ตองการเจาะลูกคาระดับสูงตองอาศัยการ
ประชาสัมพันธชวยสรางภาพลักษณสวนการบริการที่ตองการเจาะลูกคาระดับกลางและระดับลางซ่ึงเนนราคา
คอนขางต่ําอาศัยการลดแลกแจกแถมเปนตนดังนั้นทางรานกาแฟสด อเมซอนจึงไดใหความสําคัญกับการสงเสริม
การตลาดดวยการโฆษณา/ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆเชนโทรทัศน facebook ปายโฆษณาแผนพับใบปลิว sms 
จัดกิจกรรมใหลกูคาไดรวมสังสรรคและรับรางวัลมีของพรีเมียมใหแลกซื้อเนนการใหสวนลดเชนใชชิ้นสวนตางๆเพื่อ
ไดรับสวนลดและมีสวนลดพิเศษเนื่องในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษเพื่อเปนการชักชวนใหลูกคาไดเห็นประโยชนที่จะ
ไดจากงานบริการของทางรานซึ่งถือวาเปนขอมูลที่จาเปนตอการตัดสินใจไดเพราะผูบริโภคไดความรูถึงคุณประโยชน
ของรานอยางชัดเจน 

 

1. รานกาแฟสด อเมซอน ควรมีการรักษามาตรฐานการใหบริการนวมถึงเพิ่มชองทางการจัดจําหนายให
มากขึน้กวาเดิมเพื่อจะไดเขาถึงกลุมลกูคามากข้ึน 

2. รานกาแฟสดอเมซอนควรมีการปรับปรุงในเร่ืองของการกําหนดราคาเหมาะสมกับคุณภาพเหมาะสมกับ
ปริมาณและคิดราคาพิเศษสําหรับลูกคาที่เปนสมาชิก จัดกิจกรรมใหลูกคาไดรวมสังสรรคและรับรางวัลและมีของพ
รีเมียมใหแลกซื้ออยูเสมอเพื่อสรางภาพลักษณใหรานอยูในระดับดีข้ึนกวาเดิม 
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Technology Acceptance of Consumers in Bangkok Metropolitan

 
   ส.ท.หญิง ธัญชนก  สุขประเสริฐ 

   สาขาวิชาการตลาดและการจัดการ มหาลัยเวสเทิรน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทรทิพย  กําลังแพทย

   ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาลัยเวสเทิรน 
 

 การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล และเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยี
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จําแนกคุณลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกันกําหนดกลุมตัวอยางโดยวิธีของทาโร 
ยามาเน จํานวน 400 คน สุมตวัอยางโดยวิธีเจาะจง ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่
ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางดวย        
t-test และ F-test 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21 – 30 ป ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี อาชีพ พนักงานเอกชน รายได 15,001 - 25,000 บาท ระดับความคิดเห็นตอการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบวาคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สามารถเรียงลําดับ คาฉลี่ยไดดังนี้ อันดับที่ 1 
การรับรูวาเปนระบบที่งายตอการใชงาน 2.ทัศนคติที่มีตอการใชงาน 3.การรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยี 
4. พฤติกรรมความตั้งใจจะใช และผลการทดสอบสมมติฐานภาพรวมพบวา อายุ และการศึกษาแตกตางกัน มีผลตอ
การยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน 
 
Abstract

The purposes of the study personal characteristics and compare technology 
acceptance of consumers in Bangkok Metropolitan Using Taro Yamane, the sample 
consists of 400 people. This research is a quantitative research using questionnaires to 
collect data. The statistics use to compare the differences of personal factor are t-test and 
One-Way ANOVA

The study found that most of respondents are women aged 21-30 years, bachelor’s 
degree, private companies and 15,001-25,000-baht average income per month. The overall 
level of technology acceptance of consumers in Bangkok Metropolitan is high level. The 
highest opinion dimensions 1. Perceived ease of use 2.Attitude toward using 3.Perceived 
usefulness 4.Actual use. According to the hypothesis, it shows that age and education has 
different affected to technology acceptance of consumers in Bangkok Metropolitan are different.
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 ในปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมีสวนสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันเปนอยางมาก 
ทั้งทางดานธุรกิจ เศรษฐกิจการคา ตางๆ เพราะเทคโนโลยีชวยใหการคาขาย การติดตอสื่อสาร หรือการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเปนไปในทางที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีการเขาถึงงายกวาแตกอนเปนอยางมาก 
เนื่องจากหลายๆหนวยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนเลงเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจุบันการใช
เทคโนโลยีมคีวามเขาถึงที่งายมากยิ่งข้ึน เชนองคกรธุรกิจมีการประยุกตใชเทคโนโลยีเขามาใชในการทํางานแทนเพื่อ
ลดขอผิดพลาดและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใชงานมากย่ิงข้ึน อีกทั้งเทคโนโลยียังชวยใหการสื่อสารระหวาง
กันทั้งภายในองคกร และระหวางหนวยงานภายนอกกับบุคคลตทางๆใหมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน เราปฎิเสธ
ไมไดเลยวาในชีวิตประจําวันนั้นเรามีการพึ่งเทคโนโลยี ซึ่งจะเห็นไดจากทุกวัยมีแนวโนมการใชเทคโนโลยีที่สูงข้ึน  

จากการศึกษาผลวิจัยขอมูลพบวา ในชวง 5 ปที่ผานมาจํานวนผูใชงานอินเทอรเน็ตเติบโตอยางกาวกระโดด
เม่ือเปรียบเทียบกับป 2555 มีจํานวนทั้งสิ้น 23,056,712 คน ตอมาในป 2560 จํานวนผูใชอิเทอรเน็ตเพิ่มสูงข้ึนถึง 
45,189,944 คน หรือคิดเปนรอยละ 69.0 โดยในป 2561ผลสํารวจการใชอิเทอรเน็ตของคนไทยเฉลี่ยตอวันอยูที่ 10 
ชั่วโมง 5 นาที วันทํางาน/วันเรียน อยูที่ 9 ชั่วโมง 48 นาทีตอวัน และในวันหยุดอยูที่ 10 ชั่วโมง 54 นาทีตอวัน ชวง
อายุทีใ่ช อินเตอรเน็ตตอวันสูงที่สุดคือ ชวงอายุ นอยกวา 18ป และชวงอายุ 18-37 ป รองลงมาคือชวงอายุ 38-53 
ป และอันดับสุดทายคือชวงอายุ 54-72ป โดยกิจกรรมที่ใชอินเทอรเน็ตสวนใหญใชไปกับ social media โดยเวลาที
ใชจะใกลเคียงกับวันทํางานและวันหยุด รองลงมาคือดูหนังฟงเพลง กิจกรรมนี้จะใชในวันหยุดมากกวาวันทํางาน 
ตามมาดวย chat ซึ่งเวลาท่ีใชจะใกลเคียงกันทั้งวันหยุดและวันทํางาน เชนเดียวกับเลนเกมส สวนกิจกรรมที่คนทํา
นอยที่สุดคืออานหนังสือหรือบทความออนไลนโดยคนไทยใชเวลาเฉลี่ยตอวันเพียงวันละ 1 ชั่วโมงคร่ึงเทานั้น จาก
ผลสํารวจ 5อันดับแรกของกิจกรรมการใชงานอินเทอรเน็ต คือ การใชสื่อออนไลน เชน Facebook, Twitter, 
Instagram รองลงมาคือรับสงอีเมล อันดับสามคือ การคนหาขอมูล อันดับสี่ การดูโทรทัศน ดูคลิปวิดีโอ ฟงเพลง
ออนไลน และอันดับหา การซื้อสินคา/บริการทางออนไลน ซึ่งเปนเร่ืองที่นายินดีเปนอยางมากวาการซ้ือสินคา/
บริการออนไลนติดอันดับ 1ใน 5 ของกิจกรรมการใชอินเทอรเน็ต เปนปที่ 2 แลว นอกจากนี้จากการสรุปสถิติคน
ไทยใชมอืถือ ชวงไตรมาส 3 ป 2561 และ สถิติรับเร่ืองรองเรียนดานโทรคมนาคม ของ กสทช. เผย สถิติคนไทยใช
มือถือ ชวงไตรมาส 3 ป 2561 พบวามีผูใชมือถือมากถึง 124.63 ลานเลขหมาย ซ่ึงมากกวาชวงปกอน (2560)           
ที่คนไทยใชมือถือ 119.81 ลานเลขหมาย ซึ่งสวนใหญใชมือถือตออินเทอรเน็ต 71.52 ลานเลขหมาย ในขณะที่         
เน็ตบาน fixed broadband มีผูใชมากกวาโทรศัพทแบบ Fixed Line ตามพฤติกรรมที่นิยมใชอินเทอรเน็ตมากกวา
การใชโทรศัพทคุยกัน ขอมูลจากสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สภธอ) 
 จากขอมูลขางตนทําใหผูวิจัยตองการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อ
เปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาระบบระบบสารสนเทศ นอกจากนี้ผูที่สนใจผูประกอบการตางๆ 
สามารถนาํขอมูลจากการวิจัยในคร้ังนี้ไปประยุกตใชในการสรางกลยุทธในการดําเนินธุรกิจใหมคีวามเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ สรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการมากที่สุด 
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1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อเปรียบเทียบการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จําแนกคุณลักษณะสวนบุคคล

ทีแ่ตกตางกัน  
 

 
 

การวิจัยเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวัจยัไดกําหนดขอบเขตการวิจยัไวดังนี้ 
1.

การยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผูวิจัยไดทบทวนงานวิจัยเก่ียวกับการ
ยอมรับเทคโนโลยี แนวคิดทฤษฎีคุณลักษณะสวนบุคคล เทานั้น เพื่อใหไดประเด็นที่ เก่ียวของกับวิจยัในคร้ังนี้ 
2.

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 5,676,648 คน โดย
กําหนดขนาดของกลุมตวัอยาง 400 คน 
 

ผลการวิจัยพบวา การยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครโดยถาพิจารณาจากภาพรวม
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นคือเห็นดวย ตามที่ไดศึกษา พบวาเพศไมมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีเนื่องจาก
ในปจจุบนัเทคโนโลยีมคีวามกาวหนาเปนอยางมากสงผลใหทุกคนมีความจําเปนตองใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 
แตทีจ่ะตางกันคือ พฤติกรรมการตั้งใจจะใช เนื่องจากผูชายเปนเพศที่ไมชอบอะไรที่ซับซอนมากนักถาหากระบบนั้น
ตองใชการเรียนรูมากอาจทําใหเกิดการปฎิเสธการใชเทคโนโลยีนั้นๆ ทั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจยัไดดังนี้ 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได 
 

1. การรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจาก
เทคโนโลย ี
2. การรับรูวาเปนระบบที่งายตอการใชงาน 
3. ทัศนคติที่มีตอการใชงาน 
4. พฤติกรรมความตั้งใจจะใช 
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ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ดานเพศ กลุมตวัอยางทั้งหมด 400 คน สวน
ใหญเปนเพศหญิง จํานวน 363 คน เพศชาย จํานวน 37 คน อายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 21 – 30 ป 
จํานวน 201 ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูที่ ปริญญาตรี จํานวน 309 อาชีพ 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชพี พนักงานเอกชน จํานวน 175 คน รายได ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มรีายไดอยูระหวาง 15,001 - 25,000 บาท จํานวน 178 คน  

ระดับความคิดเห็นตอภาพรวมการยอมรับทคโนโลยี 4 ดานไดแก 1. การรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจาก
เทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยอยูที ่4.01 2.การรับรูวาเปนระบบที่งายตอการใชงาน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.14 3.ทัศนคติที่มีตอการ
ใชงานมีคาเฉลี่ยอยูที ่4.07 4.พฤติกรรมความตั้งใจจะใชมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.89  

ดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยี ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย ซึ่ง
สามารถเรียงลําดับดังนี้ การใชเทคโนโลยีชวยใหการตัดสินใจของทานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 
(4.22, 0.84) เทคโนโลยีชวยใหทานคนหาขอมูลตางๆไดรวดเร็วกวาการคนหาเอกสารมีคาเฉลี่ยอยูที่ (4.21, 0.94) 
เทคโนโลยีชวยในการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ไดสะดวกยิ่งข้ึน มีคาเฉลี่ยอยูที่ (4.05, 0.76) เทคโนโลยีชวยใหการ
ปฎิบัติงานของทานมีความรวดเร็ว และสะดวกมีคาเฉลี่ยอยูที่ (3.85, 1.04) เทคโนโลยีชวยใหทานไดรับขาวสารที่
รวดเร็ว มีความนาเชื่อถือ และถูกตองมีคาเฉลี่ยอยูที่ (3.77, 1.09) 

ดานการรับรูวาเปนระบบที่งายตอการใชงานพบวาผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย ซ่ึง
สามารถเรียงลําดับดังนี้ สามารถใชเทคโนโลยีชวยในการปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 
(4.39, 0.88) สามารถใชเทคโนโลยีไดตลอด 24 ชม.มีคาเฉลี่ยอยูที่ (4.29, 0.73) การใชเทคโนโลยีไมตองใชความจํา 
หรือความพยายามเปนอยางมากมีคาเฉลี่ยอยูที่ (4.15, 1.14) ทานคิดวาการนําเทคโนโลยีมาใชจะเอ้ือประโยชนตอ
การทํางานมากข้ึนมีคาเฉลี่ยอยูที่ (4.13, 0.87) และนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการบันทึก และจัดทําขอมูล มี
คาเฉลี่ยอยูที ่(3.75, 0.89) 

ดานทัศนคติที่มีตอการใชงานพบวาผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย ซ่ึงสามารถเรียงลําดับ
ดังนี้ รูสึกพึงพอใจในการนําเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวันมีคาเฉลี่ยอยูที่ (4.32, 0.86) การใชเทคโนโลยีทําให
ทานรูสึกเพลิดเพลินตอการใช มีคาเฉลี่ยอยูที่ (4.15, 0.67) การใชเทคโนโลยีทําใหทานรูสึกถึงการประหยัดเวลา
เร่ืองการเดินทางมีคาเฉลี่ยอยูที ่(4.06, 0.73) มีทัศนคติที่ดีตอการใชเทคโนโลยีมีคาเฉลี่ยอยูที่ (3.92, 0.85) และการ
ใชเทคโนโลยีทาํใหทานรูสึกมีความทันสมัย มีคาเฉลี่ยอยูที่ (3.91, 0.85) 

ดานพฤติกรรมความต้ังใจจะใชพบวาผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับเห็นดวย ซ่ึงสามารถ
เรียงลําดับในคร้ังตอๆไปทานยังคงใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวันของทานมีคาเฉลี่ยอยูที่ (4.39, 
0.83) ทานพรอมที่จะเรียนรูเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยอยูที่ (3.74, 0.95) ทานสามารถใช
เทคโนโลยีไดดวยตัวเอง มีคาเฉลี่ยอยูที่ (3.71, 1.02) และมีความตั้งใจจะบอกตอหรือชักชวนใหผูอ่ืนหันมาใชงาน
ตามทานมีคาเฉลี่ยอยูที ่(3.71, 0.81) 

การเปรียบเทีนบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตราฐานของคุณลักษณะสวนบัคคลที่มีผลตอการยอมรับ
เทคโนโลยีของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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จําแนกตามเพศ พบวาเพศที่แตกตางกันมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี ในดานพฤติกรรมความตั้งใจจะใช        
ทีแ่ตกตางกัน มีคา Sig ที ่0.02 

จําแนกตามอายุ พบวาอายุทีแ่ตกตางกันมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี ในดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ
จากเทคโนโลยี, การรับรูวาเปนระบบที่งายตอการใชงาน, ทัศนคติที่มีตอการใชงาน และพฤติกรรมความตั้งใจจะใช 
ทีแ่ตกตางกัน มีคา Sig ที ่0.000, 0.000, 0.008 และ 0.004 

จําแนกตามการศึกษา พบวาการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี ในดานการรับรูถึง
ประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยี, ทัศนคติที่มีตอการใชงาน และพฤติกรรมความตั้งใจจะใช ที่แตกตางกัน มีคา Sig  
ที ่0.000, 0.000 และ 0.008 

จําแนกตามอาชีพ พบวาอาชีพที่แตกตางกันมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีใน ดานทัศนคติที่มีตอการใชงาน 
ทีแ่ตกตางกัน มีคา Sig ที่ 0.011 

จําแนกตามรายได พบวารายได ที่แตกตางกันมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยี ไมแตกตางกัน 
 

 จากการวิจัยเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เปนไปตามวัตถุประสงคที่ผูวิจัยตั้งไว 
สามารถอภิปลายผลไดคือ ผูตอบแบบสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูที่ 21 – 30 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 
อาชีพพนักงานเอกชน มีรายไดตอเดือนอยูที่15,001 - 25,000 บาท โดยสามารถอภิปรายเปนดานๆไดดังนี้ 

1. ดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีโดยภาพรวมพบวามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก              
เมื่อแยกออกแตละหัวขอพบวา เทคโนโลยีชวยใหทานคนหาขอมูลตางๆไดรวดเร็วกวาการคนหาเอกสาร ผูบริโภคลง
ความคิดเห็นคือ เห็นดวยอยางยิ่งเนื่องจากปจจุบนันอยคนที่จะทาํการคนหาผานหนังสือเนื่องจากเปนเร่ืองยากและ
ตองใชเวลา การคนหาทางออนไลนจึงสามารถตอบโจทยผูบริโภคไดเปนอยางดี เพราะเราปฎิเสธไมไดเลยวาไมมีใคร
ไมมีสมารทโฟนที่สามารถใชงานอินเตอรเน็ทได เม่ือดูจากสมมติฐานจะพบวา อายุ การศึกษา อาชีพ มีผลตอการ
ยอมรับเทคโนโลยีดานการยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับ นางสาวอรทัย เลื่อนวัน (2555) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา กรมการพัฒนาชุมชน ศูนยราชการแจงวัฒนะ พบวาการศึกษา ที่แตกตางกันมีผล
ตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ในดานการรับรูประโยชนที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

2. การรับรูวาเปนระบบที่งายตอการใชงาน โดยภาพรวมพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากภาพรวม 
โดยเมื่อแยกออกแตละหัวขอพบวา ทานสามารถใชเทคโนโลยีชวยในการปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ผูบริโภคลงความคิดเห็นคือ เห็นดวยอยางยิ่ง กลาวคือ ทุกธุรกิจตางลวนแลวแตใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการ
ทาํงาน บางธุรกิจนําเทคโนโลยีตางๆเขามาแทนบุคคลากรแทบจะเกือบรอยเปอรเซ็นเพื่อใหไดงานที่มีประสิทธิภาพ
ลดความผิดพลาดทางดาน Human error ในปจจุบนัปฎิเสธไมไดเลยวาเทคโนโลมีความสําคัญกับเราเปนอยางมาก 
ซึง่เม่ือทําการทดลองสมมติฐานพบวา อายุ และอาชีพ แตกตางกันมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรูวาเปน
ระบบที่งายตอการใชงานที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับ สุดารัตน เสง่ียมชื่น (2559) ได
ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีการฝกอบรมผานเว็บของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในเขต
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กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับ การรับรูความงายในการใชงานในระดับมาก 
เมื่อดูจากสมมติฐานจะพบวา อายุและการศึกษา ที่แตกตางกันมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตอการ
ยอมรับเทคโนโลยีการฝกอบรมผานเว็บของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ0.05 เชนเดียวกัน 

3. ทัศนคติที่มีตอการใชงานภาพรวมพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเม่ือแยกออกแตละหัวขอที่มี
คะแนนสูงสุดคือผูบริโภครูสึกพึงพอใจในการนําเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวันผูบริโภคลงความคิดเห็นคือ เห็น
ดวยอยางยิ่ง นั้นก็เพราะวาการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วทั้ง การช็อปปงออนไลน 
หรือการติดตอสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาเปนอยางมาก โดยผูบริโภคบางรายนั้นแทบจะไมไดเดินช็
อปปงตามหางสรรพสินคาเลยดวยซํ้าเนื่องจากเสียเวลาทางดานการเดินทางรถติด คาใชจายตางๆที่เกิดข้ึนเมื่อ
ออกไปทํากิจกรรมขางนอก ซ่ึงเมื่อทําการทดลองสมมติฐานพบวา อายุ และการศึกษา แตกตางกันมีผลตอการ
ยอมรับเทคโนโลยีดานทัศนคติที่มีตอการใชงานที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับ อาทิตย 
เกียรติกําจร(2557) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับเทคโนโลยี: กรณีศึกษาการใชเทคโนโลยี 
Interactive Whiteboard ในการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล พบวา อายุที่แตกตางกัยมี
ผลตอการใชเทคโนโลยี Interactive Whiteboard ในภาพรวมดานทัศนคติเก่ียวของกับการใชงาน แตกตางกันอยา
งมมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 

4. พฤติกรรมความตั้งใจจะใช โดยภาพรวมพบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเม่ือแยกออกแตละ
หัวขอที่มคีะแนนสูงสุดคือ ในคร้ังตอๆไปทานยังคงใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวันของทาน จากหัวขอ
ทัง้หมดจะเห็นไดวาผูบริโภคตางลงความเห็นเก่ียวกับเทคโนลีที่มีผลตอชีวิตประจําวันโดย ผูพัฒนาควรตระหนักถึง
จะทําอยางไรถึงจะใหบริการผผูบริโภคไดใชในชวีิตประจําวัน และสะดวกสบาย อีกทั้งตอบสนองความตองการในแต
ละดานไดอีกดวย เพื่อใหเขาถึงและสงผลตอความต้ังใจจะใชงานของผูบริโภคนั้นได ซึ่งเมื่อทําการทดลองสมมติฐาน
พบวา เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพแตกตางกันมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีดานพฤติกรรมความตั้งใจจะใชที่
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงสอดคลองกับ พรศรี ลีลาพัฒนวงศ (2562) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี : กรณีศึกษายานยนตไฟฟาประเภทยานยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน (รย.1) 
พบวา ความตั้งใจที่จะใชงาน มีอิทธิพลตอการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งมีความสัมพันธตอการยอมรับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

 จากการวิจัยการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา โดยสวนใหญอันดับความ
คิดเห็นของผูบริโภคที่สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีคือ การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน เนื่องจากจะไดรับความ
สะดวก สบายในการใชงาน ดังนั้นผูประกอบการควร จัดลําดับข้ันตอนการตลาดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือ 
การรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากเทคโนโลยี พบวา ผูบริโภคเห็นดวยกับ การใชเทคโนโลยีชวยใหการตัดสินใจของ
ทานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเทคโนโลยีชวยใหทานคนหาขอมูลตางๆไดรวดเร็วกวาการคนหาเอกสาร ดังนั้น
ผูประกอบการที่จะนําเทคโนโลยีมาใชในการทําธุรกิจ ควรคํานึงความงาย และรวดเร็วในการคนหา และแหลงที่มา
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ของขอมูลในการอางอิงเนื่องจากปจจุบันนี้ขาวสารตางๆ หรือกระแสในโซเชียลมีเดีย ถูกกระจายอยางรวดเร็วแต
ผูประกอบการนอยรายที่จะคํานึงถึงแหลงที่มาของขอมูล เนื่องจากบางขอมูลถูกแพรกระจายอยางรวดเร็วและไม
สามารถหาตนตอของแหลงขอมูลนั้นได ผูบริโภคสวนใหญเร่ิทมตระหนักถึงแหลงที่มาของขอมูลมากยิ่งข้ึนเนื่องจาก
บางขอมูลตองใชในการตัดสินใจที่มีผลกระทบตอตัวผูบริโภคนั้นเอง ดานการรับรูวาเปนระบบที่งายตอการใชงาน 
พบวาผูบริโภคเห็นดวยที่สามารถใชเทคโนโลยีชวยในการปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และสามารถใช
เทคโนโลยีไดตลอด 24 ชม เนื่องจากในทุกวันนี้ปฎิเสธไมไดเลยวาไมมอีงคกรไหนที่ไมใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการ
ทํางาน และติดตอสื่อสารกันระหวางประเทศ เนื่องจากการคาทุกวันนี้เปดกวางเปนอยางมา ดังนั้นผูประกอบการ
ควรที่จะควรคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบวามีความแมนยํามากนอยเพียงใด และสามารถทํางานไดอยาง
เรียลไทม เพราะผูบริโภคบางรายที่ทาํการคาระหวางประเทศเร่ืองเวลาถือวาเปนสิ่งสําคัญเปนอยางมาก ไมสามารถ
ทีจ่ะคลาดเคลื่อนทางดานเวลาไดเลยเนื่องจากอาจกอใหเกิดความเสียหายตอธุรกิจได ดานทัศนคติที่มีตอการใชงาน 
พบวาผูบริโภคเห็นดวยวารูสึกพึงพอใจในการนําเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวัน และการใชเทคโนโลยีทําใหทาน
รูสึกเพลิดเพลินตอการใช ผูประกอบการควรมีการประเมิณหรือใหผูบริโภคไดแสดงถึงความรูสึกหลังการใช
เทคโนโลยีของทาน สิ่งที่เนนยําเพื่อใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอเทคโนโลยี อีกทั้งการแสดงความคิดเห็นเปนการ
แสดงถึงความใสใจแกผูบริโภค เพื่อทําการปรับปรุงขอมูลตางๆ หรือเพิ่มเติมในสิ่งที่ผูบริโภคนั้นตองการ ดาน
พฤติกรรมความตั้งใจจะใช พบวา ในคร้ังตอๆไปทานยังคงใชงานเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันของทาน และพรอมที่
จะเรียนรูเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ผูประกอบการควรพัฒนาเทคโนโลยีที่จะสามารถเขามาเปนสวนนึง
ในชีวิตประวันของผูบริโภคได เนื่องจากผูบริโภคเองมีการเปดใจยอมรับบทบาทของเทคโนโลยีที่เขามามีผลตอ
ชีวติประจําวัน อีกทั้งไมควรหยุดพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ เพราะผูบริโภคเองพรอมที่จะเรียนรูในการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซากจําเจ ในการใชงาน 
 

1. การวิจัยในคร้ังนี้ศึกษาเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครเทานั้น ซ่ึงไมรวมถึง
จังหวัดอ่ืนๆ ขอมูลที่ไดจึงอางอึงไดเฉพาะสําหรับความคิดเห็นและทัศนคติของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครเทานั้น 
ในการวิจัยคร้ังตอไปควรเลือกกลุมตวัอยางที่แตกตางจากเดิม 

2. การวิจัยคร้ังนี้ใชวิธีการแจกแบบสอบถามเทานั้น ในการศึกษาคร้ังถัดไปควรเก็บขอมูลจากการ
สมัภาษณ การพูดคุยเพื่อสังเกตุและใหผูตอบแบบสอบถามไดมีสวนรวมตอการใหขอมูลมากยิ่งข้ึน และเพิ่มทางดาน
เวลาในการเก็บขอมูลเพื่อใหไดกลุมตวัอยางที่มกีารกระจายของขอมูลและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน  
 

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สภธอ).2561. 61

10 5  (Online). 
https://www.etda.or.th/content/etda-reveals-thailand-internet-user-profile-2018.html 
สบืคน ขอมูล 12 กรกฎาคม 2562 
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จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒนรัตน 2561. (Online). 
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THE SERVICES PROVIDED FACTOR INFLUENT TO SATISFACTION OF PEOPLE 

TOWARDS THE DIVISION OF FINANCE, SUTHEP SUB DISTRICT MUNICIPALITY 

AMPHER MUANG CHIANG MAI PROVINCE

 
  นงลักษณ  เทพพรมวงค 

สาขาวิชา บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทิพย กําลังแพทย 

     ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

ปจจัยทางดานบริการที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูมารับบริการที่เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม มีวตัถุประสงค 1) เพื่อศึกษาสภาพปจจัยสวนบุคคลของผูมารับบริการที่กองคลัง เทศบาลตําบลสุเทพ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการที่กองคลัง เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยทางดานบริการกับความพึงพอใจของผูมารับบริการที่กองคลัง 
เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 4) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับสภาพปจจัยทางดาน
บริการของผูมารับบริการที่กองคลัง เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 5) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัย
สวนบุคคลกับความพึงพอใจของผูมารับบริการที่กองคลัง เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มาใช
บริการที่กองคลัง เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2,643 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยการใชสูตรกําหนดขนาดตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 347 คน เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใชวเิคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียร
สัน คา t-test และคา F-Test ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยทางดานบริการของผูมารับบริการที่กองคลังเทศบาลตําบลสุ
เทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 2) ความพึง
พอใจของผูมารับบริการที่กองคลังเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 3) ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานบริการของผูมารับบริการที่กองคลังกับ
ความพึงพอใจของผูมารับบริการที่กองคลัง เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มคีวามสัมพันธในเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาอยูระหวาง 0.377 ถึง 0.779 4) เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นใน
ภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0.03) อายุที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.12) ระดับ
การศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.38) รายไดตอปที่แตกตางกันใหความคิดเห็น

152

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) ประเภทของการมารับบริการที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่แตกตางกัน  
(P = 0) จํานวนคาใชจายที่นํามาชําระที่กองคลังที่แตกตางกันใหความคิดเห็นในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.56) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5) เพศที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0.03) อายุที่
แตกตางกันมีความพึงพอใจในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.09) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.34) รายไดตอปที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) ประเภท
ของการมารับบริการที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) จํานวนคาใชจายที่นํามาชําระที่กอง
คลังที่แตกตางกันมีความพึงพอใจในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.63) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

:

 
Abstract

The objectives were 1) to examine the services provide level of people towards the 
division of finance in Suthep sub district municipality ampher Muang Chiang Mai province 2) 
to examine the level of satisfaction of people towards the division of finance in Suthep sub 
district municipality ampher Muang Chiang Mai province 3) to investigate the relationships 
between services provide and satisfaction in the division of finance in Suthep sub district 
municipality ampher Muang Chiang Mai province. 4) compare the people opinions towards the 
services provide classified by gender, age, education level, income, kind of services, kind of 
expenditure, and 5) compare the people opinions towards satisfaction classified by gender, age, 
education level, income, kind of services, kind of expenditure. The population are 2,643 of 
people towards the division of finance in Suthep sub district municipality ampher Muang 
Chiang Mai province, the samples of the study comprised 347 of people and random sampling 
by purposive sampling. The data were collected through the application of rating scale 
questionnaires using descriptive statistics consisting of frequency, percentage, mean, standard 
deviation, Pearson’ s correlation coefficient, Cronbach’s alpha coefficient, t test as well as F test.
The results showed as follows;

1. The services provide level of people towards the division of finance in Suthep sub 
district municipality ampher Muang Chiang Mai province as the overall showed at the high 
level with the mean of 4.08.  

2. The level of satisfaction of people towards the division of finance in Suthep sub 
district municipality ampher Muang Chiang Mai province as the overall opinions were as high 
level with 4.11.  

3. The relationships between the services provide and satisfaction of people in Suthep 
sub district municipality ampher Muang Chiang Mai province had the positive relationship 
with the statistical significance at 0.01 levels. That is 0.377 to 0.779. 

4. The comparison of individual factors and the services provide of people towards the 
division of finance in Suthep sub district municipality ampher Muang Chiang Mai province 
between the gender indicated that difference in opinion (P = 0.03) is statistically significant at 
0.05. The age different (P = 0.12) had not the different opinions with the statistically 
significance at 0.05. The different education level (P = 0.38) had not the different opinions 
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with the statistically significance at 0.05. Moreover, income different (P = 0) had the different 
opinions with the statistically significance at 0.05. Furthermore, the different kind of services 
(P = 0) had different opinions with the statistical significance at 0.05, the different kind of 
expenditure (P = 0.56) had not different opinions with the statistical significance at 0.05  

5. The comparison of individual factors and the satisfaction of people towards the 
division of finance in Suthep sub district municipality ampher Muang Chiang Mai province 
between the gender indicated that difference in opinion (P = 0.03) is statistically significant at 
0.05. The age different (P = 0.09) had not the different opinions with the statistically 
significance at 0.05. The different education level (P = 0.34) had not the different opinions 
with the statistically significance at 0.05. Moreover, income different (P = 0) had the different 
opinions with the statistically significance at 0.05. Furthermore, the different kind of services 
(P = 0) had different opinions with the statistical significance at 0.05, the different kind of 
expenditure (P = 0.63) had not different opinions with the statistical significance at 0.05

Keywords : Quality of Working Life, The Organizational Commitment Among Employees,

Royal Irrigation Office 1 Chiang Mai 

เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมีการบริหารราชการทองถ่ินยึดม่ันการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนเปนเปาหมายการพัฒนา
ทองถ่ิน ดวยการสรางความเขมแข็งของชุมชนในการรวมกันคิด รวมแกปญหา รวมกําหนดทิศทางการพัฒนาใหเปนไป
ตามความตองการของประชาชน โดยอาศัยความรวมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลใหเกิดความตระหนักรวมกันและ
เขาใจในการแกปญหา เกิดภาคีความรวมมือจริงจังระหวางภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพ่ือสราง
ประชาคมในเขตเทศบาลใหเขมแข็ง โดยเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมจะเปนแกนกลางในการ
ขับเคลื่อนกลไกทุกสวนใหเดินหนาในการแกปญหา วางแผนและบริหารจัดการพัฒนาทองถ่ินในทุกดานใหสอดคลอง
ตองกันภายใตยุทธศาสตร โดยที่เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2556-2560) ซ่ึงเปนแผน
ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลสุเทพ แสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อ
การพัฒนาในอนาคต ซ่ึงจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559),   
(พ.ศ. 2558-2560), (พ.ศ. 2559-2561) และ (พ.ศ. 2560-2562) เปนแผนที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ของเทศบาล ทั้ง 7 ยุทธศาสตรการพัฒนา ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของตําบลสุเทพ 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน ยทุธศาสตรที่ 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษ ฟนฟู และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุม
ดอยโอกาสในสังคม ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสรางความรวมมือในการรักษาความสงบ
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เรียบรอย ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม อันมีลักษณะ
เปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่อง และเปน
แผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกปเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาแกไข
ปญหา และสามารถตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเทศบาลไดใชแผนพัฒนา
สามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป การจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และโครงการที่
ขอใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการให รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไว 
และมีนโยบายการพัฒนาดานตาง ๆตามความเหมาะสมของทองถ่ินและความตองการของประชาชนและสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมและนโยบายของรัฐบาล (เทศบาลตําบลสุเทพ. 2560) 

จากความสําคัญที่กลาวขางตน ผูวิจัยในฐานะพนักงานคนหนึ่งของกองคลัง เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม จึงไดตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทหนาที่ของเทศบาล ในการกําหนดนโยบายสาธารณะให
สอดคลองและตอบสนองความตองการของประชาชนใหมากที่สุด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการใหบริการของกอง
คลัง เทศบาลตําบลสุเทพ ทั้งนี้ เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงานวามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลหรือไม และมาก
นอยเพียงใด ซ่ึงสามารถนําผลการศึกษาไปเสนอตอผูบริหารใหพิจารณาปรับปรุงการใหบริการของกองคลัง เทศบาล
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมใหดีข้ึนหรือประชาชนไดรับความพึงพอใจสูงสุด อันจะเปนประโยชนตอ
เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และอาจจะสงผลรวมอันดีตอประเทศชาติตอไป 

 

1. เพื่อศึกษาสภาพปจจัยสวนบุคคลของผูมารับบริการที่กองคลัง เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม  

2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการที่กองคลัง เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม  

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยทางดานบริการกับความพึงพอใจของผูมารับบริการที่กองคลัง เทศบาลตําบล
สุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

4. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับสภาพปจจัยทางดานบริการของผูมารับบริการที่กองคลัง 
เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

5. เพื่อหาความสัมพันธระหวางความคิดเห็นสวนบุคคลกับความพึงพอใจในการบริการของผูมารับบริการที่
กองคลัง เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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 การศึกษาวิจยัในคร้ังนี้ผูวิจัยใชแนวคิดของวีระพงษ เฉลิมจิระวัฒน (2547:12-13, อางใน วิบูลย เผือกฉุย, 2558) 
กลาววา สวนประกอบทางการบริการ(Service Mix) และแนวคิดของจอหน ดี มิลเลทท (Millet, 1954, p.397 อางถึงใน 
นพคุณ ดิลกภากรณ, 2546, หนา 12)  
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- รายไดตอเดือน 
- ประเภทของการมารับบริการท่ีกองคลัง 
- คาใชจายท่ีนํามาชําระท่ีกองคลัง 

1. กลุมปจจยัท่ีมผีลกอนรับบริการ 
   (Pre -  Service Factor)  
2. กลุมปจจยัท่ีมผีลขณะรบับริการ 
   (During - Service Factor)  
3. กลุมปจจยัท่ีมผีลหลังรับบริการ 
   (Post - Service Factor) 

5

1. การใหบริการอยางเสมอภาค (equitable service) 
2. การใหบริการท่ีตรงเวลา (timely service)  
3. การใหบริการอยางเพียงพอ (ample service)  
4. การใหบริการอยางตอเน่ือง (continuous service)  
5. การใหบริการอยางกาวหนา (progressive service)  
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การวิจัยเร่ือง ปจจัยทางดานบริการที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูมารับบริการที่กองคลัง เทศบาลตําบล
สุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ศึกษาคือ ผูมารับบริการที่กองคลัง เทศบาล
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2,643 คน(กองคลัง เทศบาลตําบลสุเทพ. 2561) และกําหนดกลุม
ตัวอยางโดยการแทนคาในสูตร Taro Yamane ไดจํานวน 347 คน เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติ
ทีใ่ชวเิคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 
คา t-test และคา F-Test 

 

ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.5 และเพศชาย รอยละ 41.5 มีอายุระหวาง 51-60 ป 
มากที่สุด รอยละ 25.3 มีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี มากที่สุด รอยละ 57.6 มีรายไดตอปต่ํากวา 100,000 
บาท มากที่สุด รอยละ 41.5 มารับบริการเก่ียวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน มากที่สุด รอยละ 44.1 มีคาใชจายที่นํามา
ชําระที่กองคลังไมเกิน 50,000 บาท มากที่สุด รอยละ 94.8  

1. ปจจัยทางดานบริการของผูมารับบริการที่กองคลังเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ใน
ภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 เมื่อพิจารณารายดานปรากฏผลดังนี้ ดานปจจัยที่
มีผลขณะรับบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานปจจัยที่มีผลหลังรับบริการ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 และอันดับสามคือ ดานปจจัยที่มีผลกอนรับบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81  

2. ความพึงพอใจของผูมารับบริการที่กองคลังเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม 
พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 เมื่อพิจารณารายดานปรากฏผลดังนี้ คือ ความพึงพอใจ
ของผูมารับบริการที่กองคลังเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม อันดับหนึ่ง คือ ดานการใหบริการอยาง
กาวหนา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 เมื่อพิจารณารายดานปรากฏผลดังนี ้ดานการใหบริการอยางเสมอภาค มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.14 รองลงมา คือ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 อันดับสามคือ ดานการใหบริการที่ตรงเวลา 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 และอันดับสี่คือ ดานการใหบริการอยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ตามลําดับ  

3. ความสัมพันธระหวางปจจัยทางดานบริการของผูมารับบริการที่กองคลังกับความพึงพอใจของผูมารับบริการ
ทีก่องคลัง เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มคีวามสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคา
อยูระหวาง 0.377 ถึง 0.779 

4. การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นตอปจจัยทางดานบริการของผูมารับบริการที่กองคลังเทศบาลตําบลสุ
เทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยมีตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอป ประเภทของการมารับ
บริการ และคาใชจายที่นํามาชําระที่กองคลัง ตัวแปรตาม คือ ปจจัยทางดานบริการของผูมารับบริการที่กองคลัง 
เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 ดาน ไดแก 1. ดานปจจัยที่มีผลกอนรับบริการ 2. ดาน
ปจจัยที่มีผลขณะรับบริการ และ 3. ดานปจจัยที่มีผลหลังรับบริการ พบวา 
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 เพศที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอปจจัยทางดานบริการของผูมารับบริการที่กองคลังเทศบาลตําบล
สุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0.03) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 อายุทีแ่ตกตางกันใหความคิดเห็นตอปจจัยทางดานบริการของผูมารับบริการที่กองคลังเทศบาลตําบล
สุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.12) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอปจจัยทางดานบริการของผูมารับบริการที่กองคลัง
เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.38) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

 รายไดตอปทีแ่ตกตางกันใหความคิดเห็นตอปจจัยทางดานบริการของผูมารับบริการที่กองคลังเทศบาล
ตาํบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ประเภทของการมารับบริการที่แตกตางกันใหความคิดเห็นตอปจจัยทางดานบริการของผูมารับบริการ
ทีก่องคลังเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ 0.05  

 จาํนวนคาใชจายที่นาํมาชําระที่กองคลังทีแ่ตกตางกันใหความคิดเห็นตอปจจัยทางดานบริการของผูมา
รับบริการที่กองคลังเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.56) อยางมี
นยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

5. การทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจของผูมารับบริการที่กองคลังเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม โดยมีตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอป ประเภทของการมารับบริการ และคาใชจายที่
นํามาชําระที่กองคลัง ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูมารับบริการที่กองคลัง เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม จาํนวน 5 ดาน ไดแก 1. ดานการใหบริการอยางเสมอภาค 2. ดานการใหบริการที่ตรงเวลา 3. ดานการ
ใหบริการอยางเพียงพอ 4. ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง และ 5. ดานการใหบริการอยางกาวหนา พบวา 

 เพศที่แตกตางกันมีความพึงพอใจของผูมารับบริการที่กองคลังเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0.03) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 อายุที่แตกตางกันมีความพึงพอใจของผูมารับบริการที่กองคลังเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.09) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความพึงพอใจของผูมารับบริการที่กองคลังเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.34) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีความพึงพอใจของผูมารับบริการที่กองคลังเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ประเภทของการมารับบริการที่แตกตางกันมีความพึงพอใจของผูมารับบริการที่กองคลังเทศบาลตําบล
สุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่แตกตางกัน (P = 0) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 คาใชจายที่นํามาชําระที่กองคลังที่แตกตางกันมีความพึงพอใจของผูมารับบริการที่กองคลังเทศบาล
ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน (P = 0.63) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

การวิจัยเร่ือง ปจจัยทางดานบริการที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูมารับบริการที่กองคลัง เทศบาลตําบลสุ
เทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ดงันี้ 

1. ในภาพรวม ปจจัยทางดานบริการของผูมารับบริการที่กองคลังเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 ซ่ึงอเนก สุวรรณบัณฑิต และคณะ (2548) พบวา
ความพึงพอใจของผูใชบริการเกิดจากประสบการณจากการใชบริการแลวประทับใจเกินกวาความคาดหวังที่ตั้งไว ความ
พึงพอใจสําหรับการบริการนั้นสรางไดยากกวาสินคาเนื่องมาจากคุณภาพของสินคาเปนสิ่งที่พัฒนามาแลวอยูนิ่งไม
เปลี่ยนแปลง แตคุณภาพการบริการข้ึนกับพนักงาน ซ่ึงแปรเปลี่ยนไปตามอารมณและตามสถานการณตาง ๆ หรือลูกคา
ที่มาใชบริการบางรายอาจจะมีความตองการเฉพาะที่มากเกินความตองการที่พนักงานจะใหบริการไดอยางเต็มที่จึงทําให
เกิดความไมพอใจ ดังนั้น ปจจัยหลักในการสรางความพึงพอใจในการบริการ มี 3 ประการ ดังนี้ 1) ผูรับบริการมีความ
ตองการและความคาดหวังสําหรับการบริการที่แตกตางกันไปในแตละคน รวมทั้งความตองการนั้นยังเปลี่ยนไปสําหรับ
การบริการแตละคร้ัง เชน คนที่เคยนวดแผนโบราณในคร้ังแรก ยอมตองการการนวดที่ไมแรงนัก แตการนวดครั้งตอไป
ตองการความแรงมากข้ึน ลูกคาไมสามารถบอกไดวาตองการแรงเพียงใด บอกไดเพียงวานวดกําลังดีหรือหนักไป 
นอกจากนี้ อารมณหรือลักษณะเฉพาะลูกคายอมมีผลตอความพึงพอใจของตน หากลูกคาอารมณไมดี แมวาพนักงานใน
รานอาหารจะใหบริการตอนรับดีเพียงไรลูกคายอมบอกวาการบริการยังไมประทับใจนักหรือหากลูกคามีมาตรฐานในการ
ไดรับบริการสูงมาก มีความตองการเฉพาะมากมาย 2) ผูใหบริการ ความพึงพอใจของลูกคามีผลจากความรู 
ความสามารถ ความพรอมในดานกายและอารมณในขณะที่ใหบริการ รวมถึงความเต็มใจในการใหบริการของพนักงาน 
สิ่งหนึ่งที่นักการตลาดตองทาการจัดเลือกพนักงานจะตองทําอยางรอบคอบ ตองมีการวัดทัศนคติของผูใหบริการ ตอง
ศึกษาถึงสภาพครอบครัว ตองใหพนักงานทางานเปนทีมที่พรอมจะชวยเหลือกันตลอดเวลา ตองสรางความสามัคคี ตอง
ฝกอบรมสรางความมุงมั่นใน การใหบริการใหเกิดในหัวใจหรืออาจจะตองลองใหพนักงานไปทดลองใชบริการของธุรกิจ
คูแขง 3) สิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ตัวอยางเชน อากาศ แสงแดด เกาอ้ี ล็อบบี้ สิ่งเหลานี้มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาเปน
อยางมาก ลูกคาที่มารับประทานอาหารกลางวันอยางเอร็ดอรอยแตพอไปเขาหองน้ําพบวาหองน้ําสกปรกมากหรือหาก
เดินผานและมองที่พื้นเห็นครัวเปนน้ําครําก็ยอมสรางความไมประทับใจไดทันทีอาจจะถึงข้ึนไมมาใชบริการอีกตอไป 
อากาศรอนหรือหนาวเกินไปยอมทําใหลูกคาที่นั่งอยูในโรงภาพยนตรรูสึกไมสบายตัวได ในที่สุดยอมมีผลตอความพึง
พอใจ ยิ่งไปกวานั้นความพึงพอใจของลูกคายังมีผลมาจากจํานวนลูกคาที่มาใชบริการดวยแถวที่ยาวเหยียดของธนาคาร
ในวันศุกรยอมสรางความไมอยากใชบริการหรือหากจําเปนตองใชบริการ หากธนาคารใดไมมีการปรับปรุงเร่ืองการลด
อิทธิพลจากผลกระทบของจํานวนลูกคาที่มีมากจนเกินไป ความไมนามาใชบริการ ยอมมีผลตอความไมพอใจของลูกคา
ที่มาใชบริการดวยโดยเฉพาะลูกคาประจํา และวีระพงษ เฉลิมจิระวัฒน (2547:12-13, อางใน วิบูลย เผือกฉุย, 2558) 
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กลาววา สวนประกอบทางการบริการ(Service Mix) คือ บรรดาปจจัยที่เปนองคประกอบของการบริการใด ๆ ที่มีผล
ดานคุณภาพของบริการนั้น ๆ และอาจชวยสรางความพึงพอใจหรือกอใหเกิดความไมพึงพอใจในสายตาของลูกคาได 
สามารถแบงปจจัยเหลานี้ออกเปน 3 กลุมใหญ ๆ ดังนี้ 1) กลุมปจจัยที่มีผลกอนรับบริการ (Pre - Service Factor) 
ไดแก ภาพลักษณ กิตติศัพท ชือ่เสียงของบริษัท ความเชื่อถือไววางใจไดของบริษัท คาบริการ คาใชจายเพื่อขอรับบริการ
และความแปลกใหมของบริการ ซึ่งจะทําใหผูรับบริการเกิดความคาดหวังถึงสิ่งที่ไดรับเมื่อสินคาหรือบริการนั้นๆ 2) กลุม
ปจจัยที่มีผลขณะรับบริการ (During - Service Factor) ไดแก ความสะดวกสบายขณะรับบริการ(Convenience) 
ความถูกตองแมนยําในรายละเอียดข้ันตอนบริการ (Correctness) กิริยามารยาทที่ดีงามของผูใหบริการ(Courtesy) 
ความซับซอนยุงยากในข้ันตอนบริการ (Complexity) ความประณีตบรรจงและพิถีพิถันขณะบริการ(Carefulness) 
ความเลินเลอของผูใหบริการ (Carelessness) ฝมือภูมิปญญาและความสามารถของผูใหบริการ(Completeness)            
ซึ่งกลุมนี้เรียกวา จุดสัมผัสบริการ ซ่ึงจะเปนจุดที่ผูรับบริการสามารถตัดสินใจวา สิ่งที่คาดหวังไวจากการบริการนั้น ๆ  
ไดต่ํากวา สูงกวาหรือเทากับความคาดหวังนั้น ๆ 3) กลุมปจจัยที่มีผลหลังรับบริการ(Post - Service Factor) ไดแก 
ความสอดคลองกับความคาดหวังของลูกคากอนมารับบริการ (Conformance to Customer Expectation) ความ
สมบูรณครบถวนของบริการ(Consistency of Service Quality) การปฏิบัติตอคํารองเรียนของลูกคา(Complain) และ
ความคุมคาหรือความไมชอบบริการนั้น(Cost Effectiveness) หลังจากลูกคาไดรับบริการจนครบถวนแลว อยางไรก็
ตามปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใหบริการ ซึ่งผูใหบริการเปนสวนประกอบสําคัญอยางหนึ่งของการใหบริการซ่ึง
การที่จะทําใหผูใหบริการเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการจะตองประกอบไปดวยปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 1) ลักษณะงาน 
การมอบหมายงานใหกับผูใหบริการเปนสิ่งที่ผูใหบริการรับรูไดจากการทํางาน หากงานที่ทํามีความนาสนใจ ทาทาย             
มีการสรางสรรคและมีโอกาสที่จะทํางานใหสําเร็จลุลวง และใหผูใหบริการรับรูถึงความสําคัญของงานก็จะทําใหผูให
บริการมีความผูกพันและทุมเทใหกับการทํางานอยางจริงใจ 2) การนิเทศงาน เปนสิ่งที่ผูประกอบกิจการบริการจะตอง
จัดใหมีการชี้แนะแนวทางการทํางานจากหัวหนางาน หรือเพื่อนรวมงาน เพื่อใหเกิดบรรยากาศอันดีในการทํางานรวมกัน
ระหวาง ผูใหบริการที่ปฏิบัติงานอยูเดิมกับผูมาใหม 3) เพื่อนรวมงาน การที่ผูใหบริการเปนผูที่มนุษยสัมพันธดีและเขา
กับเพื่อนรวมงานไดทุกระดับชั้นจะทําใหเกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความเขาใจในเร่ืองราวตางๆ และสามารถ
รวมกันคิดรวมกันทํา ซ่ึงเปนการพัฒนางานในดานการบริการใหมีคุณภาพ 4) คาจางงาน เปนสิ่งที่ผูประกอบการการ
บริการจะตองจัดใหมีดวยความยุติธรรมและพอเหมาะตอลักษณะงานและความสามารถของผูใหบริการ 5) โอกาส
กาวหนาในงาน เปนสิ่งที่ผูประกอบการการบริการจะตองมีความยุติธรรมในการเลื่อนชั้น เลื่อนตําแหนง การเสนอความ
ดีความชอบของผูใหบริการ เพื่อใหผูใหบริการรูสึกถึงโอกาสในการกาวหนาในการทํางานบริการ 

2. ความพึงพอใจของผูมารับบริการที่กองคลังเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในภาพรวม 
พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 โดยสอดคลองกับการศึกษาของมนัสนันท ตันเกียรติพงัน 
(2557) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการดานการจัดเก็บรายไดของเทศบาลตําบลกาญจน
ดิษฐ อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการ
ดานการจัดเก็บรายไดของเทศบาล ในภาพรวมมีความพึงพอใจมาก และสอดคลองกับการศึกษาของมานิสา บุญหลา 
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(2557) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลเจดียหลวง 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบวาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอบริการสาธารณะของเทศบาล
ตําบลเจดียหลวง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของสาวิตรี สนุทร (2557) ไดทําการ
วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของเทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการบริการของเทศบาลตําบลทาหลวง อําเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี ภาพรวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับการศึกษาของบํารุง วิมูลชาติ (2558) ไดทําการศึกษาเร่ือง ความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ เทศบาลตําบลบางหลวง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา 1) ประชาชน
ที่มาใชบริการจากเทศบาลตําบลบางหลวง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากเชนกัน ซึ่งอเนก 
สุวรรณบัณฑิต และคณะ (2548: 169) ความพึงพอใจตองศึกษาทั้งในดาน การรับบริการซึ่งเปนการรับรูของผูมารับ
บริการ และดานผูใหบริการ ซึ่งเปนการรับรูของ ผูใหบริการ ทั้งในดานปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ ระดับความพึง
พอใจ และประเภทของ ความพึงพอใจ และความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูรับบริการกับผูใหบริการ เพื่อให
ผูบริหารกิจการบริการ จะไดนําขอมูลมาปรับปรุงการดําเนินงานบริการใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพอันนําไปสูการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม รวมทั้งความพึงพอใจเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนจากการรับรู การประเมินคุณภาพ
ของ การบริการ อันเปนสิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังวาจะไดรับจากการใหบริการ โดยที่ความพึงพอใจในการบริการของ
ผูรับบริการข้ึนอยูกับองคประกอบ 2 ดาน คือ1) การรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑบริการ อันเปนสิ่งที่ผูใหบริการไดสัญญา
วาจะใหโดยที่ผูรับบริการมีความคาดหวังตอคุณภาพของผลิตภัณฑบริการวาจะไดรับอยางนอยตามที่ผูใหบริการสัญญา
ไว ความมากนอยของคุณภาพของสิ่งที่ไดรับเปนตัวกําหนดถึงระดับความ พึงพอใจของผูรับบริการ 2) การรับรูคุณภาพ
ของการนําเสนอบริการ ซึ่งผูใหบริการดําเนินการนําเสนอผานการแสดงออกตาง ๆ ในกระบวนการบริการ โดย
ผูรับบริการจะประเมินวาผูใหบริการดําเนินการบริการอยางเหมาะสมมากนอยเพียงใด ความสะดวกในการเขาถึงบริการ 
พฤติกรรมแสดงออกของ ผูใหบริการตามบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบตองาน การใชภาษาสื่อสารและการปฏิบัติตน
ในการใหบริการวาผูใหบริการมีความเต็มใจและจริงใจเพียงใดในการบริการ การรับรูเหลานี้จะชวยใหผูรับบริการ
ประเมินคุณภาพการบริการไดอยางมีเหตุผล ซ่ึงนําไปสูความพึงพอใจในการรับบริการ นอกจากนี้องคประกอบของความ
พึงพอใจในการบริการเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนจากการรับรู การประเมินคุณภาพของ การบริการ อันเปนสิ่งที่
ผู รับบริการคาดหวังวาจะไดรับจากการใหบริการ โดยที่ความพึงพอใจในการบริการของผู รับบริการข้ึนอยูกับ
องคประกอบ 2 ดาน คือ 1) การรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑบริการ อันเปนสิ่งที่ผูใหบริการไดสัญญาวาจะใหโดยที่
ผูรับบริการมีความคาดหวังตอคุณภาพของผลิตภัณฑบริการวาจะไดรับอยางนอยตามที่ผูใหบริการสัญญาไว ความมาก
นอยของคุณภาพของสิ่งที่ไดรับเปนตัวกําหนดถึงระดับความ พึงพอใจของผูรับบริการ 2) การรับรูคุณภาพของการ
นําเสนอบริการ ซึ่งผูใหบริการดําเนินการนําเสนอผานการแสดงออกตาง ๆ ในกระบวนการบริการ โดยผูรับบริการจะ
ประเมินวาผูใหบริการดําเนินการบริการอยางเหมาะสมมากนอยเพียงใด ความสะดวกในการเขาถึงบริการ พฤติกรรม
แสดงออกของ ผูใหบริการตามบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบตองาน การใชภาษาสื่อสารและการปฏิบัติตนในการ
ใหบริการวาผูใหบริการมีความเต็มใจและจริงใจเพียงใดในการบริการ การรับรูเหลานี้จะชวยใหผูรับบริการประเมิน
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คุณภาพการบริการไดอยางมีเหตุผล ซ่ึงนําไปสูความพึงพอใจในการรับบริการ รวมทั้งระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่เกิดข้ึนจะมากนอยข้ึนอยูกับวาผูรับบริการไดรับการตอบสนองความตองการไดตามเปาหมายหรือ
จุดประสงคของการมาใชบริการไดครบถวนถูกตองหรือไม ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ขอ ดังนี้ 1) ความพึงพอใจที่ตรง
กับความคาดหวัง เปนสิ่งที่ผูประกอบการจะตองจัดใหมีตามความคาดหวังของผูรับบริการและระวังไมใหเกิดสิ่งที่ต่ํากวา
ความคาดหวังของผูรับบริการ เพื่อใหผูรับบริการมีความรูสกึยินดี มคีวามสุขในการมารับบริการ 2) ความพึงพอใจที่เกิน
ความคาดหวัง เปนสิ่งที่ผูประกอบการมุงหวังที่จะสรางใหมีเกินกวาความคาดหวังของผูรับบริการ เพื่อใหผูรับบริการมี
ความรูสึกปลาบปลื้มใจหรือประทับใจในการไดรับบริการที่เกินความคาดหวัง มากไปกวานั้นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2542) กลาววา การจัดการระบบบริการใหมีคุณภาพจําเปนตองคํานึงถึงองคประกอบสําคัญ 7 ประการ คือ 1) ความ
พึงพอใจของผูรับบริการ (Satisfaction) การใหบริการที่ดีตองมีเปาหมายอยูที่ผูรับบริการหรือลูกคาเปนหลักสําคัญ             
โดยผูใหบริการจะตองถือเปนหนาที่โดยตรงที่จะตองพยายามกระทําอยางใดอยางหนึ่งใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพราะผูใชบริการจะตองมีจุดมุงหมายของการมารับบริการและความคาดหวังใหมีการ
ตอบสนองความตองการนั้น หากผูใหบริการ สามารถรูเทาทันหรือรับรูความตองการของผูรับบริการและสามารถแสดง
พฤติกรรมที่สนองการบริการไดตรงกัน พอดี ผูรับบริการยอมเกิดความพึงพอใจและมีความรูสึกที่ดีตอการบริการ
ดังกลาว 2) ความคาดหวังของผูรับบริการ (Expectation) เมื่อผูรับบริการมาติดตอกับองคการ หรือธุรกิจบริการใดๆ           
ก็มักจะคาดหวังที่จะไดรับการบริการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งผูใหบริการจําเปนที่จะตองรับรูและเรียนรูเก่ียวกับความ
คาดหวังพื้นฐาน และรูจกัสํารวจความคาดหวังเฉพาะของผูรับบริการเพื่อเสนอบริการที่ตรงกับความคาดหวัง ซ่ึงจะทําให
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจหรืออาจเกิดความประทับใจข้ึนได หากการบริการนั้นเกินความคาดหวังที่มีอยู เปนที่
ยอมรับวา ผูรับบริการมักจะคาดหวังการบริการที่รวดเร็วทันใจ มีประสิทธิภาพ และแสดงออกดวยอัธยาศัย ไมตรีที่ดี
งามทั้งนี้สิ่งที่ลูกคาคาดหวังไวนั้นจะแตกตางผันแปรไปตามลักษณะของงานบริการ เชนความคาดหวังของคนไขที่รอให
แพทยมาตรวจเช็คอาการปวยยอมแตกตางจากการคาดหวังของวัยรุนที่ยืนรอเขาแถวเพื่อข้ึนเรือเหาะในสวนสนุก เพราะ
คนไขรูสึกไมสบายก็จะคาดหวังใหไดรับบริการที่รวดเร็ว และเอาใจใสอยางดีเปนพิเศษ 3) ความพรอมในการบริการ 
(Readiness) ประสิทธิภาพของการบริการยอมข้ึนอยูกับความพรอมที่จะใหบริการในสิ่งที่ผูรับบริการตองการ ภายใจ
เวลาและดวยรูปแบบที่เปนที่ตองการความตองการของบุคคลเปนเร่ืองที่ซับซอน และไมอาจกําหนดตายตัวได เพราะ
ความตองการของแตละบุคคลจะแตกตางกันตามธรรมชาติ ทั้งยังแปรเปลี่ยนไปไดทุกขณะตามสถานการณที่เกิดข้ึน 
หนวยบริการหรือธุรกิจบริการจําเปนตองตรวจสอบดูแลใหบุคลากรรวมทั้งอุปกรณ เคร่ืองใชจางๆ ใหมีความพรอมอยู
ตลอดเวลาในอันที่จะสนองบริการไดอยางฉับพลันและทันใจ ก็จะทําใหผูรับบริการชอบใจและรูสึกประทับใจ 4) ความมี
คุณภาพของการบริการ (Value) คุณภาพของการใหบริการที่ตรงไปตรงมาไมเอาเปรียบลูกคาดวยความพยายามที่จะทํา
ใหลูกคาชอบ และถูกใจกับบริการที่ไดรับยอมแสดงถึงคุณคาของการบริการที่คุมคาสําหรับผูรับบริการ อาชีพบริการมี
ลักษณะตางๆกัน และมีวิธีการ ที่ไมเหมือนกัน คุณคาของการบริการข้ึนอยูกับสิ่งที่ผูรับบริการไดรับและเกิดความรูสึก
ประทับใจเชนลูกคาเขาไปในภัตตาคารแหงหนึ่ง พนักงานเสิรฟใหการตอนรับดวยความสุภาพ รับคําสั่งและนําอาหารมา
เสิรฟถูกตอง 5) ความสนใจตอการบริการ (Interest) การใหความสนใจอยางจริงใจตอลูกคาทุกระดับ และทุกคนอยาง

162

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



ยุตธิรรมหรือการใหบริการเทาเทียมกัน นับเปนหลักการของการใหบริการที่สาํคัญที่สุด ไมวาลูกคาจะเปนใครก็ตาม เขา
ก็ตองการไดรับบริการที่ดีดวยกันทั้งสิ้น ผูใหบริการจึงจําเปนตองใหความสนใจตอลูกคาหรือผูรับบริการที่เขามาติดตอ
โดยเสมอภาคกัน การเอาอกเอาใจเฉพาะลูกคาที่ซือ้สิ้นคาคร้ังละมากๆ หรือลูกคาที่มีฐานะดีแตงตัวดี โดยไมเอาใจใสตอ
ลูกคาอ่ืน ยอมทําใหลูกคานั้นรับรูถึงการปฏิบัติทีแ่ตกตางกัน และอาจไมพอใจที่จะมาเปนลูกคาอีกตอไป 6) ความมีไมตรี
จิตในการบริการ (Courtesy) การตอนรับลูกคาดวยใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใส และทาทีที่สุภาพออนโยนของผูใหบริการ 
แสดงถึงอัธยาศัยของความเปนมิตรและบรรยากาศของการบริการที่อบอุนและเปนกันเอง จะสงผลใหผูรับบริการเกิด
ความรูสึกที่ดี และประทับใจตอบริการที่ไดรับ คุณสมบัติของผูใหบริการและพฤติกรรมการบริการที่ดีจึงเปนปจจัยสําคัญ
ในการใหบริการดวยไมตรีจิตแกลกูคา 7) ความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานบริการ (Efficiency) ความสําเร็จของ
การบริการข้ึนอยูกับบริการอยางมีระบบที่มีข้ันตอนที่ชัดเจน เนื่องจากการบริการเปนงานที่เก่ียวของระหวางคนกับคน 
การกําหนดปรัชญาการบริการ หรือแผนในการใหบริการและการพัฒนากลยุทธการบริการ เพื่อใหการบริการที่มี
คุณภาพสมํ่าเสมอยอมแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการบริการ ซึ่งเร่ิมตนจากการวิเคราะหวิจัยความตองการ
ปฏิกิริยาตอบสนองและความประทับใจของผูรับบริการนํามากําหนดเปาหมายของการบริการรวมทั้งรูปแบบและ
ปจจัยพื้นฐานของการบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ โดยใหความสําคัญกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
บริการทุกฝาย ซึ่งบทบาทรับผิดชอบงานบริการที่ตนเองถนัดและมีอํานาจในการตัดสินใจขณะปฏิบัติงานการตรวจสอบ
และการปรับปรุง การดําเนินงานบริการอยางสมํ่าเสมอ ใหเปนไปตามเกณฑและมีความคาดหวังของผูรับบริการ
ตลอดจนการฝกอบรมบุคลากร 

 

1. เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมควรมีการปรับปรุงพื้นที่บริการกองคลังมีพืน้ที่กวางขวาง 
เพียงพอสําหรับผูมารับบริการ ทั้งนี้เพื่อใหผูมารับบริการมีความสะดวกสบายขณะมารับบริการ 

2. เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมควรมีการฝกอบรมใหเจาหนาที่ของกองคลัง มีความเอา
ใจใส และพรอมที่จะใหบริการชวยเหลืออํานวยความสะดวกเปนอยางดี ทัง้นี้เพื่อใหผูมารับบริการไดเกิดความประทับใจ
ใหมากที่สุด 

3. เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมควรแนวทางในการเจาหนาที่ใหแกไขปญหาของ
ผูใชบริการและรีบดําเนินการแกไข ทั้งนี้เพื่อใหผูมารับบริการไดคลายกังวล หรอืมีความเชื่อม่ันในในการมารับบริการ 

4. เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมควรมีการจัดฝกอบรมใหเจาหนาที่มีความรูความเขาใจ
ในการเปนผูใหบริการหรือ Service Mind ในใหบริการดวยความเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความพึง
พอใจในการรับการใหมากที่สุด 
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5. เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยเฉพาะกองคลังควรมกีารตารางของชวงเวลาทําการ
ใหผูมารับบริการใหเห็นเดนชัด หรือเผยแพรประชาสัมพันธในทุกรูปแบบในการกําหนดเวลาเปดใหบริการมีความ
เหมาะสม ตรงตอเวลา และกองคลังมีการกําหนดเวลาปดใหบริการมีความเหมาะสม ตรงตอเวลา หรือมีการเปดบริการ
ตลอดเวลาของวันทําการ 

6. เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบผูใชบริการไดรับ
ความสะดวกสบาย รวดเร็วเมื่อมาใชบริการ โดยอาจมีเทคโนโลยีตาง ๆเขามาชวยในการพัฒนางานบริการของกองคลัง 

7. เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการสงเสริมและพัฒนาเจาหนาที่มีการแนะนํา
บริการอ่ืนๆ ที่ตอเนื่องกันจากการมารับบริการนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อผูมารับบริการไดมาใชบริการในคราวเดียว ไมเสียเวลามา
รับบริการหลายคร้ัง และกองคลังควรมรีะบบการแจงเตือนใหผูมารับบริการมารับบริการเสียภาษีอยางตอเนื่องกันทุกป 
ทัง้นี้เพื่อใหมีการบริการอยางตอเนื่องไมขาดการเสียภาษี 

8. เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ควรมีการสงเสริม สนับสนุนหรือการพัฒนาเจาหนาที่
กองคลังมีความสามารถทีจ่ะทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยใชทรัพยากรหรือวัสดุอุปกรณ ที่มอียูอยางจํากัด 
ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาลประหยัดการใชงบประมาณของเทศบาลรวมทั้งเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยปจจัยทางดานบริการที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูมารับบริการที่กองคลัง 
เทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมในเชิงคุณภาพ 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางพัฒนาการบริการงานกองคลังเทศบาลตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยกระบวนการออกแบบการปฏิบัติงานของกองคลังเทศบาลตําบลตําบลสุเทพ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 

 

เทศบาลตําบลสุเทพ. 2560. 2560-2562  เชียงใหม 
นพคุณ ดิลกภากรณ. 2546. 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

บํารุง วิมูลชาติ. 2558. 
 ภาคนิพนธหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ. 

นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
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MARKETING MIX FACTORS THAT AFFECTS THE DECISION TO USE THE 

SERVICE CUSTOMER LIEY HOTEL

 
    นิติญา  พารักษ 

สาขา วิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
  ดร. สุรัสวดี  โปสินธุ 

    ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

  

การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของลูกคาโรงแรมลิลลี่ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดของลูกคาโรงแรมลิลลี่ จําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยกลุมตวัอยางที่นํามาใช
ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูที่เขามาใชบริการที่พักของโรงแรมลิลลี่ ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 และไดทําการ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane และไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 235 คน และ
เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสถิติ Independent Sample t – test 
และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) 

ผลการวิจัยขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 132 คน 
คิดเปนรอยละ 56.20 มีอายุชวง 31 – 40 ป จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 63.00 มีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 28.10 มีสถานภาพสมรส จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 50.60           
มีอาชีพขาราชการ จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 36.60 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท และ 
60,001 – 75,000 บาท มีจํานวนละ 90 คน คิดเปนรอยละ 38.30 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัย
สวนประสมทางการตลาดของลูกคาโรงแรมลิลลี่ ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคา (4.49 = 0.075) โดยดานที่
มีคามากที่สดุ คือ ดานกระบวนการ มีคา (4.54 = 0.201) รองลงมา คือ ดานการสงเสริมการตลาด มีคา (4.49 = 0.265) , 
ดานการจัดจําหนาย มีคา (4.49 = 0.269) , ดานบุคคล มีคา (4.48 = 0.168) , ดานราคา มีคา (4.47 = 0.268) ,        
ดานลักษณะทางกายภาพ มีคา (4.47 = 0.170) และดานผลิตภัณฑ มีคา (4.46 = 0.155) เรียงลงมาตามลําดับ         
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาในคุณลักษะทางประชากรศาสตรดานเพศ ระดับการศึกษาและระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของลูกคาโรงแรมลิลลี่ที่ไมแตกตางกัน สวนในดานอายุ 
สถานภาพและอาชีพ ที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของลูกคาโรงแรมลิลลี่ ทีแ่ตกตางกัน 

 
 :  
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Abstract

The study of marketing mix factors of Lily Hotel customers purpose To study the 
marketing mix factors of Lily Hotel customers Classified by marketing mix factors The 
samples used in this research are those who come to use the accommodation of Lily Hotel.
During January 2019 and determined the size of the sample group By using the formula of 
Taro Yamane and getting the sample size of 235 people and the tools used to collect data 
are questionnaires, statistics that are used to analyze data such as frequency, percentage, 
mean, standard deviation, statistics, independent sample t-test, and the difference between 
values Average of more than 2 groups of samples by using one-way analysis of variance, 
when significant differences in pair mean values were found Therefore testing the 
differences in pairs by the Scheffe’s test

The results showed that the respondents General information of respondents It was 
found that the majority of the samples were female, with 132 persons, representing 56.20 
percent, aged between 31-40 years, 148 persons, accounting for 63.00 percent, having a 
bachelor's degree education, 66 persons, accounting for 28.10 percent. 119 people, 
accounting for 50.60 percent. There are 86 civil servants, accounting for 36.60 percent. The 
average monthly income is 15,001 - 30,000 baht and 60,001 - 75,000 baht, with 90 persons, 
representing 38.30 percent. The mean and standard deviation of the marketing mix factors 
affecting the reuse of the Lilly Residence hotel in the overall picture were at the highest 
level (4.49 = 0.075). The highest value is the process of the value (4.54 = 0.201), followed 
by the promotion of the market (4.49 = 0.265), the distribution value (4.49 = 0.269), the 
personal value (4.48 = 0.168), The price has value (4.47 = 0.268), aspect Physical value 
(4.47 = 0.170) and product value (4.46 = 0.155), respectively. Hypothesis test results Found 
that in demographic sex Education level and the average monthly income level different 
Affecting the marketing mix factors affecting the re-use of the Lily Residence hotel service 
that is no different. In terms of age Status and career different Affecting the marketing mix 
factors affecting the re-use of the different services of Lily Residence Hotel

Keywords : Marketing mix factors, The decision

 

 

โรงแรมเปนธุรกิจบริการเก่ียวกับที่พัก อาหารและการพักผอนหยอนใจ ซึ่งการใหบริการนักทองเที่ยว     
นักธุรกิจและผูเดินทางที่ตองการความสะดวกสบาย ในปจจุบันโรงแรมมีบทบาทความสําคัญเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
ความเจริญเติบโตของการคมนาคมและการขยายตัวของการทองเที่ยว ธุรกิจที่พักแรมจะมีความเกี่ยวของโดยตรงกับ
การทองเที่ยว ธุรกิจที่พักในอดีตมีความแตกตางจากการดําเนินธุรกิจของที่พักแรมในปจจุบันมาก เพราะธุรกิจที่พัก
แรมในอดีตมีขนาดเล็ก มีจํานวนหองพักไมมาก การใหบริการที่เรียบงาย สิ่งอํานวยความสะดวกมีนอย เนื่องจาก
การแขงขันและการลงทุนไมสูงมากนัก แตในปจจุบันธุรกิจที่พักแรมมีการขยายตัวอยางรวดเร็วและมีการ
เปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวดานการคมนาคมขนสงและการทองเที่ยว ธรุกิจที่พักแรมไดกลาย
มาเปนธุรกิจที่มกีารแขงขันคอนขางสูงในปจจุบนัเปนอยางมาก แตการที่ธุรกิจที่พักแรมจะประสบความสําเร็จไดนั้น 
อาจตองอาศัยปจจัยหลายประการ 

 
 

167

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



การเพิ่มจาํนวนของธุรกิจที่มอียางตอเนื่อง เปนปจจัยที่ทําใหผูที่ตองการที่พักแรม มีตัวเลือกมากข้ึนตามไป
ดวย โดยสามารถเปรียบเทียบที่พักแตละแหงไดอยางชัดเจน ดังนั้น ที่พักแรมหลายแหงจะเลือกใหบริการเสริมที่
นอกเหนือจากหองพักทั่วๆ ไป เพื่อเปนการสรางความแตกตางจากคูแขง เชน บริการรับ-สงจากสนามบิน ซักรีด 
อินเทอรเน็ต สปา ฟตเนส หองอาหารและบริการเลี้ยงเด็ก เปนตน สามารถพิจารณาไดจากระดับมาตรฐานสากลที่
แสดงออกมาในรูปแบบของจํานวนดาว เปนหลักประกันมาตรฐานคุณภาพบริการใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจที่
เหนือความคาดหมาย สามารถสงผลใหเกิดการกลับมาใชบริการอีกในคร้ังถัดไป ซ่ึงมาตรฐานของโรงแรม (ดาว)  
เปนตัวชี้วัดคุณภาพของโรงแรมในระดับสูงสุด โดยพิจารณาจากหองพักที่มีขนาดมาตรฐาน พรอมเตียงนอน 
โทรทัศน หองน้ําที่มีขนาดใหญ มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน โทรศัพท สัญญาณอินเทอรเน็ต หองอาหาร   
หองออกกําลังกาย หองประชุม เปนตน 

จากประเด็นปญหาดังที่กลาวมาขางตน พบวาปจจุบันธุรกิจที่พักแรมมีอัตราเติมโตเพิ่มมากขึ้น จํานวน
ผูประกอบการธุรกิจในดานนี้ก็มีเพิ่มข้ึน จึงสงผลใหเกิดการแขงขันที่สูงข้ึนมากตามไปดวย การสรางจุดเดน เพื่อให
ลูกคาสนใจและตัดสินใจเลือกที่จะเขามาใชบริการหองพัก นับวาเปนเร่ืองที่ยากแลว แตการสรางความพึงพอใจ 
ประทับใจ จนเกิดความรูสึกตองการที่จะกลับมาใชบริการซํ้าอีกนั้น เปนเร่ืองที่ยากยิ่งกวา สําหรับชวงเวลาที่มีการ
แขงขันสูงเชนนี้ ผูวิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของโรงแรมในระดับตางๆ ของ
กลุมผูเขาพักและปจจัยใดที่สงผลในการกลับเขาใชบริการซ้ําอีก เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดจะนํามาใชเปนแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบการใหบริการและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา เปนการชวยเพิ่มอัตราจํานวนลูกคาใหมและ
ลกูคาเดิมไดกลับมาใชบริการซํ้าอีก 

 

 

ในการวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ที่มผีลตอการตัดสินใจใชบริการของโรงแรมลิลลี่ 
จําแนกตามปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
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 1  

 
 

ในการศึกษาวิจยัการวิจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาดของลูกคาโรงแรมลิลลี่ 
1. กลุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง คือ ผูที่เขามาใชบริการที่พักของโรงแรมลิลลี่ ในชวงเดือน

มกราคม พ.ศ. 2562 การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการคํานวณขนาดตัวอยาง (Sample Size) ตามสูตร
ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1973 : 727) ไดกลุมตวัอยาง จํานวน 235 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
สวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และ
ปจจัยดานกระบวนการ 

 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. อาชีพ 
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

P 

1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานการสงเสริมการตลาด 
4. ดานการจัดจําหนาย 
5. ดานบุคคล 
6. ดานลักษณะทางกายภาพ 
7. ดานกระบวนการ 
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สวนที่ 3 การตัดสินใจใชบริการโรงแรมลิลลี่ 
สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

3. การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยวิเคราะหโดยการใชคอมพิวเตอรและไดกําหนดวิธีการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. ใชสถิติพรรณา (Descriptive Statististics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยายขอมูลทั่วไปของ
กลุมตวัอยางที่ศึกษา 

2. การวิเคราะหความแตกตางของตัวแปร ไดแก วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางตัว
แปร 2 กลุม โดยใช t-test และวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางตัวแปรมากกวา 2 กลุมข้ึนไป โดยใช 
One-Way ANOVA และกําหนดระดับนัยสําคัญเทากับ .05 

 
/  

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ในดานเพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 
มีจํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 56.20 และเพศชาย มีจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 43.80 สวนใหญมีอายุชวง 
31 – 40 ป จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 63.00 รองลงมา คือ มีอายุ 41 - 50 ป จํานวนกลุมละ 42 คน คิดเปน
รอยละ 17.90 , ไมเกิน 30 ป จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 14.90 และมีอายุมากกวา 50 ป ข้ึนไป จํานวน 10 คน 
คิดเปนรอยละ 4.30 สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 28.10 รองลงมา  
คือ มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 48.90 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 54 คน 
คิดเปนรอยละ 23.00 สวนใหญมสีถานภาพสมรส จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 50.60 รองลงมา คือ สถานภาพโสด 
จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 30.20 และสถานภาพหมาย/หยาราง จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 19.10 สวนใหญ
มอีาชีพขาราชการ จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 36.60 รองลงมา คือ อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 58 คน 
คิดเปนรอยละ 24.70 , อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 17.40 , อาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 
22 คน คิดเปนรอยละ 9.40 , อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 6.00 และอาชีพพอบาน/
แมบาน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 6.00 สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท และ 60,001 – 
75,000 บาท มีจาํนวนละ 90 คน คิดเปนรอยละ 38.30 รองลงมา คือ มีรายไดไมเกิน 15,000 บาท จํานวน 24 คน คิด
เปนรอยละ 10.20 , มีรายไดเฉลี่ย 45,001 – 60,000 บาท จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 6.40 , มีรายได 75,001 – 
90,000 บาท จาํนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.80 และรายไดมากกวา 90,001 บาท ข้ึนไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.00  

2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของลูกคาโรงแรมลิลลี่  
ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของลูกคา

โรงแรมลิลลี่ ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคา (4.49 = 0.075) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ ดานกระบวนการ 
มีคา (4.54 = 0.201) รองลงมา คือ ดานการสงเสริมการตลาด มีคา (4.49 = 0.265) , ดานการจัดจําหนาย         
มีคา (4.49 = 0.269) , ดานบุคคล มีคา (4.48 = 0.168) , ดานราคา มีคา (4.47 = 0.268) , ดานลักษณะทาง
กายภาพ มีคา (4.47 = 0.170) และดานผลิตภัณฑ มีคา (4.46 = 0.155) เรียงลงมาตามลําดับ 
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ดานผลิตภัณฑ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของลูกคา
โรงแรมลิลลี่ ในดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมากที่สุด มีคา (4.46 = 0.155) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ ที่พักแรมมี
รูปแบบหองพักใหเลือกหลากหลาย มีคา (4.58 = 0.512) รองลงมา คือ อาหารเชามีรสชาติอรอย มีคา (4.52 = 0.500) , 
ที่พักแรมมีขนาดหองพักกวางขวาง มีคา (4.49 = 0.534) , ที่พักแรมมีสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพักที่ครบ
ครัน เชน สบู ไดรเปาผม กาตมน้ํา เปนตน มีคา (4.45 = 0.505) , อาหารเชามีเมนูใหเลือกหลากหลาย มีคา (4.44 = 0.522) , 
มีการบริการอาหารและเคร่ืองดื่มในหองพัก (Room service) มีคา (4.44 = 0.494) , มีขนาดหองอาหารที่สามารถ
รองรับลูกคาไดเพียงพอ มีคา (4.44 = 0.573) , ที่พักแรมมีที่จอดรถเพียงพอ มีคา (4.41 = 0.565) และที่พักแรมมี
บริการ Wi-Fi ครอบคลุมทุกบริเวณ มีคา (4.39 = 0.585) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานราคา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของลูกคาโรงแรม
ลลิลี่ ในดานราคา อยูในระดับมากที่สุด มีคา (4.47 = 0.519) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ คาใชบริการมีความคุมคา
กับบริการที่ไดรับ มีคา (4.49 = 0.583) รองลงมา คือ รูปแบบของหองพักมีความเหมาะสมกับราคา มีคา (4.46 = 0.568) 
และปริมาณอาหารและเคร่ืองดื่มมคีวามเหมาะสมกับราคา มีคา (4.45 = 0.519) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานการสงเสริมการตลาด พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ของลูกคาโรงแรมลิลลี่ ในดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมากที่สุด มีคา (4.49 = 0.265) โดยดานที่มีคามาก
ที่สุด คือ ที่พักแรมมีการใหราคาพิเศษกับลูกคาประจํา มีคา (4.56 = 0.504) รองลงมา คือ ที่พักแรมมีเว็บไซตอยาง
เปนทางการ มีคา (4.47 = 0.591) และที่พักแรมมีโฆษณาที่พักผานสื่อตางๆ เชน ทางโทรทัศน อินเทอรเน็ต วิทยุ
และโซเชี่ยลมีเดีย มีคา (4.45 = 0.550) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานการจัดจําหนาย พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ
ลูกคาโรงแรมลิลลี่ ในดานการจัดจําหนาย อยูในระดับมากที่สุด มีคา (4.49 = 0.269) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ       
ที่พักแรมมีวิธีการชําระเงินหลายวิธี มีคา (4.55 = 0.520) รองลงมา คือ เว็บไซตของโรงแรมจองหองพักไดในทันที 
มีคา (4.52 = 0.523) และที่พักแรมมีทางเลือกในการจองหองพักผานตัวแทนที่หลากหลาย เชน บริษัททัวร Agoda 
งานไทยเที่ยวไทย มีคา (4.39 = 0.628) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานบุคคล พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของลูกคาโรงแรม
ลิลลี่ ในดานบุคคล อยูในระดับมากที่สุด มีคา (4.48 = 0.168) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี      
มีคา (4.55 = 0.512) รองลงมา คือ พนักงานมีความยิ้มแยมแจมใส มีคา (4.55 = 0.515) , พนักงานมีการแตงกาย
สะอาด เรียบรอย มีคา (4.49 = 0.524) , พนักงานมีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา มีคา (4.48 = 0.514) , 
พนักงานมีการใหบริการอยางรวดเร็ว มีคา (4.46 = 0.530) , มีจํานวนพนักงานเพียงพอตอการใหบริการลูกคา มีคา 
(4.41 = 0.518) และพนักงานใหขอมูลเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยวใกลเคียงได มีคา (4.40 = 0.516) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานลักษณะทางกายภาพ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ของลูกคาโรงแรมลิลลี่ ในดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมากที่สุด มีคา (4.47 = 0.170) โดยดานที่มีคามาก
ที่สุด คือ ที่พักแรมอยูใกลแหลงทองเที่ยว มีคา (4.53 = 0.545) รองลงมา คือ ภายในหองพักมีการระบายอากาศที่ดี 
มีคา (4.48 = 0.495) , ภายในหองพักมีการตกแตงทีส่วยงาม มีคา (4.48 = 0.507) , ที่พักแรมมีความสะดวกสบาย
ในการเดินทางมาใชบริการ มีคา (4.46 = 0.567) , การตกแตงโรงแรมมีความเปนเอกลักษณ มีคา (4.45 = 0.596) 
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และที่พักแรมมีบริการรถรับ-สง ระหวางที่พกักับสถานีขนสง มีคา (4.44 = 0587) เรียงลงมาตามลําดับ 
ดานกระบวนการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของลูกคา

โรงแรมลิลลี่ ในดานกระบวนการ อยูในระดับมากที่สุด มีคา (4.54 = 0.201) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ ระบบการ
จองหองพักมีความถูกตองและนาเชื่อถือ มีคา (4.58 = 0.501) รองลงมา คือ ที่พักแรมมีการเก็บรักษาขอมูลลูกคา
อยางดี มีคา (4.57 = 0.509) , การ Check-in, Check-out มีความรวดเร็ว มีคา (4.52 = 0.495) , ที่พักแรมมีการ
ใชระบบคียการดในการเขาออกหองพัก มีคา (4.52 = 0.506) และที่พักแรมมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 
24 ชั่วโมง มีคา (4.50 = 0.544) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานการตัดสินใจใชบริการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ของลูกคาโรงแรมลิลลี่ ในการตัดสินใจใชบริการโรงแรมลิลลี่ อยูในระดับมาก มีคา (3.83 = 0.838) โดยดานที่มีคา
มากที่สุด คือ ดานราคาและลักษณะของหองพัก มีคา (4.48 = 0.700) รองลงมา คือ ดานสถานที่ตั้งของโรงแรม
และสิ่งอํานวยความสะดวก มีคา (3.68 = 0.960) , ดานภาพลักษณและการสงเสริมการขาย มีคา (3.60 = 0.979) 
และการอานรีวิวจากเว็บไซตตางๆ มีคา (3.46 = 1.042) เรียงลงมาตามลําดับ 

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของลูกคา
โรงแรมลิลลี่ 

จําแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ของลูกคาโรงแรมลิลลี่ จําแนกตามระดับเพศ พบวาในเพศที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ
ลกูคาโรงแรมลิลลี่ ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 

จําแนกตามอายุ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดของลูกคาโรงแรมลิลลี่ จําแนกตามอายุ พบวาในชวงอายุ ที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดของลูกคาโรงแรมลิลลี่ ในรายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 ยกเวน
ในภาพรวมและดานการสงเสริมการตลาด ที่มีคา Sig ที่ 0.032 และ 0.015 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดของลูกคาโรงแรมลิลลี่ จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาในระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มี
ผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของลูกคาโรงแรมลิลลี่ ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมี
นัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05  

จําแนกตามสถานภาพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดของลูกคาโรงแรมลิลลี่ จําแนกตามสถานภาพ พบวาในสถานภาพที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดของลูกคาโรงแรมลิลลี่ ในรายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ 
.05 ยกเวนในภาพรวมและดานการจัดจําหนาย ที่มีคา Sig ที่ 0.000 และ 0.011 

จําแนกตามอาชีพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดของลูกคาโรงแรมลิลลี่ จําแนกตามอาชีพ พบวาในอาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดของลูกคาโรงแรมลิลลี่ ในรายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 ยกเวน
ในภาพรวมและดานการจัดจําหนาย ที่มีคา Sig ที่ 0.000 และ 0.036  
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จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดของลูกคาโรงแรมลิลลี่ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาในระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่
แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของลูกคาโรงแรมลิลลี่ ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน 
เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 

 
 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของลูกคาโรงแรมลิลลี่ ในภาพรวม 
อยูในระดับมากที่สุด มีคา (4.49 = 0.075) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ ดานกระบวนการ มีคา (4.54 = 0.201) 
รองลงมา คือ ดานการสงเสริมการตลาด มีคา (4.49 = 0.265) , ดานการจัดจําหนาย มีคา (4.49 = 0.269) , ดาน
บุคคล มีคา (4.48 = 0.168) , ดานราคา มีคา (4.47 = 0.268) , ดานลักษณะทางกายภาพ มีคา (4.47 = 0.170) 
และดานผลิตภัณฑ มีคา (4.46 = 0.155) เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัยศักดิ์ กิจนวม 
(2553:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการศึกษา เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการซํ้าของผูใชบริการ โรงแรม ภูเก็ต 
เกรซแลนด รีสอรทแอนดสปา ผลการศึกษา พบวา 1. ปจจัยที่มผีลตอการใชบริการซํ้าของผูใชบริการ โรงแรม ภูเก็ต 
เกรซแลนด รีสอรทแอนดสปา ในภาพรวม มีระดับการใชบริการซํ้า อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา
ปจจัยที่มผีลตอการใชบริการซ้ําของผูใชบริการ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด รีสอรทแอนดสปา มีระดับการใชบริการ
ซ้ํา อยูในระดับมาก โดยดานที่ผูใชบริการซ้ําใหระดับการใชบริการมากที่สุด ไดแก ดานพนักงาน รองลงมา ดานการ
ใหบริการของโรงแรม ดานภาพลักษณโรงแรม ดานคุณภาพ ดานลักษณะทางกายภาพและดานราคา สวนดานที่
ผูใชบริการซํ้าใหระดับการใชบริการต่ําสุด ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด และสอดคลองกับงานวิจัยของชดากร 
สถิตย (2558) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเขตอําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา.จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พักแรม
ของนักทองเที่ยวชาวไทย ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ โดยรวมมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกที่พัก อยูในระดับปานกลาง สวนปจจัยดานสถานที่และดานบุคลากรพนักงานมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกที่พักอยูในระดับมาก ปจจัยทางดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พักของนักทองเที่ยว
ชาวไทย ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบวาปจจัยแรงจูงใจดานวัฒนธรรม ดานแรงจูงใจดานสถานภาพ
และชื่อเสียง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พัก อยูในระดับนอย ปจจัยแรงจูงใจดานกายภาพมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกที่พัก อยูในระดับปานกลาง ปจจัยทางดานภาพลักษณที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของ
นักทองเที่ยวชาวไทย ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบวาปจจัยดานสภาพแวดลอม ดานชองทางในการ
รับรูดานขอมูลขาวสาร ดานทัศนคติความประทับใจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พัก อยูในระดับปานกลาง สวน
ระดับการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเที่ยวชาวไทย ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบวา
ประชากรกลุมตัวอยางมีระดับการตัดสินใจเลือกที่พัก ในดานสถานที่ตั้งโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด ดานอัตราท่ี
พักแรม ดานการตอนรับของพนักงาน ดานสภาพหองพักมีระดับการตัดสินใจเลือกที่พัก โดยรวมอยูในระดับมาก 
ดานระบบความปลอดภัย ดานชื่อเสียงของที่พกั มีระดับการตัดสินใจเลือกที่พัก โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ดาน
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สิ่งอํานวยความสะดวกภายในที่พักแรม มีระดับการตัดสินใจที่พัก โดยรวมอยูในระดับนอย ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน พบวา สมมุตฐิาน 1. ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดบริการ เกณฑดานผลิตภัณฑ เกณฑดานราคา 
เกณฑการสงเสริมการตลาด เกณฑบุคคล เกณฑลักษณะทางกายภาพและเกณฑกระบวนการมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเที่ยวชาวไทย ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา สมมุติฐาน 2. ปจจัยดาน
ภาพลักษณเกณฑสภาพแวดลอม เกณฑชองทางในการรับรูขอมูลขาวสาร เกณฑทัศนคติ เกณฑความประทับใจ มี
อิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเที่ยวชาวไทย ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
สมมุติฐาน 3. ปจจัยดานแรงจูงใจเกณฑแรงจูงใจทางดานกายภาพ เกณฑแรงจูงใจระหวางบุคคลและเกณฑแรงจูงใจ
ดานสถานภาพและชื่อเสียงมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเที่ยวชาวไทย ในอําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของลูกคาโรงแรม
ลลิลี่ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาในคุณลักษะทางประชากรศาสตรดานเพศ ระดับการศึกษา และระดับรายได
เฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของลูกคาโรงแรมลิลลี่ ที่ไมแตกตางกัน สวนใน
ดานอายุ สถานภาพและอาชีพ ที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของลูกคาโรงแรมลิลลี่           
ทีแ่ตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัยศักดิ์ กิจนวม (2553:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการศึกษา เร่ือง ปจจัย
ที่มีผลตอการใชบริการซํ้าของผูใชบริการ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด รีสอรทแอนดสปา ผลการศึกษา พบวา             
1. ปจจัยที่มผีลตอการใชบริการซ้ําของผูใชบริการ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด รีสอรทแอนดสปา ในภาพรวม มีระดับ
การใชบริการซ้ํา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวาปจจัยที่มีผลตอการใชบริการซ้ําของผูใชบริการ 
โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด รีสอรทแอนดสปา มีระดับการใชบริการซํ้า อยูในระดับมาก โดยดานที่ผูใชบริการซํ้าให
ระดับการใชบริการมากที่สุด ไดแก ดานพนักงาน รองลงมา ดานการใหบริการของโรงแรม ดานภาพลักษณโรงแรม 
ดานคุณภาพ ดานลักษณะทางกายภาพและดานราคา สวนดานที่ผูใชบริการซํ้าใหระดับการใชบริการต่ําสุด ไดแก 
ดานการสงเสริมการตลาด 3. ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยที่มีผลตอการใชบริการซํ้าของ
ผูใชบริการ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด รีสอรทแอนดสปา ตามสมมติฐานที่ตั้งไว พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ 
การรูจักโรงแรมนี้ไดอยางไรและรูปแบบของการเดินทางมาเที่ยวแตกตางกัน มีผลตอปจจัยการใชบริการซํ้าของ
ผูใชบริการ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด รีสอรทแอนดสปา ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของพิมพมาดา 
วิชาศิลป, ภิสดุา แสงซื่อ และนพมาศ กลัดแกว (2561:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เร่ือง กลยุทธการเพิ่มมูลคาและ
คุณคาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เชิงการแพทย เพื่อขยายเวลาพักและการมาใชบริการซํ้าของนักทองเที่ยวเชิง
การแพทยตางชาติในประเทศไทย พบวานักทองเที่ยวตางชาติที่เขารับบริการทางการแพทยในประเทศไทย       
สวนใหญมาจากเอเชียตะวันออก (30.00%) เปนเพศหญิง (57.05%) มีชวงอายุ 20-35 ป (49.09%) การศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรี (52.73%) สวนใหญอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (35.91%) มีรายไดตอเดือน 3,001-5,000 USD 
(35.91%) เขารับบริการทางการแพทย ในประเทศไทย สวนใหญมาคร้ังที่ 2-5 (73.64%) ใชระยะเวลา ในประเทศ
ไทย 6-10 วัน (55.91%) ใชงบประมาณคาใชจาย อยูที่ 2,001-3,000 USD (31.59%) เขารับบริการทางการแพทย
สวนใหญจดัการการเดินทางดวยตนเอง (52.95%) โดยการมากับเพื่อน (45.00%) พักอาศัยโรงแรม (83.64%) รับรู
ขอมูลผานทางชองทางอินเตอรเน็ท (30.94%) ซ่ึงสวนใหญไมเคยใชบริการทางการแพทย ในประเทศอ่ืน (83.64%) 
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และยังไมเคยใชบริการทางการแพทย ในประเทศไทย (46.26%) เขารับบริการทางการแพทย สวนใหญใชบริการ
ดานทันตกรรม (27.70%) โดยหลังจากเขารับบริการทางการแพทย สวนใหญไปเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวอ่ืนดวย 
(72.95%) สวนใหญไมตองการเพ่ิมระยะเวลา (94.55%) ขอมูลดานพฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงการแพทย ใน
ประเทศไทย โดยรวมอยูในระดับไมแนใจ (= 3.22) ดานแรงจูงใจในการมารักษาที่ประเทศไทย โดยรวมอยูในระดับ
เห็นดวย (= 3.76) จากการวิเคราะหขอมูล โดยใชแบบสอบถามนักทองเที่ยวตางชาติที่เขารับบริการขอมูลดานการ
ทองเที่ยวทางการแพทยของประเทศไทย สามารถวิเคราะหผลไดดังนี้ คุณคาเชิงประโยชน คุณคาทางการเงิน 
คุณคาทางอารมณ คุณคาความสัมพันธระหวางบุคคล ดานความเสี่ยง มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับไมแนใจ
และการวิเคราะหขอมูล โดยใชแบบสอบถามนักทองเที่ยวตางชาติที่เขารับบริการ ขอมูลดานคุณลักษณะทางการ
ทองเที่ยวของประเทศไทยที่เอ้ือสําหรับนักทองเที่ยวเชิงการแพทย สามารถวิเคราะหผลไดดังนี้ สิ่งดึงดูดใจทางการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทยมีความคิดเห็นโดยรวม อยูในระดับไมแนใจ รายดาน คือ ที่พักแรม สิ่งอํานวยความสะดวก 
กิจกรรม การเขาถึง มีความคิดเห็นโดยรวม อยูในระดับไมแนใจและขอมูลดานแนวโนมการใชบริการการทองเที่ยว
เชิงการแพทยในประเทศไทย ในอนาคตสามารถวิเคราะหผลไดดังนี้ ดานแนวโนมการขยายเวลาพัก มีความคิดเห็น
โดยรวม อยูในระดับไมแนใจ เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัย พบวาปจจัยภายในมีความคิดเห็นโดยรวม อยูในระดับไม
แนใจ ปจจัยภายนอกมีความคิดเห็นโดยรวม อยูในระดับเห็นดวยและดานแนวโนม การใชบริการซํ้าในอนาคต           
มคีวามคิดเห็นโดยรวม อยูในระดับเห็นดวย ผลการวิจัยเชิงคุณภาพชี้ใหเห็นวาเหตุผลที่ทําใหประเทศไทยเปนที่นิยม
สําหรับการทองเที่ยวเชิงการแพทย คือ ความเชี่ยวชาญและความมีชื่อเสียงของแพทย อัตราคาบริการทาง
การแพทยและดานการบริการที่เปนเลิศและพบวากลุมเปาหมายของการทองเที่ยวเชิงการแพทยในประเทศไทยมี
การเปลี่ยนแปลงไป โดยพบวากลุมนกัทองเที่ยวเชิงการแพทยกลุมเปาหมายใหมมาจากประเทศจีนและจากมุมมอง
ของสถาบันที่ใหบริการทางการแพทยในประเทศไทยไดเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการสงเสริมการตลาด สําหรับการ
ทองเที่ยวเชิงการแพทยวา ผูประกอบการทางการแพทย ควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธแบบปากตอปาก
ทีม่าจากการรักษาที่มีคุณภาพและการสรางเครือขาย 
 

 
1. ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผีลตอการ

กลับมาใชบริการซ้ําของโรงแรม ลิลลี่ ในภาพรวม ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาหองพัก ลักษณะทางกายภาพ 
สภาพแวดลอมภายนอก และปรับปรุงราคาคาหองใหเหมาะสม 

2. ในดานผลิตภัณฑ ควรมีการติดตั้งระบบ Wi-Fi ทุกจุดรอบๆ โรงแรม ควรมีการเพิ่มที่จอดรถใหเพียงพอ 
และขยายหองอาหารใหกวางข้ึน เพื่อรองรับกลุมลกูคาที่มีจาํนวนมากดวย 

3. ในดานราคา ดานปริมาณอาหารและเคร่ืองดื่ม ควรจัดใหมีปริมาณที่เหมาะสมกับราคา รูปแบบและ
เคร่ืองอํานวยความสะดวกในหองพัก ควรมีครบถวนหรือมีเหมาะสมกับราคา 

4. ในดานการสงเสริมการตลาด โรงแรมควรมีกาโฆษณาผานสื่อตางๆ มีเว็บไซต เพื่อใหลูกคาสามารถเขา
ไปคนหาขอมูลได และควรจัดรูปแบบใหลูกคาสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงาย 
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5. ในดานการจัดจําหนาย การจองหองพักควรมีความหลากหลาย สามารถทําการจองหองพักไดชองทาง      
มกีารสงขอความยืนยันการเขาพักจากทางโรงแรม ทําเลที่ตั้งของโรงแรมควรมีความสะดวกในการเดินทางเขาถึงโรงแรม  

6. ในดานบุคคล พนักงานควรไดรับการอบรมเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีความชํานาญในการ
แกปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็ว การบริการตอนรับของพนักงาน ณ แผนกตอนรับ ควรมีความยิ้มแยม แจมใส เต็ม
ใจใหบริการลูกคา ทั้งความชวยเหลือในดานตางๆ และการใหขอมูลเก่ียวกับโรงแรมของพนักงาน  

7. ในดานลักษณะทางกายภาพ ควรมีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ มีการพัฒนาดานการตกแตงโดยรวม
ของโรงแรมที่สวยงามและทันสมัย ภายในหองพักควรมีพื้นที่ใชสอยภายเหมาะสมและบรรยากาศโดยรวมของ
โรงแรมสวยงาม สะอาดและปลอดภัย 

8. ในดานกระบวนการ ควรใหความถูกตองในดานการใหบริการ มีกําหนดระยะเวลาในการเช็ค IN – OUT 
ที่มคีวามชัดเจนและมีความรวดเร็วในการใหบริการ 
 

 

1. ในการศึกษาคร้ังนี้ไดทําการศึกษาสวนประสมการตลาด (7P) สถานที่พักของโรงแรม ซ่ึงเปนกรอบที่
คอนขางกวาง ในการศึกษาคร้ังหนาควรทําการศึกษาเฉพาะรายดานเพียงดานเดียว เชน ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานบุคคล เปนตน เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดและเจาะลึกมากข้ึนในดานนั้น 

2. ในคร้ังนี้ไดทําการศึกษาในเชิงปริมาณ ซึ่งเก็บแบบสอบถามจํานวนมาก ในคร้ังถัดไปจึงควรใชวิธี
การศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่ลงลึกและขอมูลที่นอกเหนือจากคําถาม
ในแบบสอบถามเทานั้น 
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Satisfaction of users of bus services on the quality of service of Bus Route 4, Bangkok 

Mass Transit Authority

 
    บญุสง  บุญโสม 

สาขา วิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ดร. สุรัสวดี  โปสินธุ 
ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

การศึกษาวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถ 
ที ่4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีวตัถุประสงค 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการของเขตการเดินรถ 
ที ่4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 2. เพื่อศึกษาคุณภาพความพงึพอใจของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการ
ใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการ
รถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตาม
คุณลักษณะทางประชากรศาสตร 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีผลตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการ
เดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ โดยกลุมตัวอยางที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก กลุมผูใชบริการรถ
โดยสาร เขตการเดินรถที่ 4 ในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดยจากสถิติจํานวนผูใชบริการในเดือนมกราคม           
พ.ศ. 2562 ที่มีจํานวน 4,058,050 คน ขอมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 (ที่มา:ระบบฐานเศรษฐกิจ 
ECR0100 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ) และไดใชสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 400 คน และเคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ Independent Sample t – test และการทดสอบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว    
(One – way ANOVA) เม่ือพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test)  

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 59.50          
มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.30 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 241 คน 
คิดเปนรอยละ 28.70 อาชีพ เปนพนักงาน/ลูกจางเอกชน จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 30.50 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
10,001-20,000 บาท จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 43.00  
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ผลการทดสอบคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาอยูในระดับมาก มีคา x = 4.06 และมีคา S.D. = 0.217 
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานข้ันตอนการใหบริการ มีคา x = 4.09 และมีคา S.D. = 0.366 รองลงมา คือ 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคา x = 4.07 และมีคา S.D. = 0.361 และดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคา x = 4.02 
และมีคา S.D. = 0.347 เรียงลงมาตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาเพศ และอาชีพ ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสาร
ตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่ไมแตกตาง แตชวงอายุ ระดับ
การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการ
ใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่แตกตางกัน 

:  
 

Abstract

The research on satisfaction of truck users with quality of service of the promenade 
area 4, Bangkok Mass Transit Authority has the objectives 1. To study the level of 
satisfaction of users of the bus service area 4, Bangkok Mass Transit Authority 2. To study 
the quality, satisfaction of the bus service users on the quality of service of Bus Terminal 4, 
Bangkok Mass Transit Authority 3. To compare the satisfaction of bus users with the 
quality of service of Bus Route 4, Bangkok Mass Transit Authority Classified by 
demographic characteristics 4. To study the satisfaction that affects the quality of service of 
Bus Route 4, Bangkok Mass Transit Authority The sample group used in this research is a 
group of bus users Road No. 4 in April 2019, based on the number of subscribers in January 
2019 with 4,058,050 people, data as of 1 February 2019. (Source: ECR0100 Economic 
Base System, Bangkok Mass Transit Authority) and using the formula to find the size of the 
sample of Taro Yamane, the sample number is 400 people and the tools used to collect data 
are the statistical questionnaire used to analyze the data such as frequency Percentage, 
mean, standard deviation, statistical value Independent Sample t – test and testing the 
difference between the mean of the sample group more than 2 groups by using one-way 
ANOVA analysis of variance when there were statistically significant differences in pairs 
Then tested the differences in pairs by the methods of Scheffe’s test.

The results showed that the majority of respondents were female, with 238 persons, 
accounting for 59.50 percent, under 30 years of age or 153, representing 38.30 percent. 
There were 241 undergraduates with a bachelor's degree. 28.70 Occupation as employees / 
private employees, 112 persons, representing 30.50 percent, with average monthly income 
10,001-20,000 baht, 172 persons, equivalent to 43.00 percent 

Test results, average, standard deviation Found that the high level is = 4.06 and SD 
= 0.217. The aspect with the highest mean is the process of service = 4.09 and SD = 0.366, 
followed by facilities. With value = 4.07 and SD = 0.361 and service provider staff = 4.02 
and SD = 0.347 respectively

The hypothesis testing found that gender and occupation were different. There is 
satisfaction of the users of the bus service on the quality of service of Bus Route 4, 
Bangkok Mass Transit Authority That is not different but the age range, education level 
And average monthly income different There is satisfaction of the users of the bus service 
on the quality of service of Bus Route 4, Bangkok Mass Transit Authority different 

Keywords : Bus, Bus Area 4, Bangkok Mass Transit Authority
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กรุงเทพมหานครเปนศูนยรวมทางเศรษฐกิจและกิจกรรมของประเทศ โดยเฉพาะแหลงการจางงาน          
แหลงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สถานศึกษา รวมทั้ง แหลงคาขายตางๆ ทั้งนี้ แนวโนมเศรษฐกิจของ
กรุงเทพมหานครเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดการขยายตัวของจํานวนประชากรเนื่องจากมีการยายถ่ินฐาน
จากชนบทเขาสูในเมือง ทาํใหกรุงเทพมหานคร มีจํานวนประชากรหนาแนนผูคนมีความตองการในการเดินทางเพิ่ม
สงูข้ึน สงผลใหแนวโนมการใชรถสวนตัวเพิ่มสงูข้ึน จนกอใหเกิดปญหาดานจราจรเปนอยางมาก 

การบริการขนสงที่ดีนอกจากจะอํานวยความสะดวก ความรวดเร็วและความปลอดภัย ในการขนสงแลว  
ยังเปนปจจัยในการทําใหตนทุนการผลิตต่ําลงดวย ดวยเหตุที่การขนสงไมไดขายสินคา แตเปนการขายบริการ            
ซึ่งธุรกิจจะตองเสนอบริการที่ดี และแตกตางจากคูแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของความรวดเร็ว ปลอดภัย 
ความเชื่อถือได และราคายุตธิรรม 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงคมนาคม 
จัดตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พุทธศักราช 2519 (กอตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2519) 
มีภาระหนาที่ในการจัดบริการรถโดยสารประจําทางวิ่งรับสงประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม 
ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ จัดรถวิ่งบริการในเสนทางตาง ๆ รวม 458 เสนทาง มีจํานวนรถทั้งสิ้น 13,942 
คัน (ณ 31 พฤษภาคม 2561) แยกเปนรถ ขสมก. รถธรรมดา 1,543 คัน รถปรับอากาศ 1,111 คัน รถ PBC          
(รถเชา) 117 คัน และมีรถของบริษัทเอกชนที่รวมวิ่งบริการกับ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ รถรวมบริการ          
รถธรรมดา 2,037 คัน รถรวมบริการ รถปรับอากาศ 1,383 คัน รถมินิบัส 907 คัน รถเล็กในซอย 2,089 คัน           
รถตูโดยสารปรับอากาศ 4,626 คัน และรถตู CNG เชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 129 คัน

การเดินรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
ปทุมธานี และนครปฐม) แบงเปนเสนทางรถโดยสารประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีทั้งหมด 8 เขต
การเดินรถ จํานวน 126 เสนทาง, เสนทางรถโดยสารประจําทางรวมบริการ จํานวน 115 เสนทาง และเสนทางที่มีรถ
โดยสารประจําทางขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ และรถโดยสารประจําทางรวมบริการ ใหบริการรวมกัน จํานวน 
26 เสนทาง รวมทั้งหมด 216 เสนทาง โดยเร่ิมใหบริการประจําวัน ตั้งแตราว 02:30-05:00 น. และยุติการใหบริการ
ประจําวัน ตั้งแตราว 21:00-01:00 น. นอกจากนี้ ยังมีรถใหบริการตลอดคืน ซึ่งจะคิดคาธรรมเนียมเพิ่มจากปกติ

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพฯ เขตการเดินรถที่ 4 มีภาระหนาที่ ในการจัดบริการรถโดยสารประจําทาง 
ในกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารราชการ โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง องคการ
ในฐานะหนวยงานของรัฐและมีหนาที่ โดยตรงในการใหบริการกับประชาชน ซึง่ตองยึดความตองการของประชาชน
เปนหลักในการบริหารจัดการเดินรถใหตรง ตามความตองการของผูใชบริการ ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัย จึงมีความ
สนใจทําการศึกษา ความคิดเห็นตอคุณภาพการใชบริการรถโดยสารประจําทางปรับอากาศและรถครีมแดง องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ และปญหาท่ีเกิดจากการใหบริการรถโดยสารประจําทางปรับอากาศและรถครีมแดง           
เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข ขอบกพรองตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการและสรางความคิดเห็นที่ดีใหแก
ผูใชบริการไดรับประโยชนสูงสุด จนธุรกิจขนสงคนประสบความสําเร็จในการเพิ่มจาํนวนผูโดยสาร 
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1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
2. เพื่อศึกษาคุณภาพความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถ 

ที ่4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถ  

ที ่4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีผลตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสง

มวลชน กรุงเทพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ 
เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

1. กลุมตวัอยางผูวิจยักําหนดกลุมตวัอยาง คือ กลุมผูใชบริการรถโดยสาร เขตการเดินรถที่ 4 ในชวงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2562 โดยจากสถิติจํานวนผูใชบริการในเดือนมกราคมพ.ศ. 2562 ที่มีจํานวน 4,058,050 คน ขอมูล 
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 (ที่มา:ระบบฐานเศรษฐกิจ ECR0100 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ) โดยการ
คํานวณขนาดตัวอยาง (Sample Size) ตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1973 : 727) ไดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 400 คน 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 

่

1. ดานข้ันตอนการใหบริการ 
2. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 
2. ดานความนาเชื่อถือไววางใจในการใหบริการ 
3. ดานการตอบสนองตอลูกคา 
4. ดานการใหความเชื่อมั่นแกลกูคา 
5. ดานความเอาใจใสตอการใหบริการ 
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2. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถามที่ใชรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผูตอบ

แบบสอบถาม 
สวนที่ 2 ขอมูลระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ ในดานตางๆ ดังนี้ ดานข้ันตอนการใหบริการ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
สวนที่ 3 คุณภาพในการใหบริการ คือ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือ

ไววางใจในการใหบริการ ดานการตอบสนองตอลูกคา ดานการใหความเชื่อมั่นแกลูกคา และดานความเอาใจใสตอ
การใหบริการ 

3. การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดวยคาสถิติ ดังนี้ 
3.1 วิเคราะหสถิติพื้นฐานของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม โดยคาการแจกแจก ความถ่ีและ      

คารอยละ 
3.2 การวิเคราะหสถิติพื้นฐาน เพื่อใหทราบลักษณะการแจกแจงในแตละตัวแปรโดยจะใชสถิติ

พื้นฐานบรรยายใหทราบคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบในความแตกตาง 
ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เม่ือพบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทาํการทดสอบความแตกตางเปนรายคู 

 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงสวนใหญพบวา เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง            
มีจํานวน 238 คน คิดเปนรอยละ 59.50 และเพศชาย มีจํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.50 มีอายุต่ํากวาหรือ
เทากับ 30 ป จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.30 รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 31-45 ป จํานวน 113 คน           
คิดเปนรอยละ 28.20 อายุระหวาง 46-60 ป จํานวน 97 คน คิดเปน รอยละ 24.10 และมีอายุมากกวา 61 ป          
ข้ึนไป จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.40 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 28.70 
รองลงมา คือ ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 28.70 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 44 คน          
คิดเปนรอยละ 11.00 มีอาชีพพนักงาน/ลูกจางเอกชน จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 30.50 รองลงมา คือ          
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 118 คน คิดเปน รอยละ 29.50 อาชีพพอบาน/แมบาน จํานวน 50 คน คิดเปน
รอยละ 12.50 นักเรียน/นักศึกษา จําวน 45 คน คิดเปนรอยละ ธุรกิจสวนตัว จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.25 
และ รับจางทั่วไป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 มรีายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท จํานวน 172 คน 
คิดเปนรอยละ 43.00 รองลงมา คือ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 
27.00 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,000 บาท ข้ึนไป จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
20,001-30,000 บาท จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.50 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 
6.50 ตามลําดับ 

2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการ
ใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  
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ดานข้ันตอนการใหบริการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใชบริการรถ
โดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานข้ันตอนการ
ใหบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย = 4.03 และมีคา S.D. = 0.286 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอบนรถ
โดยสารมีการจัดที่นั่งสําหรับผูพิการ เด็ก สตรีมีครรภ คนชรา พระสงฆ มีคาเฉลี่ย = 4.36 และมีคา S.D. = 0.795 
รองลงมา คือ ขอเมื่อรถโดยสารเกิดอุบัติเหตุหรือเสียระหวางทาง จะมีการแกไขอยางรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย = 4.25 
และมีคา S.D. = 0.767 รองลงมา คือ ขอระยะเวลาในการจัดรับ/สงผูโดยสารระหวางทางมีความเหมาะสม          
มีคาเฉลี่ย = 4.08 และมีคา S.D. = 1.073 รองลงมา คือ ขอเขตการเดินรถที่ 4 มีการแจงประชาสัมพันธตารางการ
เดินรถและความถ่ีในการออกเดินรถ มีคาเฉลี่ย = 3.86 และมีคา S.D. = 0.946 และขอความตรงตอเวลาในการ
ออกเดินรถและถึงจุดหมายปลายทาง มีคาเฉลี่ย = 3.62 และมีคา S.D. = 1.012 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย = 4.03 และมีคา S.D. = 0.299 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด           
คือ ขอพนักงานใหบริการดวยความเต็มใจและกระตือรือรนในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย = 4.35 และมีคา S.D. = 0.802 
รองลงมา คือ ขอพนักงานมีมารยาทและความสุภาพในการใหบริการ มีคาเฉลี่ย = 4.21 และมีคา S.D. = 0.794 
รองลงมา คือ ขอพนักงานขับข่ีดวยความระมัดระวังคํานึงถึงความปลอดภัยของผูโดยสาร มีคาเฉลี่ย = 3.99 และ           
มีคา S.D. = 1.075 รองลงมา คือ ขอพนักงานสามารถชวยเหลือผูรับบริการและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว           
มีคาเฉลี่ย = 3.97 และมีคา S.D. = 1.016 และขอพนักงานประจํารถแตงกายสุภาพเรียบรอย มีคาเฉลี่ย = 3.61 
และมีคา S.D. = 1.051 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใชบริการรถ
โดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในสิ่งอํานวยความสะดวก 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย = 4.11 และมีคา S.D. = 0.436 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอภายในรถโดยสารมี
ความสะอาด ไมมีกลิ่น มีคาเฉลี่ย = 4.36 และมีคา S.D. = 0.805 รองลงมา คือ ขอรถโดยสารมีที่นั่งเพียงพอ
สําหรับผูโดยสาร มีคาเฉลี่ย = 4.24 และมีคา S.D. = 0.851 รองลงมา คือ ขอบริเวณปายรถเมลหรือจุดจอดมีที่นั่ง
พักรอเพียงพอ มีคาเฉลี่ย = 4.16 และมีคา S.D. = 0.861 รองลงมา คือ ขออุปกรณ/สัญลักษณ/เคร่ืองหมายตางๆ 
ภายในรถเก่ียวกับความปลอดภัย อยูในสภาพพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ย = 4.10 และมีคา S.D. = 1.012 และขอรถ
โดยสารมีปายบอกทิศทางชัดเจน มีคาเฉลี่ย = 3.70 และมีคา S.D. = 1.009 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดาน
ความเปนรูปธรรมของการบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย = 4.25 และมีคา S.D. = 0.340 โดยขอที่มีคาเฉลี่ย
มากที่สดุ คือ ขอทานเห็นวาความสะอาดภายในตัวรถโดยสารมีความสะอาด มีคาเฉลี่ย = 4.29 และมีคา S.D. = 0.588 
รองลงมา คือ ขอทานเห็นวาพนักงานขับรถโดยสารมีการแตงกาย ที่สะอาดเรียบรอย มีคาเฉลี่ย = 4.28 และมีคา 
S.D. = 0.726 รองลงมา คือ ขอทานเห็นวาพนักงานเก็บคาโดยสารโดยสารมีการแตงกาย ที่สะอาด เรียบรอย           
มีคาเฉลี่ย = 4.27 และมีคา S.D. = 0.687 รองลงมา คือ ขอทานเห็นวารถโดยสารอยูในสภาพพรอมใชงาน มีความ
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เหมาะสมและปลอดภัยสูง มีคาเฉลี่ย = 4.23 และมีคา S.D. = 0.752 และขอทานเห็นวารถโดยสารมีแผนปายบอก
เสนทางการเดินรถติดขางตัวรถในจุดที่มองเห็นชัดเจน มีคาเฉลี่ย = 4.20 และมีคา S.D. = 0.792 เรียงลงมา
ตามลําดับ 

ดานความนาเชื่อถือไววางใจในการใหบริการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ
ของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดาน
ความนาเชื่อถือไววางใจในการใหบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย = 4.33 และมีคา S.D. = 0.322 โดยขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ขอทานเห็นวาพนักงานขับรถ ขับรถโดยเคารพกฎจราจร มีคาเฉลี่ย = 4.45 และมีคา S.D. = 0.674 
รองลงมา คือขอทานเห็นวาพนักงานเก็บคาโดยสาร ดูแลเอาใจใสผูใชบริการบนรถดี มีคาเฉลี่ย = 4.45 และมีคา 
S.D. = 0.643 รองลงมา คือ ขอทานเห็นวาอุปกรณภายในรถโดยสารมีสภาพที่แข็งแรงและปลอดภัย มีคาเฉลี่ย = 4.29 
และมีคา S.D. = 0.654 รองลงมา คือ ขอทานเห็นวามีพนักงานที่เพียงพอในการใหบริการแกผูใชบริการบนรถ
โดยสารในขณะเดินทาง มีคาเฉลี่ย = 4.24 และมีคา S.D. = 0.783 และขอทานเห็นวาจํานวนรถโดยสารมีจํานวน
เพียงพอในเสนทาง มีคาเฉลี่ย = 4.21 และมีคา S.D. = 0.729 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานการตอบสนองตอลูกคา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใชบริการ
รถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานการตอบสนอง
ตอลูกคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย = 4.31 และมีคา S.D. = 0.314 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอทานเห็นวา
พนักงานเก็บคาโดยสารมีการใหความชวยเหลือผูใชบริการ ดวยการจัดหาที่นั่งใหกับผูโดยสาร มีคาเฉลี่ย = 4.37 
และมีคา S.D. = 0.677 รองลงมา คือ ขอทานเห็นวาพนักงานเก็บคาโดยสารมีความพรอมในการใหบริการดวย
ความเต็มใจ มีคาเฉลี่ย = 4.33 และมีคา S.D. = 0.705 รองลงมา คือ ขอทานเห็นวาพนักงานเก็บคาโดยสาร มีการ
ประชาสัมพันธบอกสถานที่ กอนถึงปายหยุดรถประจําทางทุกคร้ัง มีคาเฉลี่ย = 4.33 และมีคา S.D. = 0.655 
รองลงมา คือ ขอทานเห็นวารถโดยสารไปถึงจุดหมายปลายทางของทาน โดยระยะเวลาในการเดินทางมีความ
เหมาะสม มีคาเฉลี่ย = 4.28 และมีคา S.D. = 0.688 และขอทานเห็นวารถโดยสารออกจากทาปลอยรถตนทาง     
ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ย = 4.25 และมีคา S.D. = 0.707 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานการใหความเชื่อมั่นแกลูกคา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานการ
ใหความเชื่อม่ันแกลูกคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย = 4.26 และมีคา S.D. = 0.307 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ขอทานเห็นวาพนักงานขับรถโดยสารมีความรูและความสามารถในการขับรถโดยสาร มีคาเฉลี่ย = 4.38 และมีคา 
S.D. = 0.657 รองลงมา คือ ขอทานเห็นวาพนักงานเก็บคาโดยสารมีมนุษยสัมพันธในการใหบริการดี มีคาเฉลี่ย = 
4.27 และมีคา S.D. = 0.724 รองลงมา คือ ขอทานเห็นวา ขสมก.ไดรับมาตรฐาน ISO (ดานระบบการบริหารงาน
คุณภาพ) ทาํใหมกีารบริการที่ดีข้ึน มีคาเฉลี่ย = 4.26 และมีคา S.D. = 0.746 รองลงมา คือ ขอทานเห็นวาพนักงาน
ตรวจตั๋วมีมนุษยสัมพันธในการใหบริการดี มีคาเฉลี่ย = 4.22 และมีคา S.D. = 0.738 และขอทานเห็นวาในการใช
บริการรถโดยสารมีความปลอดภัยสูง มีคาเฉลี่ย = 4.14 และมีคา S.D. = 0.733 เรียงลงมาตามลําดับ 
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ดานความเอาใจใสตอการใหบริการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานความ
เอาใจใสตอการใหบริการ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย = 4.13 และมีคา S.D. = 0.312 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ขอทานเห็นวาพนักงานเก็บคาโดยสารตอบคําถามของผูใชบริการดวยความเปนกันเอง มีคาเฉลี่ย = 4.19 และมีคา  
S.D. = 0.713 รองลงมา คือ ขอทานเห็นวาพนักงานเก็บคาโดยสารมีการสอบถามถึงจุดหมายปลายทางของผูใชบริการ
อยางสุภาพ มีคาเฉลี่ย = 4.16 และมีคา S.D. = 0.741 รองลงมา คือ ขอทานเห็นวาพนักงานเก็บคาโดยสารดูแลและ
เอาใจใสผูใชบริการ ขณะข้ึน-ลง รถโดยสารทุกคร้ัง มีคาเฉลี่ย = 4.14 และมีคา S.D. = 0.703 รองลงมา คือ ขอทาน
เห็นวาพนักงานเก็บคาโดยสารใหคําแนะนําชวยเหลือแกผูใชบริการ เมื่อประสบปญหาในการเดินทาง มีคาเฉลี่ย = 4.11 
และมีคา S.D. = 0.683 และขอทานเห็นวาพนักงานเก็บคาโดยสารใหความสนใจและเอาใจใสผูใชบริการบนรถอยาง
ทัว่ถึง และดูแลผูพิการ เด็ก คนชรา มากเปนพิเศษดวย มีคาเฉลี่ย = 4.08 และมีคา S.D. = 0.727 เรียงลงมาตามลําดับ 

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารตอ
คุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

จําแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จาํแนกตาม
เพศ พบวา ในเพศที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการ
เดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามอายุ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใชบริการ
รถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามอายุ พบวา ใน
อายุที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ทีแ่ตกตางกัน ในดานการใหความเชื่อมั่นแกลูกคา เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.003 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ
ของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนก
ตามระดับการศึกษา พบวา ในระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพ
ในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่แตกตางกัน ในดานดานความนาเชื่อถือ
ไววางใจในการใหบริการ เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.004 

จําแนกตามอาชีพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จาํแนกตาม
อาชีพ พบวา ในอาชีพที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ           
เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวมและในรายดานที่ไมแตกตางกัน  

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ
ของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตาม
รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ในรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพใน
การใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวมและในรายดานที่ไมแตกตางกัน 
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1. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการ
ใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

ดานข้ันตอนการใหบริการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใชบริการรถ
โดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานข้ันตอนการ
ใหบริการ อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอบนรถโดยสารมีการจัดที่นั่งสําหรับผูพิการ เด็ก สตรีมี
ครรภ คนชรา พระสงฆ รองลงมา คือ ขอเม่ือรถโดยสารเกิดอุบัติเหตุหรือเสียระหวางทาง จะมีการแกไขอยาง
รวดเร็ว รองลงมา คือ ขอระยะเวลาในการจัดรับ/สงผูโดยสารระหวางทางมีความเหมาะสม รองลงมา คือ ขอเขต
การเดินรถที่ 4 มีการแจงประชาสัมพนัธตารางการเดินรถและความถ่ีในการออกเดินรถ และขอความตรงตอเวลาใน
การออกเดินรถและถึงจุดหมายปลายทาง เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนวรรณ แสวงศรี 
(2556) ไดทาํการศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ผลการวิจัย พบวาในประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 55.1 มีอายุระหวาง           
31-40 ป รอยละ 24.9 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเทา รอยละ 41.2 อาชีพ
สวนใหญรับจางทั่วไป รอยละ 20.2 และมีรายไดตอเดือนที่ต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 37 การศึกษาระดับความพึง
พอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจตอการใหบริการ 4 ดาน อยูในระดับมากเรียงตามลําดับ ดังนี้ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ( x = 3.96)
ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ( x = 3.94 ) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ( x = 3.89 ) และที่ดานการ
ประชาสัมพนัธ ( x = 3.86) 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดาน
เจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอพนักงานใหบริการดวยความเต็มใจและ
กระตือรือรนในการใหบริการ รองลงมา คือ ขอพนักงานมีมารยาทและความสุภาพในการใหบริการ รองลงมา คือ 
ขอพนักงานขับข่ีดวยความระมัดระวังคํานึงถึงความปลอดภัยของผูโดยสาร รองลงมา คือ ขอพนักงานสามารถ
ชวยเหลือผูรับบริการและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว และขอพนักงานประจํารถแตงกายสุภาพเรียบรอย เรียงลงมา
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศุภรแพร ปากเพรียว (2554) คุณภาพบริการและความพึงพอใจตอการ
ใหบริการแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลศิริราช พบวา ผูใหบริการมีคุณภาพการบริการ แผนกผูปวยนอก 
โรงพยาบาลศิริราชโดยภาพรวม อยูในระดับปานกลางและ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากมี 3 
ดาน คือดานความนาเชื่อถือ ดานการประกันคุณภาพ ดานการเขาใจจิตใจและ อยูในระดับปานกลางมี 2 ดานคือ 
ดานสิ่งที่สัมผสัได ดานการตอบสนอง ผูมารับบริการ แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลศิริราช มีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการแผนกผูปวยนอก โดยมีภาพรวม อยูในระดับปานกลางและ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ
มาก มีอยู 2 ดาน คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการดานกระบวนการใหบริการสวนดานสถานที่และสิ่งอํานวยความ
สะดวก อยูระดับปานกลาง 
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 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใชบริการ
รถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในสิ่งอํานวยความ
สะดวก อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอภายในรถโดยสารมีความสะอาด ไมมกีลิ่น รองลงมา คือ 
ขอรถโดยสารมีที่นัง่เพียงพอสําหรับผูโดยสาร รองลงมา คือ ขอบริเวณปายรถเมลหรือจุดจอดมีที่นั่งพักรอเพียงพอ 
รองลงมา คือ ขออุปกรณ/สัญลักษณ/เคร่ืองหมายตางๆ ภายในรถเก่ียวกับความปลอดภัย อยูในสภาพพรอมใชงาน 
และขอรถโดยสารมีปายบอกทิศทางชัดเจน เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิเชียร ฮังนนท 
(2556) ความคิดเห็นตอคุณภาพการใชบริการรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เขต
การเดินรถที่ 2. ผลการวิจัยพบวา 1. ความคิดเห็นตอคุณภาพการใชบริการรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 2 โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความม่ันใจ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ทางกายภาพและคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การ
ตอบสนองอยางรวดเร็ว อยูในระดับปานกลาง  

ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดาน
ความเปนรูปธรรมของการบริการ อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอทานเห็นวาความสะอาด
ภายในตัวรถโดยสารมีความสะอาด รองลงมา คือ ขอทานเห็นวาพนักงานขับรถโดยสารมีการแตงกาย ที่สะอาด
เรียบรอย รองลงมา คือ ขอทานเห็นวาพนักงานเก็บคาโดยสารโดยสารมีการแตงกาย ที่สะอาด เรียบรอย รองลงมา 
คือ ขอทานเห็นวารถโดยสารอยูในสภาพพรอมใชงาน มีความเหมาะสมและปลอดภัยสูง และขอทานเห็นวารถ
โดยสารมีแผนปายบอกเสนทางการเดินรถติดขางตัวรถในจุดที่มองเห็นชัดเจน เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของวิชิต สุกระสูยานนท (2556:บทคัดยอ) ทําการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอคุณภาพการ
ใหบริการในโรงแรมเมจิก รีสอรท บนหาดคลองพราว เกาะชาง จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวสวน
ใหญเดินทางมาเพื่อการทองเที่ยวพักผอน และนิยมพักในยานจับจายใชสอย ระหวาง 1-3 คืน กอนออกเดินทางไป
ทองเที่ยวยังตางจังหวัดตอ โดยกระบวนการจองนั้นสวนมากมักทําการจองผานตัวแทนเว็บไซต โดยระดับความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเครือตางชาตินั้นอยูในระดับที่คอนขางสูงทุกดาน ซึ่ง
นักทองเที่ยวที่มีพฤติกรรมในการเดินทางตางกันจะมีระดับความพึงพอใจที่แตกตางกันเพียงเล็กนอยเทานั้นอยู 3 
ดาน เชน ดานความเปนรูปธรรมของการใหบริการ ดานความนาเชื่อถือไววางใจ และดานความรับรู-เขาใจความ
ตองการของลูกคา โดยนักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการที่เทากันอยู 2 ดาน คือ ดาน
ความกระตือรือรนและการตอบสนอง และดานการใหความม่ันใจ นอกจากนี้ยังพบวา คุณภาพการใหบริการของ
โรงแรมเครือตางชาติในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมนั้นอยูในเกณฑที่ดี สามารถสรางความพึงพอใจใหแก
นักทองเที่ยวไดเปนอยางดี อีกทั้งนักทองเที่ยวยังไดใหขอแนะนําและมีขอเสนอแนะที่ควรนําไปปรับปรุงเพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริการใหดียิ่งข้ึนไปอีกดวยดังเสนอตอไปในเนื้อหา 

ดานความนาเชื่อถือไววางใจในการใหบริการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ
ของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดาน
ความนาเชื่อถือไววางใจในการใหบริการ อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอทานเห็นวาพนักงานขับ
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รถ ขับรถโดยเคารพกฎจราจร รองลงมา คือขอทานเห็นวาพนักงานเก็บคาโดยสาร ดูแลเอาใจใสผูใชบริการบนรถดี 
รองลงมา คือ ขอทานเห็นวาอุปกรณภายในรถโดยสารมีสภาพที่แข็งแรงและปลอดภัย รองลงมา คือ ขอทานเห็นวามี
พนักงานที่เพียงพอในการใหบริการแกผูใชบริการบนรถโดยสารในขณะเดินทาง และขอทานเห็นวาจํานวนรถโดยสาร
มีจาํนวนเพียงพอในเสนทาง เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิชิต สุกระสูยานนท (2556:บทคัดยอ) 
ทําการศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอคุณภาพการใหบริการในโรงแรมเมจิก รีสอรท บนหาดคลองพราว 
เกาะชาง จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาเพื่อการทองเที่ยวพักผอน และนิยมพักใน
ยานจับจายใชสอย ระหวาง 1-3 คืน กอนออกเดินทางไปทองเที่ยวยังตางจังหวัดตอ โดยกระบวนการจองนั้นสวนมาก
มกัทําการจองผานตัวแทนเว็บไซต โดยระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรม
เครือตางชาตินั้นอยูในระดับที่คอนขางสูงทุกดาน ซึ่งนักทองเที่ยวที่มพีฤติกรรมในการเดินทางตางกันจะมีระดับความ
พึงพอใจที่แตกตางกันเพียงเล็กนอยเทานั้นอยู 3 ดาน เชน ดานความเปนรูปธรรมของการใหบริการ ดานความ
นาเชื่อถือไววางใจ และดานความรับรู-เขาใจความตองการของลูกคา โดยนักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการใหบริการที่เทากันอยู 2 ดาน คือ ดานความกระตือรือรนและการตอบสนอง และดานการใหความม่ันใจ 
นอกจากนี้ยังพบวา คุณภาพการใหบริการของโรงแรมเครือตางชาติในเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมนั้นอยูใน
เกณฑที่ดี สามารถสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี อีกทั้งนักทองเที่ยวยังไดใหขอแนะนําและมี
ขอเสนอแนะที่ควรนําไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการใหดียิ่งข้ึนไปอีกดวยดังเสนอตอไปในเนื้อหา 

ดานการตอบสนองตอลูกคา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใชบริการ
รถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานการตอบสนอง
ตอลูกคา อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอทานเห็นวาพนักงานเก็บคาโดยสารมีการใหความ
ชวยเหลือผูใชบริการ ดวยการจัดหาท่ีนั่งใหกับผูโดยสาร รองลงมา คือ ขอทานเห็นวาพนักงานเก็บคาโดยสารมีความ
พรอมในการใหบริการดวยความเต็มใจ รองลงมา คือ ขอทานเห็นวาพนักงานเก็บคาโดยสาร มีการประชาสัมพันธ
บอกสถานที่ กอนถึงปายหยุดรถประจําทางทุกคร้ัง รองลงมา คือ ขอทานเห็นวารถโดยสารไปถึงจุดหมายปลายทาง
ของทาน โดยระยะเวลาในการเดินทางมีความเหมาะสม และขอทานเห็นวารถโดยสารออกจากทาปลอยรถตนทาง 
ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด เรียงลงมาตามลําดับ ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของสุรีรัตน ดวงสุวรรณ (2555:บทคัดยอ) 
ทาํการศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ผลการวิจัย พบวา 1. ระดับความคาดหวังและการตอบสนองของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอคุณภาพบริการของ
โรงแรมขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยมากที่สดุในดานการตอบสนอง รองลงมาคือ ดานความเห็นอกเห็นใจ ดานความมั่นใจได ดานความมีตัวตน
จับตองได ดานความเชื่อถือได ตามลําดับ  

ดานการใหความเชื่อมั่นแกลูกคา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานการ
ใหความเชื่อม่ันแกลูกคา อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอทานเห็นวาพนักงานขับรถโดยสารมี
ความรูและความสามารถในการขับรถโดยสาร รองลงมา คือ ขอทานเห็นวาพนักงานเก็บคาโดยสารมีมนุษยสัมพันธ
ในการใหบริการดี รองลงมา คือ ขอทานเห็นวา ขสมก.ไดรับมาตรฐาน ISO (ดานระบบการบริหารงานคุณภาพ) ทํา
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ใหมกีารบริการที่ดีข้ึน รองลงมา คือ ขอทานเห็นวาพนักงานตรวจต๋ัวมีมนุษยสัมพันธในการใหบริการดี และขอทาน
เห็นวาในการใชบริการรถโดยสารมีความปลอดภัยสูง เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนัฑฐกมล 
หาญพาณิชย. (2557:บทคัดยอ) ทําการศึกษาความพึงพอใจในการใหบริการของโรงแรมพารคอินน เชียงราย ผล
การศึกษาพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอคุณภาพการบริการอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน คือ 
ดานการเขาถึงลูกคา (Access) ดานการติดตอสื่อสาร (Communication) ดานความสามารถ (Competence) 
ดานความมีน้ําใจ (Courtesy) ดานความนาเชื่อถือ (Credibility) ดานความไววางใจ (Reliability) ดานการ
ตอบสนองลูกคา (Responsiveness) ดานความปลอดภัย (Security) ดานการสรางบริการใหเปนที่รูจัก (Tangible) 
ดานการเขาใจและรูจักลูกคา (Understanding/Knowing Customer) 

ดานความเอาใจใสตอการใหบริการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดาน
ความเอาใจใสตอการใหบริการ อยูในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอทานเห็นวาพนักงานเก็บคา
โดยสารตอบคําถามของผูใชบริการดวยความเปนกันเอง รองลงมา คือ ขอทานเห็นวาพนักงานเก็บคาโดยสารมีการ
สอบถามถึงจุดหมายปลายทางของผูใชบริการอยางสุภาพ รองลงมา คือ ขอทานเห็นวาพนักงานเก็บคาโดยสารดูแล
และเอาใจใสผูใชบริการ ขณะข้ึน-ลง รถโดยสารทุกคร้ัง รองลงมา คือ ขอทานเห็นวาพนักงานเก็บคาโดยสารให
คําแนะนําชวยเหลือแกผูใชบริการ เมื่อประสบปญหาในการเดินทาง และขอทานเห็นวาพนักงานเก็บคาโดยสารให
ความสนใจและเอาใจใสผูใชบริการบนรถอยางทั่วถึง และดูแลผูพิการ เด็ก คนชรา มากเปนพิเศษดวย เรียงลงมา
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอารีวรรณ เพิ่มเติมสิน (2558:บทคัดยอ) ทําการศึกษาความพึงพอใจของ
ลกูคาตอการใชบริการโรงแรมพันธุเทพบานสวน อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 1.ความพึง
พอใจของลูกคาตอการใชบริการโรงแรมพันธเทพบานสวน อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 3.42 รายดานพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3 ดาน และระดับนอย 1 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ดานการใหบริการ คาเฉลี่ย 3.95 รองลงมาดานสภาพแวดลอมทั่วไป คาเฉลี่ย 3.73 และดานหองพัก 
คาเฉลี่ย 3.67 ตามลําดับ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ย 2.35  

2. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารตอ
คุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

จําแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตาม
เพศ พบวา ในเพศที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการ
เดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุรี
รัตน ดวงสุวรรณ (2555:บทคัดยอ) ทําการศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางและขนาดยอม ในเขต
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการวิจัย พบวาการเปรียบเทียบขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลกับระดับ
ความคาดหวังและการตอบสนองการใหบริการของโรงแรมขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอหัวหิน พบวา 
เพศ ระดับการศึกษา อาชีพที่แตกตางกันมีระดับความคาดหวังและการตอบสนองการใหบริการของโรงแรมขนาด
กลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอหัวหินไมแตกตางกันโดย อายุ และรายได ที่แตกตางกัน มีระดับระดับความ
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คาดหวังและการตอบสนองการใหบริการของโรงแรมขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอหัวหินแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 3. ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการใหบริการของโรงแรมขนาดกลางและขนาด
ยอม ในเขตอําเภอหัวหิน ตามความเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยในลําดับแรก คือ สถานที่จอดรถไมเพียงพอ คิด
เปนรอยละ 42.86 รองลงมาคือ อาหารราคาแพง และไมสะดวกในการซื้อ และพนักงานไมเพียงพอในการใหบริการ 
คิดเปนรอยละ 28.57 โดยนักทองเที่ยวชาวไทยมีขอเสนอแนะวา โรงแรมควรสรางแตกตางและความหลากหลาย
มากขึ้น คิดเปนรอยละ 40 รองลงมา คือ การจัดพนักงานเพิ่มในชวงวันหยุดหรือชวงเทศกาลตาง ๆและการนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการใหบริการและการประชาสัมพนัธโรงแรม รอยละ 20 

จําแนกตามอายุ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตาม
อายุ พบวา ในอายุที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการ
เดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่แตกตางกัน ในดานการใหความเชื่อมั่นแกลูกคา เนื่องจากมีคา Sig        
ที่ 0.003 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุรีรัตน ดวงสุวรรณ (2555:บทคัดยอ) ทําการศึกษาคุณภาพการบริการของ
โรงแรมขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการวิจัย พบวาการเปรียบเทียบ
ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลกับระดับความคาดหวังและการตอบสนองการใหบริการของโรงแรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม ในเขตอําเภอหัวหิน พบวา เพศ ระดับการศึกษา อาชีพที่แตกตางกันมีระดับความคาดหวังและการ
ตอบสนองการใหบริการของโรงแรมขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอหัวหินไมแตกตางกันโดย อายุ และรายได 
ทีแ่ตกตางกัน มีระดับระดับความคาดหวังและการตอบสนองการใหบริการของโรงแรมขนาดกลางและขนาดยอม ใน
เขตอําเภอหัวหินแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการใหบริการของ
โรงแรมขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอหัวหิน ตามความเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยในลําดับแรก คือ 
สถานที่จอดรถไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 42.86 รองลงมาคือ อาหารราคาแพง และไมสะดวกในการซื้อ และพนักงาน
ไมเพียงพอในการใหบริการ คิดเปนรอยละ 28.57 โดยนักทองเที่ยวชาวไทยมีขอเสนอแนะวา โรงแรมควรสราง
แตกตางและความหลากหลายมากขึ้น คิดเปนรอยละ 40 รองลงมา คือ การจัดพนักงานเพิ่มในชวงวันหยุดหรือชวง
เทศกาลตาง ๆและการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการใหบริการและการประชาสัมพันธโรงแรม รอยละ 20 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ
ของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนก
ตามระดับการศึกษา พบวา ในระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพ
ในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่แตกตางกัน ในดานดานความนาเชื่อถือ
ไววางใจในการใหบริการ เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.004 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิเชียร ฮังนนท (2556) ความ
คิดเห็นตอคุณภาพการใชบริการรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 
2. การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอคุณภาพการใชบริการรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ จําแนก
ตามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ พบวาเพศที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
คุณภาพการใชบริการไมแตกตางกัน ผูใชบริการที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
คุณภาพการใชบริการแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จําแนกตามอาชีพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
ผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตาม
อาชีพ พบวา ในอาชีพที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขต
การเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวมและในรายดานที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสุรีรัตน ดวงสุวรรณ (2555:บทคัดยอ) ทําการศึกษาคุณภาพการบริการของโรงแรมขนาดกลางและขนาดยอม 
ในเขตอําเภอหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการวิจัยการเปรียบเทียบขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลกับระดับความ
คาดหวังและการตอบสนองการใหบริการของโรงแรมขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอหัวหิน พบวา เพศ 
ระดับการศึกษา อาชีพที่แตกตางกันมีระดับความคาดหวังและการตอบสนองการใหบริการของโรงแรมขนาดกลาง
และขนาดยอม ในเขตอําเภอหัวหินไมแตกตางกันโดย อายุ และรายได ที่แตกตางกัน มีระดับระดับความคาดหวัง
และการตอบสนองการใหบริการของโรงแรมขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตอําเภอหัวหินแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง
พอใจของผูใชบริการรถโดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ในรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของผูใชบริการรถ
โดยสารตอคุณภาพในการใหบริการของ เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวมและในราย
ดานที่ไมแตกตางกัน ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของวิเชียร ฮังนนท (2556) ความคิดเห็นตอคุณภาพการใชบริการรถ
โดยสารประจําทางปรับอากาศ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถที่ 2. ผลการวิจัยพบวาการ
เปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอคุณภาพการใชบริการรถโดยสารประจําทางปรับอากาศ จําแนกตาม
ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ พบวาเพศที่แตกตางกัน มคีวามคิดเห็นตอคุณภาพ
การใชบริการไมแตกตางกัน ผูใชบริการที่มอีายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่แตกตางกัน มคีวามคิดเห็นตอคุณภาพการ
ใชบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากผลการศึกษาความคิดเห็นตอคุณภาพการใชบริการรถโดยสารประจําทาง องคการขนสงมวลชน 
โดยรวมอยูในระดับมาก ดานความนาเชื่อถือและไววางในใจการใหบริการ จึงควรรักษามาตรฐานไว เพราะ
ประชาชนที่มาใชบริการรถโดยสาร จะมีความรูสึกมั่นใจ รูสึกปลอดภัยและเชื่อม่ันในการใหบริการและดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ดานความเอาใจใสตอการใหบริการ ดังนั้น จึงควรรักษาและเพิ่มคุณภาพการใหบริการ จัดฝกอบรม
พนักงานและกําหนดนโยบาย วางแผน ปรับปรุง คุณภาพในการใหบริการ ใหมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ออยางตอเนื่อง 

1. ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ควรปรับปรุงดานความสะอาดภายในตัวรถโดยสารมีความ
สะอาด พนักงานขับรถโดยสาร และพนักงานเก็บคาโดยสาร ควรมีการแตงกาย ที่สะอาดเรียบรอย และภายในรถ
โดยสารมีแผนปายบอกเสนทางการเดินรถติดขางตัวรถในจุดที่มองเห็นชัดเจน รถโดยสารอยูในสภาพพรอมใชงาน  
มคีวามเหมาะสมและปลอดภัยสูง 
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2. ดานความนาเชื่อถือและไววางใจในการใหบริการ พนักงานขับรถ ควรขับรถโดยเคารพกฎจราจร 
พนักงานเก็บคาโดยสาร ดูแลเอาใจใสผูใชบริการบนรถดี ภายในรถมีอุปกรณภายในรถโดยสารมีสภาพที่แข็งแรงและ
ปลอดภัย จํานวนรถโดยสารมีจํานวนเพียงพอในเสนทาง และพนักงานที่เพียงพอในการใหบริการแกผูใชบริการบน
รถโดยสารในขณะเดินทาง 

3. ดานการตอบสนองตอลูกคา พนักงานเก็บคาโดยสารมีความพรอมในการใหบริการดวยความเต็มใจ           
มกีารใหความชวยเหลือผูใชบริการ ดวยการจัดหาท่ีนั่งใหกับผูโดยสาร มกีารประชาสัมพนัธบอกสถานที่ กอนถึงปาย
หยุดรถประจําทางทุกคร้ัง รถโดยสารออกจากทาปลอยรถตนทาง และไปถึงปลายทาว ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

4. ดานการใหความเชื่อม่ันแกลูกคา พนักงานขับรถโดยสารมีความรูและความสามารถในการขับรถโดยสาร 
พนักงานเก็บคาโดยสารมีมนุษยสัมพันธในการใหบริการดี การใชบริการรถโดยสารมีความปลอดภัยสูง พนักงาน
ตรวจตั๋วมีมนษุยสัมพนัธในการใหบริการดี และองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ไดรับมาตรฐาน ISO (ดานระบบการ
บริหารงานคุณภาพ) ทาํใหมกีารบริการที่ดีข้ึน 

5. ดานความเอาใจใสตอการใหบริการ พนักงานเก็บคาโดยสารมีการสอบถามถึงจุดหมายปลายทางของ
ผูใชบริการอยางสุภาพ พนักงานเก็บคาโดยสารใหคําแนะนําชวยเหลือแกผูใชบริการ เมื่อประสบปญหาในการเดินทาง 
ใหความสนใจและเอาใจใสผูใชบริการบนรถอยางทั่วถึง และดูแลผูพิการ เด็ก คนชรา มากเปนพิเศษดวย มีการตอบ
คําถามของผูใชบริการดวยความเปนกันเอง และดูแลและเอาใจใสผูใชบริการ ขณะข้ึน-ลง รถโดยสารทุกคร้ัง 

 

ธนวรรณ แสวงศรี (2556)
. การคนควาอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี. 
นัฑฐกมล หาญพาณิชย. (2557) . 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง. 
วิชิต สุกระสูยานนท (2556) 

. ปญหาพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

วิเชียร ฮังนนท (2556) 
2. การคนควาอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
ศุภรแพร ปากเพรียว (2554) 

. วิทยานิพนธ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
สุรีรัตน ดวงสุวรรณ (2555) 

. ทุนสนับสนุน งบประมาณประจําป 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร. 
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สุรัสวดี โปสินธุ (2561) 
วารสารสถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูม ิสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

อารีวรรณ เพิ่มเติมสิน (2558) 
. การคนควาอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ทัว่ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
Cronbach, L.J. , 1990.
Yamane, Taro. 
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สาขา วชิาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
  ดร. สุรัสวดี  โปสินธุ 

    ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

  

การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยขององคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล และเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอการตัดสินใจ
สมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ โดยกลุมตัวอยางที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
ไดแก ไดแก สมาชิกสหกรณออมทรัพยขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนทั้งสิ้น 8,020 คน ขอมูล ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 (ท่ีมา : แผนกบัญชี สหกรณออมทรัพย องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ) การคํานวณไดขนาดของ
กลุมตวัอยาง จํานวน 380 คน ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 208 คน คิดเปน
รอยละ 54.50 มีชวงอายุ 26-35 ป จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 57.00 มีสถานภาพสมรส จํานวน 191 คน             
คิดเปนรอยละ 50.00 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 54.00 มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 40.00 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวม 
อยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคามากที่สุด คือ ปจจัยดานอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน รองลงมา คือ ปจจัยดาน
ลักษณะการกระจายรายไดในกลุมชน ปจจัยดานรายได ปจจัยดานการบริโภค ปจจัยดานทรัพยสิน ปจจัยดาน
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ปจจัยดานระดับราคาหรือภาวะเงินเฟอ ปจจัยดานภาษี และปจจัยดานสาขาของ
สถาบันการเงิน เรียงลงมาตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาในคุณลักษะทางประชากรศาสตรดานเพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเปน
สมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่แตกตางกัน  

 
 :  
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Abstract

A Study of Factors Affecting the Decision to Become a Savings Cooperative 
Member of the Bangkok Mass Transit Authority The objective is to study the factors 
affecting the decision to apply for membership of the Bangkok Mass Transit Authority 
Classified by personal characteristics And to study the personal factors that affect the 
decision to apply for membership of the Bangkok Mass Transit Authority The sample 
group used in this research is the members of the Bangkok Mass Transit Authority 
cooperatives. Total of 8,020 persons Information as of 31 December 2018 (Source: 
Accounting and Savings Cooperatives Department Bangkok Mass Transit Authority) 
Calculate the size of the sample amount of 380 people. The results showed that the majority 
of the respondents were 208 male or 54.50%, with the age range 26-35 years old, 218 
persons accounting for 57.00%, and having married status of 191 people, representing 
50.00%. 207 undergraduates, representing 54.00 percent, earn an average monthly income 
of 20,001 - 30,000 baht, 141 people, representing 40.00 percent. The average and standard 
deviation of factors that influence the decision to become a member of the organization. 
Lahore savings of Bangkok Mass Transit Authority as a whole at a high level. Is the interest 
and return factor, followed by the distribution of income among the population Income 
factors Consumption factors Property factors Money supply factors in the economy Price 
factor or inflation Tax factor And branch factors of a financial institution Arranged down.
Hypothesis test results Found that in the demographic characteristics of gender, age, status, 
education level And the average monthly income different Affect the factors that affect the 
decision to become a member of the Bangkok Mass Transit Authority cooperatives different

Keywords : Member of the Saving and Credit Cooperative, Bangkok Mass Transit Authority
 

 

การดําเนินชีวิตในสภาวะปจจุบันของผูที่มีรายไดประจํานอยและราคาสินคาที่สูงข้ึน ทําใหรายไดไม
เพียงพอกับรายจายที่เปนเงาตามตัว ทําใหมีการแกปญหา โดยการไปกูยืมเงินจากสถาบันการเงินนอกระบบหรือ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวาสถาบันการเงินในระบบ ทําใหเกิดภาระหนี้สินผูกพันตามมา 
กอใหเกิดความเดือดรอนแก ตนเองและครอบครัว เพราะไมสามารถชําระคืนไดหมด ดังนั้น ผูที่ประสบปญหา
ดังกลาวจึงแกไขปญหาดวยการรวมตัวกัน เพื่อบรรเทาความเดือดรอนโดยมีจุดมุงหมายในการชวยเหลือซ่ึงและกัน 
สหกรณออมทรัพยเกิดจากการรวมตัวกลุมบุคคลในหนวยงานเดียวกัน รวมกลุมอาชีพหรืออาศัยในทองถ่ินเดียวกัน 
เพื่อจัดตั้งเปนสหกรณ ตามพระราชบัญญัติสหกรณดวยวัตถุประสงคสงเสริมใหสมาชิกออมทรัพยอยางตอเนื่อง และ
ใหความชวยเหลือดานการเงินแกสมาชิกที่มีความจําเปนหรือ เพื่ออันเปนประโยชน นอกจากทําใหสมาชิกออมเงิน
ในรูปของคาหุนเปนรายเดือนแลวสมาชิกอาจนําเงินมาฝากไวกับสหกรณ ซึ่งสหกรณออมทรัพย มีบริการดานเงิน
ฝากเชนเดียวกับสถาบันการเงิน โดยทั่วไป ผลการดําเนินงานและวิธีการจัดสรรกําไรสวนหนึ่งเปนสวัสดิการของ
สมาชิก โดยยึดถืออุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณเปนแนวทางในการดําเนินงาน อันจะแกปญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของมวลสมาชิก ใหอยูดีมีสุข โดยการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สหกรณเปนองคการธุรกิจแบบ
หนึ่ง ที่มีบทบาททางเศรษฐกิจเกือบทุกดาน เร่ิมตั้งแตการผลิตการจําหนายและการบริโภค ถาสามารถทําให
กระบวนการทางสหกรณมีประสิทธิภาพแลว จะเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่
กําลังพัฒนาหรือดอยพัฒนา เพราะสหกรณมบีทบาทในการกระจายรายไดไปสูประชาชนอยางยุติธรรม สภาวการณ
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ปจจุบนัสังคมโลกนานับประเทศกําลังเผชิญปญหาทางเศรษฐกิจตกต่ํา ไมวาจะเปนประเทศที่พัฒนาแลวหรือกําลัง
พัฒนาทั้งในประเทศที่มรีะบบเศรษฐกิจ การปกครอง สังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางหลากหลาย ประเทศตางๆ ได
นําแนวความคิดที่เปนที่ยอมรับและมีการนํามาปรับใชในการแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมในท่ัวภูมิภาค นั่นก็คือ 
องคการสหกรณ ปจจุบนัองคการสหกรณไดกลายเปนองคการสากลกระจายอยูทั่วทุกหนทุกแหงของโลก สหกรณมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันตามหลักสหกรณ ในปจจุบันสมาชิกสหกรณสวนใหญมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจนอย จึงหวังแคกูเงินจาก
สหกรณหรือสวนหนึ่งหวังการออมและซื้อหุนสหกรณที่ไดดอกเบี้ยและเงินปนผลมากกวาการฝากเงินไวกับธนาคาร
พาณิชย ปจจัยที่ทําใหสหกรณไทยเติบโตชามีหลายสาเหตุ เชน การอยูภายใตระบบราชการและกฎหมายที่เขมงวด 
การที่ระบบนายทุนโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย กีดกันสหกรณออมทรัพยไมใหตั้งเปนธนาคารไดเหมือนประเทศอ่ืน 
สหกรณจะรับฝากหรือใหกูคนภายนอกที่ไมใชสมาชิกก็ไมได การใหสิทธิพิเศษดานลดหยอนภาษีจํากัดและการขาด
การใหการศึกษาประชาชนใหเขาใจอุดมการณสหกรณ รวมทั้ง ขาดการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถใน
การบริหารใหมคีวามซ่ือสัตยและมีอุดมการณเพื่อสวนรวม 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงคมนาคม 
จัดตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พุทธศักราช 2519 (กอตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 
2519) มีภาระหนาที่ในการจัดบริการรถโดยสารประจําทางวิ่งรับสงประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ จัดรถวิ่งบริการในเสนทางตาง ๆ รวม 458 เสนทาง มีจํานวนรถ
ทัง้สิ้น 13,942 คัน (ณ 31 พฤษภาคม 2561) แยกเปนรถ ขสมก. รถธรรมดา 1,543 คัน รถปรับอากาศ 1,111 คัน 
รถ PBC (รถเชา) 117 คัน และมีรถของบริษัทเอกชนที่รวมวิ่งบริการกับ องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ รถรวม
บริการ รถธรรมดา 2,037 คัน รถรวมบริการ รถปรับอากาศ 1,383 คัน รถมินิบัส 907 คัน รถเล็กในซอย 2,089 
คัน รถตูโดยสารปรับอากาศ 4,626 คัน และรถตู CNG เชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 129 คัน มีเสนทางการ
เดินรถ การเดินรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปจจุบัน แบงเปนเสนทางรถโดยสารของ
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพเอง ทั้งหมด 8 เขตการเดินรถ จํานวน 123 เสนทาง, เสนทางรถโดยสารรวมบริการ 
จํานวน 115 เสนทาง และเสนทางที่มีรถโดยสารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ และรถโดยสารประจําทางรวม
บริการ ใหบริการรวมกัน จํานวน 25 เสนทาง[8] รวมทั้งหมด 213 เสนทาง โดยเร่ิมใหบริการประจําวัน ตั้งแตราว 
03:30-05:00 น. และยุตกิารใหบริการประจําวัน ตั้งแตราว 21:00-00:00 น. นอกจากนี้ ยังมีรถใหบริการตลอดคืน 
ซึง่จะคิดคาธรรมเนียมเพิ่มจากปกติ 

ผูวิจยัสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยขององคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ เนื่องจากไดเห็นความสําคัญและมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองการตัดสินใจเลือกเปนสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เพื่อศึกษาการตัดสินใจในการเลือกใชบริการดานการออมและดาน
สินเชื่อ และสภาพความเปนจริงที่เกิดข้ึนในสหกรณ ความตองการของสมาชิก โดยผลที่ไดจากการศึกษาในคร้ังนี้  
จะนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการแกไขปญหา ปรับปรุง พัฒนาดานการใหบริการ และดานการพัฒนา
บุคลากรใหมีประสิทธิภาพ สรางความม่ันคง ความเชื่อถือ ความศรัทธาและกอประโยชนสูงสุดกับสมาชิก           
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันกับสถาบันการเงินอ่ืนตอไป 
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ในการวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อ 
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยขององคการขนสงมวลชน

กรุงเทพ จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอการตัดสินใจสมัครเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยขององคการ

ขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 

 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การวิจัยปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ผูวิจยัไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 

ประชากรที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก สมาชิกสหกรณออมทรัพยขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
จํานวนทั้งสิ้น 8,020 คน ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ท่ีมา : แผนกบัญชี สหกรณออมทรัพย องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ) การคํานวณขนาดของกลุมตวัอยางและไดใชสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยาง แบบทราบจํานวน
ประชากรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ไดกลุมตวัอยาง จํานวน 380 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยไดวางแนวคําถามตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวและ
ประเด็นในกรอบแนวคิดการศึกษาแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน คือ 

 

 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ระดับรายไดตอเดือน 

 

 

1. รายได 
2. ทรัพยสนิ  
3. ลักษณะการกระจายรายไดในกลุมชน  
4. ปริมาณเงนิในระบบเศรษฐกิจ  
5. อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน  
6. ระดับราคาหรือภาวะเงินเฟอ 
7. การบริโภค 
8. ภาษ ี
9. จํานวนสาขาของสถาบนัการเงิน 

(อุตาห แชมสวุรรณ, 2544:36) 

196

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคําถามที่ใชรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

สวนที่ 2 การตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ไดแก รายได 
ทรัพยสิน ลักษณะการกระจายรายไดในกลุมชน ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน 
ระดับราคาหรือภาวะเงินเฟอ การบริโภค ภาษี และจํานวนสาขาของสถาบันการเงิน  

สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

/  

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา  
ดานเพศ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 54.50 และเพศหญิง 

จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 45.50 
ดานอายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุ 26-35 ป จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 57.00 

รองลงมา คือ ชวงอายุ 18-25 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 16.00 , ชวงอายุ 36-45 ป จํานวน 54 คน คิดเปน
รอยละ 14.00 , ชวงอายุมากกวา 55 ป ข้ึนไป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 7.50 และชวงอายุ 46-55 ป จํานวน 
21 คน คิดเปนรอยละ 5.50 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานสถานภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 
50.00 รองลงมา คือ มีสถานภาพโสด จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 32.00 และมีสถานภาพหมาย/หยาราง 
จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 18.00 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานระดับการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 207 คน 
คิดเปนรอยละ 54.00 รองลงมา คือ การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 23.00 และ
การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 23.00 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมา คือ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 20,000 บาท จํานวน 87 คน        
คิดเปนรอยละ 25.00 , มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 40,001 บาท ข้ึนไป จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 20.00 
และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 15.00 เรียงลงมาตามลําดับ 
2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงาน
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิก
สหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวม อยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคามาก
ที่สุด 3 อันดับแรก คือ ปจจัยดานอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน รองลงมา คือ ปจจัยดานลักษณะการกระจาย
รายไดในกลุมชน และปจจัยดานรายได เรียงลงมาตามลําดับ 
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ดานรายได พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการตัดสนิใจเปนสมาชกิสหกรณ
ออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานรายได อยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคามากที่สุด          
คือ เงินปนผลที่ไดจากสหกรณ มากกวาการลงทุนดวยวิธีอ่ืน รองลงมา คือ ทานไดรับเงินปนผลจํานวนเหมาะสมอยู
ในระดับมาก และทานมีความพึงพอใจกับอัตราเงินปนผลที่ไดรับจากสหกรณออมทรัพย เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานทรัพยสิน พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิก
สหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานทรัพยสิน อยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคา
มากที่สดุ คือ ทานมีทรัพยสินที่ไดมาจากการออมและเงินปนผล รองลงมา คือ ทานไดนําเงินปนผลที่ไดไปลงทุนใน
การออมเพิ่ม และทานไดวางแผนและทําการออมเงินไวหลายรูปแบบ เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานลักษณะการกระจายรายไดในกลุมชน พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอ
การตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานลักษณะการกระจาย
รายได อยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคามากที่สุด คือ สมาชิกมีการออมเงินตามสัดสวนรายได รองลงมา คือ สมาชิก
นําเงินที่ไดจากการออมไปอุดหนุนสินคาตางๆ และสมาชิกมีการนําเงินออมไปลงทุนตอ เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานปริมาณเงินในระบบ            
อยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคามากที่สุด คือ การเปนสมาชิกทําใหทานไดรับการอนมัติสินเชื่อแบบฉุกเฉิน 
รองลงมา คือ การเปนสมาชิกทําใหทานไดรับเงินปนผลประจําป และการเปนสมาชิกทําใหทานไดรับการอนุมัติ
สนิเชื่อในวงเงินที่สูง เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานอัตราดอกเบี้ย อยูในระดับ
มาก โดยปจจัยที่มีคามากที่สุด คือ ทานมีความพึงพอใจในอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ รองลงมา คือ ทานมีความพึงพอใจใน
ระบบการดําเนินการฝากและขอสินเชื่อ และทานมีความพึงพอใจในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานระดับราคาหรือภาวะเงินเฟอ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานระดับราคาหรือภาวะเงินเฟอ อยูใน
ระดับมาก โดยปจจัยที่มีคามากที่สุด คือ เมื่อสินคาข้ึนราคา สมาชิกยังคงออมเงินตอ รองลงมา คือ เม่ือเกิดภาวะเงิน
เฟอ สมาชิกยังคงออมเงินตอ และเม่ือเกิดครอบครัวเกิดขาดสภาพคลอง ทานยังคงออมเงินตอ เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานการบริโภค พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิก
สหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานการบริโภค อยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคา
มากที่สดุ คือ หลังจากการออม สมาชิกคงเหลือเงินไวใชจายเพียงพอ รองลงมา คือ สมาชิกใชจายในแตละเดือนตรง
ตามแผนที่วางไว และเม่ือรายไดไมเพียงพอกับรายได สมาชิกยังคงออมเงินตอไป เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานภาษี พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานภาษี อยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคามากที่สุด คือ 
สหกรณควรมีการปรับปรุงใหครอบคลุมดานภาษีใหมากขึน้ รองลงมา คือ การเปนสมาชิกสหกรณ ทําใหสามารถวาง
แผนการใชเงินได และการเปนสมาชิกสหกรณ สามารถชวยลดภาษี เรียงลงมาตามลําดับ  
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ดานสาขาของสถาบันการเงิน พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในสาขาของสถาบันการเงิน อยูในระดับ
มาก โดยปจจัยที่มีคามากที่สุด คือ ภายในสํานักงานสะอาด สวยงาม รองลงมา คือ มีอาคารสํานักงานชัดเจน 
นาเชื่อถือ และต้ังอยูใกลเขตชุมชน เดินทางสะดวก เรียงลงมาตามลําดับ 
3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

จําแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของ
พนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามเพศ พบวาในเพศ ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเปน
สมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่แตกตางกัน ในภาพรวม ดานทรัพยสิน และ
ดานลักษณะการกระจายรายไดในกลุมชน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.041 , 0.000 และ 0.011 เรียงลงมาตามลําดับ 

จําแนกตามอายุ พบวาการเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของ
พนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามอายุ พบวาชวงอายุ ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเปน
สมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่แตกตางกัน ในภาพรวม และดานอัตรา
ดอกเบี้ยและผลตอบแทน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.003 และ 0.017 เรียงลงมาตามลําดับ 

จําแนกตามสถานภาพ การเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของ
พนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามสถานภาพ พบวาสถานภาพ ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจ
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ ที่แตกตางกัน ในภาพรวม และดานรายได 
เนื่องจากมีคา Sig ที ่0.024 และ 0.010 เรียงลงมาตามลําดับ 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาการเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน 
สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่แตกตางกัน ใน
ภาพรวม อัตราดอกเบี้ยและระดับราคาหรือภาวะเงินเฟอ เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.003 0.012 และ 0.038 เรียงลงมา
ตามลําดับ 

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน การเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาระดับรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ที่แตกตางกัน ในภาพรวม รายได ทรัพยสิน ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน 
เนื่องจากมีคา Sig ที ่0.000 , 0.039 , 0.015 , 0.001 และ 0.020 เรียงลงมาตามลําดับ 
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1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 
จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 54.50 มีชวงอายุ 26-35 ป จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 57.00 มีสถานภาพ
สมรส จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 50.00 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 
54.00 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 40.00 ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของรอยเอกธนพล อุทิตสาร (2560:บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณตอการใชบริการ
สหกรณออมทรัพยจังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด คายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลําปาง จากการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนยศ จาสิบตรี-สิบเอก สวนใหญอยูสังกัด มทบ.32 โดยระยะเวลาการเปนสมาชิกต่ํากวา 5 ป 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสถานภาพการสมรส ประเภทท่ีสมาชิกใชบริการเปนสวนใหญ คือ ฝาก-
ถอน 1,001 – 10,000 บาท จํานวนที่สมาชิกมาใชบริการ เดือนละ 1 คร้ัง และบัญชีเงินฝาก-กูของสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยจังหวัดทหารบกลําปาง จํากัด สวนใหญ คือ บัญชีเงินฝาก 10,001 – 100,000 บาท และสอดคลองกับ
งานวิจัยของณัฎฐณี ดวงจันทร (2559:บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย
สหภาพแรงงานฮิตาชิแหงประเทศไทย จํากัด. ผลการศึกษาเชิงพรรณนา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุชวง 31– 40 ป วุฒิการศึกษาต่ํากวา ม.6 ตําแหนงงานระดับ 4 – 6 สถานที่ทํางานภายนอก
สํานักงานรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนในชวง 15,001 – 30,000 บาท สวนใหญ มีหนี้สิน 200,001 –
300,000 บาท และมีบตัรเครดิต ในสวนของการวิเคราะหแบบจําลองโลจิต พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเปน
สมาชิกสหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงานฮิตาชิแหงประเทศไทย จํากัด ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.10 ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน ตําแหนงงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน 
การถือบัตรเครดิต การมีโรคประจําตัว ภาระหนี้สิน รวมทั้ง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา 
การสงเสริมการตลาด กระบวนการ และสอดคลองกับงานวิจัยของวิรัลฐิตา แจงเปลา (2559:บทคัดยอ) การ
ตัดสินใจในการเลือกใชบริการดานสินเชื่อของสหกรณออมทรัพยครูชลบุรี ผลการศึกษาพบวา สมาชิกสหกรณเปน
เพศหญิง จํานวน 297 คน คิดเปนรอยละ 74.25 มีสถานภาพสมรส จํานวน 197 คิดเปนรอยละ 49.25 มีอายุ
มากกวา 50 ป จาํนวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 25 คน คิดเปนรอย
ละ 62.75 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-20,000 บาท 

2. พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวม อยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคามากที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ ปจจัยดานอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน รองลงมา คือ ปจจัยดานลักษณะการกระจายรายไดในกลุมชน 
และปจจัยดานรายได เรียงลงมาตามลําดับ  

ดานรายได พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการตัดสนิใจเปนสมาชกิสหกรณ
ออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานรายได อยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคามากที่สุด คือ 
เงินปนผลที่ไดจากสหกรณ มากกวาการลงทุนดวยวิธีอ่ืน รองลงมา คือ ทานไดรับเงินปนผลจํานวนเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก และทานมีความพึงพอใจกับอัตราเงินปนผลที่ไดรับจากสหกรณออมทรัพย เรียงลงมาตามลําดับ 
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ดานทรัพยสิน พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิก
สหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานทรัพยสิน อยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคา
มากที่สดุ คือ ทานมีทรัพยสินที่ไดมาจากการออมและเงินปนผล รองลงมา คือ ทานไดนําเงินปนผลที่ไดไปลงทุนใน
การออมเพิ่ม และทานไดวางแผนและทําการออมเงินไวหลายรูปแบบ เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานลักษณะการกระจายรายไดในกลุมชน พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอ
การตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานลักษณะการกระจาย
รายได อยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคามากที่สุด คือ สมาชิกมีการออมเงินตามสัดสวนรายได รองลงมา คือ สมาชิก
นําเงินที่ไดจากการออมไปอุดหนุนสินคาตางๆ และสมาชิกมีการนําเงินออมไปลงทุนตอ เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานปริมาณเงินในระบบ อยู
ในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคามากที่สุด คือ การเปนสมาชิกทําใหทานไดรับการอนมัติสินเชื่อแบบฉุกเฉิน รองลงมา 
คือ การเปนสมาชิกทําใหทานไดรับเงินปนผลประจําป และการเปนสมาชิกทําใหทานไดรับการอนุมัติสนิเชื่อในวงเงิน
ที่สูง เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานอัตราดอกเบี้ย อยูในระดับ
มาก โดยปจจัยที่มีคามากที่สุด คือ ทานมีความพึงพอใจในอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ รองลงมา คือ ทานมีความพึงพอใจใน
ระบบการดําเนินการฝากและขอสินเชื่อ และทานมีความพึงพอใจในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานระดับราคาหรือภาวะเงินเฟอ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานระดับราคาหรือภาวะเงินเฟอ อยูใน
ระดับมาก โดยปจจัยที่มีคามากที่สุด คือ เมื่อสินคาข้ึนราคา สมาชิกยังคงออมเงินตอ รองลงมา คือ เมื่อเกิดภาวะเงินเฟอ 
สมาชิกยังคงออมเงินตอ และเม่ือเกิดครอบครัวเกิดขาดสภาพคลอง ทานยังคงออมเงินตอ เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานการบริโภค พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิก
สหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานการบริโภค อยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคา
มากที่สดุ คือ หลังจากการออม สมาชิกคงเหลือเงินไวใชจายเพียงพอ รองลงมา คือ สมาชิกใชจายในแตละเดือนตรง
ตามแผนที่วางไว และเม่ือรายไดไมเพียงพอกับรายได สมาชิกยังคงออมเงินตอไป เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานภาษี พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานภาษี อยูในระดับมาก โดยปจจัยที่มีคามากที่สุด คือ 
สหกรณควรมีการปรับปรุงใหครอบคลุมดานภาษีใหมากขึน้ รองลงมา คือ การเปนสมาชิกสหกรณ ทําใหสามารถวาง
แผนการใชเงินได และการเปนสมาชิกสหกรณ สามารถชวยลดภาษี เรียงลงมาตามลําดับ  

ดานสาขาของสถาบันการเงิน พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในสาขาของสถาบันการเงิน อยูในระดับ
มาก โดยปจจัยที่มีคามากที่สุด คือ ภายในสํานักงานสะอาด สวยงาม รองลงมา คือ มีอาคารสํานักงานชัดเจน 
นาเชื่อถือ และต้ังอยูใกลเขตชุมชน เดินทางสะดวก เรียงลงมาตามลําดับ 
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ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณัฎฐณี ดวงจันทร (2559:บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเปน
สมาชิกสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานฮิตาชิแหงประเทศไทย จํากัด. ผลการศึกษาเชิงพรรณนา พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุชวง 31– 40 ป วุฒิการศึกษาต่ํากวา ม.6 ตําแหนงงานระดับ 4 – 6 
สถานที่ทํางานภายนอกสํานักงานรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนในชวง 15,001 – 30,000 บาท สวนใหญ      
มหีนี้สิน 200,001 –300,000 บาท และมีบตัรเครดิต ในสวนของการวิเคราะหแบบจําลองโลจิต พบวา ปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงานฮิตาชิแหงประเทศไทย จํากัด ที่ระดับนัยสําคัญที่ 
0.10 ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน ตําแหนงงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายไดเฉลี่ยของ
ครอบครัวตอเดือน การถือบัตรเครดิต การมีโรคประจําตัว ภาระหนี้สิน รวมทั้ง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการ 

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิก
สหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาในคุณลักษะทาง
ประชากรศาสตรดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยที่
สงผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่แตกตางกัน         
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณัฎฐณี ดวงจันทร (2559:บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานฮิตาชิแหงประเทศไทย จํากัด. ผลการศึกษาเชิงพรรณนา พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุชวง 31– 40 ป วุฒิการศึกษาต่ํากวา ม.6 ตําแหนงงานระดับ 4 – 6 
สถานที่ทํางานภายนอกสํานักงานรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนในชวง 15,001 – 30,000 บาท สวนใหญ มี
หนี้สิน 200,001 –300,000 บาท และมีบัตรเครดิต ในสวนของการวิเคราะหแบบจําลองโลจิต พบวา ปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงานฮิตาชิแหงประเทศไทย จํากัด ที่ระดับนัยสําคัญที่ 
0.10 ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน ตําแหนงงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ รายไดเฉลี่ยของ
ครอบครัวตอเดือน การถือบัตรเครดิต การมีโรคประจําตัว ภาระหนี้สิน รวมทั้ง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการ และสอดคลองกับงานวิจัยของณรงค
เวทย เสาวรส (2559:บทคัดยอ) ศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกตอการบริหารงานสหกรณเครดิตยูเนี่ยนทับไทร 
จํากัด ผลการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกตอการบริหารงานสหกรณเครดิตยูเนี่ยนทับไทร จํากัด พบวา สมาชิกมี
ความคิดเห็นตอการบริหารงานสหกรณเครดิตยูเนี่ยนทับไทร จํากัด ในภาพรวม เห็นดวยมากที่สุด มีการบริหารงาน
ดีมากที่สุด โดยเมื่อแยกเปนรายดาน พบวา ดานการจัดการองคการ เห็นดวยมากที่สุด มีการบริหารงานดีมากที่สุด 
เปนอันดับแรก รองลงมา ดานการควบคุม ดานการวางแผน เห็นดวยมากที่สุด มีการบริหารงานดีมากที่สุด และ
อันดับสุดทาย ดานการนําเห็นดวยมากที่สุด มีการบริหารงานดีมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา สมาชิก
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนทับไทร จํากัด ที่มีเพศ อาชีพ รายได ระดับการศึกษาและระยะเวลาการเปนสมาชิก ตางกันมี
ความคิดเห็นของสมาชิกตอการบริหารงานสหกรณเครดิตยูเนี่ยนทับไทร จํากัด ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย สวนสมาชิกสหกรณเครดิตยูเนี่ยนทับไทร จํากัด ที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นของสมาชิกตอการ
บริหารงานสหกรณเครดิตยูเนี่ยนทับไทร จํากัด แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย และสอดคลองกับงานวจิยั
ของวิรัลฐิตา แจงเปลา (2559:บทคัดยอ) การตัดสินใจในการเลือกใชบริการดานสินเชื่อของสหกรณออมทรัพยครู
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ชลบุรี ผลการศึกษาพบวา สมาชิกสหกรณเปนเพศหญิง จํานวน 297 คน คิดเปนรอยละ 74.25 มีสถานภาพสมรส 
จํานวน 197 คิดเปนรอยละ 49.25 มีอายุมากกวา 50 ป จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 โดยมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 62.75 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000-20,000 บาท ที่มีเพศ 
อายุ และสถานภาพตางกัน มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานสินเชื่อของสหกรณออมทรัพยครู จํากัด ไม
แตกตางกัน สมาชิกสหกรณที่มรีะดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มผีลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ดานสินเชื่อของสหกรณออมทรัพยครู จํากัด แตกตางกัน คุณภาพการบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดาน
สินเชื่อเงินกูสามัญ เงินกูสามัญ ATM และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากสหกรณออมทรัพยครู ชลบุรี จํากัด มี
คุณภาพการบริการตอสมาชิกและผูเขามาใชบริการอยูในระดับสูง อาทิ การใหบริการดวยความสุภาพออนนอม 
สะดวกรวดเร็ว ขอมูลมีความถูกตองแมนยํา บริการไดอยางถูกตองและทั่วถึง ตลอดจน เจาหนาที่ไดสรางความ
มัน่ใจใหแกผูเขามาใชบริการดวยการตอบขอสงสัยหรือใหคําแนะนํา เมื่อเกิดปญหาหรือความไมเขาใจ บริการดวย
ความเอาใจใส ใหความสําคัญกับลูกคาเปนรายบุคคล และจัดชวงเวลาใหบริการไดอยางเหมาะสม พรอมบริการดวย
เคร่ืองมือที่ทันสมัย ตลอดจน การรักษาความลับของลูกคาไดเปนอยางดี ดังกลาวนี้ จึงทําใหผูเขามาใชบริการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการดานสินเชื่อเงินกูสามัญ เงินกูสามัญ ATM และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน สวนประสมทาง
การตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานสินเชื่อเงินกูสามัญ เงินกูสามัญ ATM และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
เนื่องจากสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมทางการตลาด เหลานี้ เปนตัวกระตุนและเปนสิ่งเราในการตัดสินใจเลือกใชบริการของสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยครูชลบุรี จํากัด เพราะทางสหกรณฯ ไดจัดกระบวนการดังกลาวใหตรงกับความตองการของสมาชิกสหกรณ  
อีกทั้งสมาชิกยังมีความพอใจในคุณภาพการบริการของบุคลากรและเจาหนาที่ของสหกรณ จึงสงผลมาถึงสวนประสม
ทางการตลาดที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการดานสินเชื่อเงินกูสามัญ เงินกูสามัญ ATM และเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 
 

การวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษากลุมพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย
เพียงกลุมเดียว จึงควรทําการศึกษากลุมสหกรณหรือกองทุนประเภทอ่ืนๆ ดวย เพื่อไดขอมูลที่หลากหลายทั้งกลุม
พนักงานและประเภทของการออม กลุมลูกคาธนาคารอ่ืนหลากหลายมากยิ่งข้ึน และสามารถนําขอมูลที่ไดไป
ประยุกตใชหรือปรับปรุงใหเหมาะสมกับกลุมมากยิง่ข้ึน และกลุมพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ บางสวนยัง
ไมมกีารวางแผนการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ ซึง่การออมเงิน เพื่อวัยเกษียณนั้นควรไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ควรจัดใหมกีารอบรมเร่ืองการออมเพื่อวัยเกษียณใหกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อจะไดใชชีวิตหลังวัย
เกษียณอายุไมมีปญญา 

1. ระดับรายได ควรสรางความพึงพอใจกับผลตอบแทนที่ไดรับจากสหกรณออมทรัพย ผลตอบแทนท่ีไดรับ
จากสหกรณ มากกวาการลงทุนดวยวิธีอ่ืน และผลตอบแทนท่ีไดรับ ทําใหรูสกึวามีเงินปนผลจํานวนมาก 

2. เปาหมายการออม การเปนสมาชิกสหกรณ ควรจะทําใหสมาชิกรูสึกม่ันคงและม่ันใจในเงินที่ลงทุน           
การเปนสมาชิกที่ทําใหมีความม่ันคงในการทํางานในระยะยาว และการเปนสมาชิกทําใหเกิดความม่ันคงในระบบ
การเงิน 
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3. ภาษี การเปนสมาชิกสหกรณ ควรสามารถสรางแรงจูงใจใหมีกําลังใจในการทํางาน เพื่อสรางแรงจูงใจ 
สหกรณจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากสะสม และเพื่อสรางแรงจูงใจ สหกรณจะลดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ 

4. อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน ควรตั้งอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก .ใหสมาชิกเกิดความพึงพอใจในอัตรา
ดอกเบี้ยสินเชื่อ และสมาชิกมีความพึงพอใจในระบบการดําเนินการฝากและขอสินเชื่อ 

5. ความพรอมของสถาบันการออม ควรทําใหการเปนสมาชิกมีเงินปนผลประจําป การเปนสมาชิกทําให
ไดรับการอนุมัติสนิเชื่อในวงเงินที่สูง และการเปนสมาชิกทําใหไดรับการอนุมัติสนิเชื่อแบบฉุกเฉิน 

 
 

1. ควรศึกษาและประเมินจุดแข็ง จุดออนของรูปแบบการออมในการใหบริการ เพื่อพยากรณวาจะมี
แนวโนมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออมหรือลงทุนในทิศทางใด เพื่อปรับปรุงกลยุทธและการบริการและกลยุทธทาง
การตลาดได เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมของสมาชิกในอนาคต 

2. ควรศึกษาปจจัยดานอ่ืน ๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมการออมหรือการลงทุน เชน ภาพลักษณขององคการที่มี
ผลตอการตัดสินใจในการออมเงิน เปนตน 

3. ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมของสมาชิกในดานอ่ืนๆ ดวย เชน ความพึงพอใจของสมาชิกที่เขามาใช
บริการ ดานการบริการ ดานการบริหารจัดการ ดานสิทธิประโยชนและผลตอบแทน เปนตน 
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การศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษา 
ความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 2. เพื่อศึกษา 
ความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ วาตองการพัฒนาในเร่ืองใด ระดับใด     
3. เพื่อนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและเนื้อหาใหสอดคลองกับความตองการ
พนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ โดยกลุมตัวอยางที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก พนักงานขององคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนทั้งสิ้น 13,573 คน ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 (ที่มา : สํานักการเจาหนาที่     
ฝายบริหารขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ) การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางและไดใชสูตรการหาขนาดของกลุม
ตัวอยาง แบบทราบจํานวนประชากรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน  

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 54.50 อายุ
ระหวาง 26-35 ป จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.50 สถานภาพสมรส จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 49.50 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 53.50 ระดับรายได 20,001-30,000 บาท จํานวน 156 คน 
คิดเปนรอยละ 39.00 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมเกิน 5 ป จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.50 ปฏิบัติงานฝาย
การเดินรถเอกชนรวมบริการ จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.75 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง
พอใจของความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวม พบวาอยูในระดับมาก 
มีคา (x = 4.03 , SD. = 0.247) โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ดานความรู อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.07 , SD. = 0.408) 
รองลงมา คือ ดานทักษะ อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.04 , SD. = 0.407) ,ดานเจตคติ อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.03 
, SD. = 0.450) และดานคุณคา อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.00 , SD. = 0.467) เรียงลงมาตามลําดับ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวาในคุณลักษะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ที่แตกตางกัน มีผลตอความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่แตกตางกัน และใน
คุณลักษะทางประชากรศาสตรดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน ที่แตกตางกัน มีผลตอความตองการ
พัฒนาตนเองของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่ไมแตกตางกัน 

 
 :  
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Abstract

A Study of the Needs for Self-Development of the Employees in the Bangkok Mass 
Transit Authority Objective 1. To study the needs of self-development of employees in the 
Bangkok Mass Transit Authority Classified by personal characteristics 2. To study the 
needs for self-development of employees in the Bangkok Mass Transit Authority That 
wants to improve in any matter at any level 3. In order to use the results as a guideline to 
improve and develop the format and content in accordance with the needs of the staff in the 
Bangkok Mass Transit Authority The sample group used in this research was employees of
the Bangkok Mass Transit Authority. A total of 13,573 persons, data as of 1 March 2019 
(Source: Bureau of Personnel The Bangkok Mass Transit Authority) calculates the size of 
the sample and uses the formula to find the size of the sample. The population model of 
Taro Yamane (Taro Yamane, 1973) was collected by a sample of 400 people.

The results showed that the majority of the respondents were males, consisting of 218
people, representing 54.50%, aged between 26-35 years, 122 persons, representing 30.50%. 
The marital status was 198 persons, representing 49.50%, degree level. 214 people, 
representing 53.50%, income level 20,001-30,000 baht, 156 people, representing 39.00%
the duration of the work is not more than 5 years, 154 persons, representing 38.50%, 
operating 159 private private service operators, representing 39.75%. Average and standard 
deviation of satisfaction of self-development needs. In overall, the Bangkok Mass Transit 
Authority is found to be at a high level (x = 4.03, SD. = 0.247), with the highest mean being 
knowledge at a high level. (x = 4.07, SD. = 0.408), followed by skills at a high level have 
value (x = 4.04, SD. = 0.407), attitude is at a high level (x = 4.03, SD. = 0.450) and value Is 
at a high level, with values (x = 4.00, SD. = 0.467) in descending order. Hypothesis test 
results Found that in the demographic characteristics of gender, age, status, education level 
And the average monthly income different affecting the self-development needs of the staff 
in the Bangkok Mass Transit Authority different And in demographic characteristics in 
terms of work length, different positions Affecting the self-development needs of the staff 
in the Bangkok Mass Transit Authority That is no different 

Keywords : Personal development needs, staff, Bangkok Mass Transit Authority 

 

 

ในการบริหารงานขององคกรตางๆ ไมวาจะเปนองคกรของภาครัฐ หรือองคกร ของภาคเอกชน ผูบริหาร
ขององคกรตางมีความตองการใหบคุลากรในหนวยงานของตนเอง มีศักยภาพการปฏิบัติงานและมีการพัฒนาตนเอง
อยางสมํ่าเสมอซึ่งจะทําใหบุคคลมีความพรอม ในการปฏิบัติงานพรอมที่จะแขงขันกับตนเองและกับบุคคลอ่ืน          
มีความพรอมอยูเสมอที่จะรับมือกับ สถานการณที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหนวยงานหรือองคกรใดก็ตามที่มี
บุคลากรที่ใหความสําคัญในการพัฒนาตนเองในเร่ืองการปฏิบัติงานและตองการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพการ
ปฏิบัตงิานยอมกอใหเกิดประโยชนตอหนวยงานหรือองคกรนั้น เนื่องจากจะสงผลใหหนวยงานหรือองคกรนั้นไดรับ
ผลประโยชนจากการปฏิบัตงิานที่มปีระสิทธิภาพของบุคลากรในหนวยงานหรือองคกร ตามไปดวย และจะนํามาซ่ึง
ความเจริญกาวหนาของหนวยงานหรือองคกร  
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ทรัพยากรมนุษยไดรับการยอมรับวาเปนทรัพยากรที่มีคาและมีความสําคัญที่สุดขององคกรเพราะมนุษย 
คือ ผูวางแผน ใชงานและควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปตามทิศทางที่กําหนดโดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันและ
อนาคต องคกรจะตองอาศัยแรงงานที่มีความรูมากข้ึน เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการทํางานและความไดเปรียบใน
การแขงขัน หนวยงานใดปราศจากกําลังคนที่มีความรูความสามารถทั้งผูบริหารและระดับเจาหนาที่ก็ยากที่จะ
ปฏิบัตงิานใหประสบความสําเร็จ ตามเปาหมายได ปจจุบันองคกรทุกแหงปจจุบันองคกรทุกแหงมีการนําเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใชกับหนวยงาน สภาพงานที่มีความยุงยากซับซอนมากข้ึน บุคลากรจึงจําเปนตองมีความรู
ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น เพื่อใหเกิดความสมดุล การพัฒนาบุคลากรจึงเปนยุทธวิธีทีจ่ําเปนอยางยิง่ ดังนั้น บุคลากร
ทีป่ฏิบัตงิานอยูแลวจึงควรไดรับการสงเสริมพัฒนาความรู ความชํานาญและขีดความสามารถเปนระยะ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกองคกรและบุคลากรเองที่สําคัญการพัฒนานั้นจะตองสอดคลองกับความ
ตองการและศักยภาพของบุคลากรดวย นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรยังชวยใหมีการปรับตัวที่สอดคลองกับ
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางาน พัฒนาทักษะและความสามารถในการทํางานของ
บุคลากรหลายๆ ดาน จากเหตุผลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความจําเปนจะตองพัฒนาบุคลากรสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกภายในหนวยงาน จึงจะสามารถนําทรัพยากรดานกําลังคนไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
หนวยงาน ซึ่งอาจกลาวไดวาการพัฒนาหนวยงานนั้นจะประสบความสําเร็จหรือไม ถาปราศจากการพัฒนาบุคลากร 
บคุลากรทุกระดับจะตองไดรับการพัฒนา  

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานในองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ในดานความรู ดานทักษะ ดานคุณคาและดานเจตคติ เพื่อทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรในองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ โดยบุคลากร จําเปนตองไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ความชํานาญงาน ทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัตงิาน เชน การเขาศึกษาตอเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษา เพื่อใหไดรับความรูใหมๆ สามารถนํามาประยุกตใชกับการ
ทํางานไดหรือเพื่อนําไปสูการพัฒนาใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกรและสอดคลองกับความตองการของ
บคุลากร เพื่อเปนการเพิ่มทักษะ ความรู ความสามารถ กอใหเกิดความชํานาญและทัศนคติที่ดีของบุคลากรในหนาที่
ที่ปฏิบัติ ตลอดจน เพื่อจะไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและวางแนวทาง 
ในการพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัตงิานของบุคลากรขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

 
 

 

1. เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตาม
คุณลักษณะสวนบุคคล 

2. เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ วาตองการพัฒนา
ในเร่ืองใด ระดับใด 

3. เพื่อนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและเนื้อหาใหสอดคลองกับความ
ตองการพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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การวิจัย เร่ือง ความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตของการวิจัยไวดงันี้ 

ประชากรที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก พนักงานขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวนทั้งสิ้น 
13,573 คน ขอมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 (ที่มา : สํานักการเจาหนาที่ ฝายบริหารขององคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ) การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางและไดใชสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยาง แบบทราบจํานวน
ประชากรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ไดกลุมตวัอยาง จํานวน 400 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยไดวางแนวคําถามตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวและ
ประเด็นในกรอบแนวคิดการศึกษาแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน คือ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคําถามที่ใชรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาในการทํางาน และ 
ตําแหนงงาน 

สวนที่ 2 ความตองการในการพัฒนาตนเอง ไดแก ดานความรู ดานทักษะ ดานคุณคา และ ดานเจตคติ 
สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

/  

1. ขอมูลคุณลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 
218 คน คิดเปนรอยละ 54.50 มีอายุระหวาง 26-35 ป จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.50 มีสถานภาพสมรส 
จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 49.50 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 53.50              
มรีะดับรายได 20,001-30,000 บาท จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.00 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมเกิน 5 ป 
จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.50 ปฏิบัตงิานฝายการเดินรถเอกชนรวมบริการ จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 
39.75 ตามลําดับ 

 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ระดับรายไดตอเดือน 
6. ระยะเวลาในการทาํงาน 
7. ตําแหนงงาน 

 

1. ดานความรู 
2. ดานทักษะ 
3. ดานคุณคา 
4. ดานเจตคติ 
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2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานใน
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พบวาในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.03 , SD. = 0.247) โดยดานที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ดานความรู อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.07 , SD. = 0.408) รองลงมา คือ ดานทักษะ อยูใน
ระดับมาก มีคา (x = 4.04 , SD. = 0.407) ,ดานเจตคติ อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.03 , SD. = 0.450) และดาน
คุณคา อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.00 , SD. = 0.467) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานความรู พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของความตองการพัฒนาตนเองของ
พนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานความรู อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.70 , SD. = 0.286) โดยดานที่
มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอทานตองการทราบเร่ืองนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวของกับองคกร อยูในระดับมาก มีคา     
(x = 4.90 , SD. = 0.307) รองลงมา คือ ขอทานตองการทราบเร่ืองนโยบายของผูบริหารองคกร อยูในระดับมาก มีคา 
(x = 4.79 , SD. = 0.409), ขอทานตองการทราบเร่ืองโครงสรางของงานตามภารกิจขององคกรและขอบเขตหนาที่
ความรับผิดชอบของหนวยงานภายในแตละหนวย อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.72 , SD. = 0.605), ขอทานตองการ
ทราบเร่ืองขอระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.69 , SD. = 0.832) และ
ขอทานตองการเพิ่มความรูทางดานภาษา อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.56 , SD. = 0.754) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานทักษะ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของความตองการพัฒนาตนเอง
ของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานทักษะ อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.33 , SD. = 0.29) โดย
ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอทานตองการจัดใหมีการศึกษาดูงานในหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของกับงานในตําแหนง
งานของทาน อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.54 , SD. = 0.643) รองลงมา คือ ขอทานตองการอบรมระบบการ
บริหารจัดการในงานของตนเอง อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.41 , SD. = 0.850), ขอทานตองการไดรับ
ทุนการศึกษาเรียนตอในระดับที่สูงข้ึนในหลักสูตรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานในตําแหนงหรืองานในหนาที่ อยูใน
ระดับมาก มีคา (x = 4.28 , SD. = 0.759), ขอทานตองการเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวกับตําแหนงงานที่
รับผิดชอบ อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.08 , SD. = 1.156) และขอทานตองการใหผูบังคับบัญชาหรือผูมี
ประสบการณสอนงานและแนะนําการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับตําแหนงงานของทาน อยูในระดับมาก มีคา         
(x = 4.05 , SD. = 0.999) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานคุณคา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของความตองการพัฒนาตนเอง
ของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานคุณคา อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.18 , SD. = 0.436)        
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอทานตองการพัฒนาดานศิลปะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน อยูในระดับมาก มีคา 
(x = 4.46 , SD. = 0.756) รองลงมา คือ ขอทานตองการพัฒนาดานการเสริมสรางมนุษยสัมพันธในการทํางาน อยู
ในระดับมาก มีคา (x = 4.36 , SD. = 1.158), ขอทานตองการพัฒนาความรูดานภาวะผูนํา อยูในระดับมาก มีคา      
(x = 4.33 , SD. = 0.927), ขอทานตองการฝกอบรมในการทํางานเปนทีม อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.31 , SD. = 0.55), 
ขอทานตองการพัฒนาดานการใหบริการ อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.29 , SD. = 0.789), ขอทานตองการพัฒนา
ดานการเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดี เชน เทคนิคการสรางความเชื่อม่ันในบุคลิกภาพของตนเอง อยูในระดับมาก มีคา 
(x = 4.08 , SD. = 1.010), ขอทานตองการใหมีโครงการเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัย อยูในระดับมาก       
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มีคา (x = 4.05 , SD. = 0.929), ขอทานตองการพัฒนาดานการสื่อสารและสื่อความหมายในการปฏิบัติงาน อยูใน
ระดับมาก มีคา (x = 4.03 , SD. = 1.136), ขอทานตองการพัฒนาความรูและทักษะเก่ียวกับการพูดในท่ีสาธารณะ 
อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.00 , SD. = 0.918) และ ขอทานตองการใหมกีารสรางเสริมบคุลิกภาพที่ดี อยูในระดับ
ปานกลาง มีคา (x = 3.95 , SD. = 0.724) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานเจตคติ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของความตองการพัฒนาตนเอง
ของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในเจตคติ อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.33 , SD. = 0.299) โดยดาน
ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอทานตองการอบรมในหลักสูตรการปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน          
อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.54 , SD. = 0.643) รองลงมา คือ ขอทานตองการอบรมในหลักสูตรการบริหารความ
เสี่ยงเชิงจริยธรรม อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.41 , SD. = 0.850), ขอทานตองการอบรมในโครงการคุณธรรม
จริยธรรมอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.28 , SD. = 0.759), ขอทานตองการพัฒนาความรูดานการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.08 , SD. = 1.156) และขอทานตองการอบรม
หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมสําหรับพนักงาน อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.05 , SD. = 0.999) เรียงลงมาตามลําดับ 

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานใน
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

จําแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการพัฒนา
ตนเองของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามเพศ พบวาในเพศที่แตกตางกัน มีความตองการ
พัฒนาตนเอง ในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน เม่ือแยกรายดานพบวามีความแตกตางกันในความตองการพัฒนาตนเอง 
ดานความรู เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.017  

จําแนกตามอายุ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการพัฒนา
ตนเองของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามอายุ พบวาในชวงอายุที่แตกตางกัน มีความ
ตองการพัฒนาตนเอง ในภาพรวม ดานความรู และ ดานทักษะ ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.009, 0.044 
และ 0.018 เรียงลงมาตามลําดับ  

จําแนกตามสถานภาพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการพัฒนา
ตนเองของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามสถานภาพ พบวาในสถานภาพ ที่แตกตางกัน             
มคีวามตองการพัฒนาตนเอง ในภาพรวม และ ดานความรู ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.008 และ 0.019 
เรียงลงมาตามลําดับ  

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการ
พัฒนาตนเองของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาในระดับการศึกษา   
ทีแ่ตกตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเอง ในภาพรวม และ ดานเจตคติ ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.036 
และ 0.029 เรียงลงมาตามลําดับ  
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จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
ตองการพัฒนาตนเองของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรงุเทพ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาในรายได
เฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเอง ในภาพรวม และ ดานคุณคา ทีแ่ตกตางกัน เนื่องจากมีคา 
Sig ที่ 0.021 และ 0.028 เรียงลงมาตามลําดับ 

จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
พบวาในระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกัน มีความตองการพัฒนาตนเอง ในภาพรวมและรายดาน ที่ไม
แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่มากกวา 0.05 

จําแนกตามตําแหนงงาน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความตองการ
พัฒนาตนเองของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามตําแหนงงาน พบวาในตําแหนงงาน ที่แตกตางกัน 
มคีวามตองการพัฒนาตนเอง ในภาพรวม และรายดาน ที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่มากกวา 0.05 

 
 

ดานความรู พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของความตองการพัฒนาตนเอง
ของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานความรู อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.70 , SD. = 0.286)        
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอทานตองการทราบเร่ืองนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวของกับองคกร อยูในระดับมาก 
มีคา (x = 4.90 , SD. = 0.307) รองลงมา คือ ขอทานตองการทราบเร่ืองนโยบายของผูบริหารองคกร อยูในระดับมาก 
มีคา (x = 4.79 , SD. = 0.409), ขอทานตองการทราบเร่ืองโครงสรางของงานตามภารกิจขององคกรและขอบเขต
หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานภายในแตละหนวย อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.72 , SD. = 0.605), ขอทาน
ตองการทราบเร่ืองขอระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.69 , SD. = 0.832) 
และขอทานตองการเพิ่มความรูทางดานภาษา อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.56 , SD. = 0.754) เรียงลงมา
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนสิษฐ เรืองเกียรติสุธา (2559:บทคัดยอ) ทําการศึกษาความตองการ
พัฒนาตนเองของบุคลากร เมืองพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบวา ความตองการพัฒนา
ตนเองในการปฏิบัติงานของขาราชการที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวาขาราชการใน
หนวยงานเมืองพัทยา ตองการพัฒนาตนเอง ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยดานความรู และทักษะ เฉพาะ
ของงานในตําแหนง มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ดานคุณสมบัติสวนตัว ดานการบริหาร ดานความรูทั่วไป ในการ
ปฏิบัติงาน สําหรับดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ตามลําดับ สวนการเปรียบเทียบความตองการพัฒนา
ตนเองในการปฏิบัติงานของขาราชการที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหนงงานและสถานะในการทํางาน พบวา
ขาราชการที่ปฏิบัตงิานในหนวยงาน เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลา
ในการปฏิบัตงิาน ตาํแหนงงาน และสถานะในการทํางาน ตางกันมีความตองการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน 
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ดานทักษะ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของความตองการพัฒนาตนเองของ
พนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานทักษะ อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.33 , SD. = 0.29) โดยดานที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ขอทานตองการจัดใหมกีารศึกษาดูงานในหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของกับงานในตําแหนงงานของทาน 
อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.54 , SD. = 0.643) รองลงมา คือ ขอทานตองการอบรมระบบการบริหารจัดการในงาน
ของตนเอง อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.41 , SD. = 0.850), ขอทานตองการไดรับทุนการศึกษาเรียนตอในระดับที่สูงข้ึน
ในหลักสูตรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานในตําแหนงหรืองานในหนาที่ อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.28 , SD. = 0.759), 
ขอทานตองการเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวกับตําแหนงงานที่รับผิดชอบ อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.08 , 
SD. = 1.156) และขอทานตองการใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีประสบการณสอนงานและแนะนําการปฏิบัติงานที่
เก่ียวของกับตําแหนงงานของทาน อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.05 , SD. = 0.999) เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลอง 
กับงานวิจัยของธนสิษฐ เรืองเกียรติสุธา (2559:บทคัดยอ) ทําการศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
เมืองพัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบวา ความตองการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวาขาราชการในหนวยงานเมืองพัทยา ตองการ
พัฒนาตนเอง ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยดานความรู และทักษะ เฉพาะของงานในตําแหนง มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา ดานคุณสมบัติสวนตัว ดานการบริหาร ดานความรูทั่วไป ในการปฏิบัติงาน สําหรับดานศีลธรรม 
คุณธรรม และจริยธรรม ตามลําดับ สวนการเปรียบเทียบความตองการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน ตําแหนงงานและสถานะในการทํางาน พบวาขาราชการที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน เมือง
พัทยาจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน และ
สถานะในการทํางาน ตางกันมีความตองการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน 

ดานคุณคา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของความตองการพัฒนาตนเอง
ของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานคุณคา อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.18 , SD. = 0.436)         
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอทานตองการพัฒนาดานศิลปะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน อยูในระดับมาก มีคา 
(x = 4.46 , SD. = 0.756) รองลงมา คือ ขอทานตองการพัฒนาดานการเสริมสรางมนุษยสัมพันธในการทํางาน         
อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.36 , SD. = 1.158), ขอทานตองการพัฒนาความรูดานภาวะผูนาํ อยูในระดับมาก มีคา 
(x = 4.33 , SD. = 0.927), ขอทานตองการฝกอบรมในการทํางานเปนทีม อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.31 , SD. = 0.55), 
ขอทานตองการพัฒนาดานการใหบริการ อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.29 , SD. = 0.789), ขอทานตองการพัฒนา
ดานการเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดี เชน เทคนิคการสรางความเชื่อม่ันในบุคลิกภาพของตนเอง อยูในระดับมาก มีคา 
(x = 4.08 , SD. = 1.010), ขอทานตองการใหมีโครงการเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัย อยูในระดับมาก       
มีคา (x = 4.05 , SD. = 0.929), ขอทานตองการพัฒนาดานการสื่อสารและสื่อความหมายในการปฏิบัติงาน อยูใน
ระดับมาก มีคา (x = 4.03 , SD. = 1.136), ขอทานตองการพัฒนาความรูและทักษะเก่ียวกับการพูดในท่ีสาธารณะ 
อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.00 , SD. = 0.918) และ ขอทานตองการใหมกีารสรางเสริมบคุลิกภาพที่ดี อยูในระดับ
ปานกลาง มีคา (x = 3.95 , SD. = 0.724) เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกัญญา ตินตะบุระ 
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(2555) ทําการศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี มีวตัถุประสงคเพื่อ
ศึกษาและเพ่ือเปรียบเทียบระดับความตองการในการพัฒนาตนเองของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
รวม 5 ดาน คือ 1) ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน 2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง          
3) ดานการบริหาร 4) ดานคุณสมบัติสวนตัว 5) ดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเปรียบเทียบความตองการใน
การพัฒนาขาราชการในการพัฒนาขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อายุราชการ และหนวยงานที่สังกัด เก็บขอมูลจากขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดชลบุรี จํานวน 163 คน เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย รอยละ สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สวนการศึกษา พบวา ความตองการพัฒนาตนเองของขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณารายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
ดังนี้ ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ดานการบริหาร ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแต
ละตําแหนง ดานคุณสมบัติสวนตัว ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยของความตองการ ในการพัฒนาตนเองอยูในระดับมาก 
1 ดาน คือ ดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม สวนการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับความตองการในการพัฒนา
ตนเองของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยจําแนกตามเพศ พบวา โดยภาพรวมเพศชายมีความ
ตองการพัฒนาตนเองมากกวาเพศหญิง จําแนกตามอายุ พบวา โดยภาพรวมขาราชการที่มีอายุ 31-40 ป มีความ
ตองการพัฒนาตนเองมากกวากลุมอายุอ่ืน จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา โดยภาพรวมขาราชการที่มีการศึกษา
ระดับสูงกวาปริญญาตรี มีความตองการพัฒนาตนเองมากกวาระดับการศึกษาอ่ืน จําแนกตามสถานภาพสมรส 
พบวา โดยภาพรวมขาราชการที่มีสถานภาพหยาราง มีความตองการพัฒนาตนเองมากกวาสถานภาพอ่ืน จําแนก
ตามอายุการทํางาน พบวา โดยภาพรวม ขาราชการที่มีอายุการทํางาน 31 ป ข้ึนไป มีความตองการในการพัฒนา
ตนเองมากกวาอายุการทํางานอ่ืน และจําแนกตามหนวยงานที่สังกัด พบวา ขาราชการที่สังกัดหนวยตรวจสอบ           
มคีวามตองการพัฒนาตนเองมากกวาขาราชการในสังกัดอ่ืน 

ดานเจตคติ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของความตองการพัฒนาตนเอง
ของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในเจตคติ อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.33 , SD. = 0.299) โดยดาน
ที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอทานตองการอบรมในหลักสูตรการปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน           
อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.54 , SD. = 0.643) รองลงมา คือ ขอทานตองการอบรมในหลักสูตรการบริหารความ
เสี่ยงเชิงจริยธรรม อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.41 , SD. = 0.850), ขอทานตองการอบรมในโครงการคุณธรรม
จริยธรรมอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.28 , SD. = 0.759), ขอทานตองการพัฒนาความรูดานการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.08 , SD. = 1.156) และขอทานตองการอบรม
หลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมสําหรับพนักงาน อยูในระดับมาก มีคา (x = 4.05 , SD. = 0.999) เรียงลงมาตามลําดับ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกัณฐมณี ประเสริฐวงษ (2558:บทคัดยอ) ทําการศึกษาความตองการในการพัฒนา
ตนเองในการปฏิบัตงิานของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองไมแดง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จากผลการศึกษา พบวา 
ความตองการพัฒนาตนเองในการปฏิบัตงิานของบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา มีความตองการพัฒนาตนเอง ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ดานความรู และทักษะเฉพาะ
ของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
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ตามลําดับ และผลการเปรียบเทียบระดับความตองการพัฒนาตนเอง จําแนกตามเพศ พบวา เพศหญิง มีความ
ตองการพัฒนาตนเองมากกวาเพศชาย บุคลากรที่มีอายุ 21-30 ป มีความตองการพัฒนาตนเอง มากกวากลุมอายุอ่ืน 
บคุลากรที่มสีถานภาพโสด มคีวามตองการพัฒนาตนเองมากกวาสถานภาพอ่ืน บุคลากรที่มกีารศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีความตองการพัฒนาตนเองมากกวาระดับการศึกษาอ่ืน บุคลากรที่มรีายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท 
มีความตองการพัฒนาตนเองมากกวารายไดเฉลี่ยตอเดือนกลุมอ่ืน บุคลากรที่มีระยะเวลาในการทํางาน 6-8 ป          
มีความตองการพัฒนาตนเองมากกวากลุมอ่ืน บุคลากรที่สังกัดในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล มีความตองการ
พัฒนาตนเองมากกวาบุคลากรในหนวยงานสังกัดอ่ืน และบุคลากรที่เปนพนักงานเทศบาล มีความตองการพัฒนา
ตนเองมากกวาพนักงานประเภทอ่ืน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาในคุณลักษะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีผลตอความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานในองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ทีแ่ตกตางกัน และในคุณลักษะทางประชากรศาสตรดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน ที่แตกตางกัน 
มีผลตอความตองการพัฒนาตนเองของพนักงานในองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของกัณฐมณี ประเสริฐวงษ (2558:บทคัดยอ) ทําการศึกษาความตองการในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองไมแดง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จากผลการศึกษา พบวา ความตองการพัฒนาตนเอง
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความตองการพัฒนา
ตนเอง ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ ดานความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดาน
การบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ตามลําดับ และผลการเปรียบเทียบระดับ
ความตองการพัฒนาตนเอง จําแนกตามเพศ พบวา เพศหญิง มีความตองการพัฒนาตนเองมากกวาเพศชาย บุคลากรที่
มีอายุ 21-30 ป มีความตองการพัฒนาตนเอง มากกวากลุมอายุอ่ืน บุคลากรที่มีสถานภาพโสด มีความตองการพัฒนา
ตนเองมากกวาสถานภาพอ่ืน บุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความตองการพัฒนาตนเองมากกวาระดับ
การศึกษาอ่ืน บุคลากรที่มรีายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท มีความตองการพัฒนาตนเองมากกวารายไดเฉลี่ย
ตอเดือนกลุมอ่ืน บุคลากรที่มีระยะเวลาในการทํางาน 6-8 ป มีความตองการพัฒนาตนเองมากกวากลุมอ่ืน บุคลากรที่
สังกัดในหนวยงานสํานักปลัดเทศบาล มีความตองการพัฒนาตนเองมากกวาบุคลากรในหนวยงานสังกัดอ่ืน และ
บคุลากรที่เปนพนักงานเทศบาล มีความตองการพัฒนาตนเองมากกวาพนักงานประเภทอ่ืน และสอดคลองกับงานวิจัย
ของธนสิษฐ เรืองเกียรติสุธา (2559:บทคัดยอ) ทําการศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร เมืองพัทยา อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบวา ความตองการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานของขาราชการที่ปฏิบัติงาน
ในหนวยงาน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวาขาราชการในหนวยงานเมืองพัทยา ตองการพัฒนาตนเอง ในภาพรวมอยู
ในระดับมากที่สุด โดยดานความรู และทักษะ เฉพาะของงานในตําแหนง มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ดานคุณสมบัติสวนตัว 
ดานการบริหาร ดานความรูทั่วไป ในการปฏิบัติงาน สําหรับดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ตามลําดับ สวนการ
เปรียบเทียบความตองการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานของขาราชการที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน เมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตําแหนงงานและสถานะในการ
ทาํงาน พบวาขาราชการที่ปฏิบัตงิานในหนวยงาน เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน ตาํแหนงงาน และสถานะในการทํางาน ตางกันมีความตองการพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน 
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1. องคกรและพนักงานในองคกร ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานดานทักษะ 
เนื่องจากการพัฒนางานในดานดังกลาว จะเปนการพัฒนาตนเองใหมีความพรอมและสรางความเชื่อมั่นไดวาจะ
ประสบความสําเร็จในการทํางาน 

2. องคกรและพนักงานในองคกร ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน จากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆ ที่เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหสามารถปฏิบัตงิานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. องคกรและพนักงานในองคกร ควรใหความสําคัญกับความสําเร็จในการทํางานทุกดาน เพราะ
ความสําเร็จในการทํางานของพนักงาน ถือเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จในการดําเนินงานขององคกร 

4. ในชวงอายุที่แตกตางกัน จะมีความตองการในการพัฒนาตนเองที่แตกตางกัน เนื่องจากในทุกชวงอายุ
จะมีความคิดเห็น ระดับความตองการพัฒนาตนเองในแตละดานที่แตกตางกันและความมั่นคงในหนาที่การงานที่ที่
แตกตางกัน องคกรจึงควรหาหลักสูตรในการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับชวงอายุและความตองการในการพัฒนา 
ในระยะเวลาของชวงอายุงานของพนักงานคนนั้นๆ 

5. ในสถานภาพที่แตกตางกัน พนักงานในองคกรจะมีความตองการพัฒนาตนเองที่แตกตางกัน เนื่องมาจาก
ความพรอมของสถานภาพ อาทิเชน ผูที่มีสถานภาพโสด สามารถที่จะมีความตองการพัฒนาตนเองที่มาก และมีความ
พรอมในการเดินทางไปพัฒนาตนเอง ทั้งระยะเวลาหลายวันหรือระยะทางที่ตองเดินทางไกลๆ ซึ่งจะมีความแตกตาง
กับผูที่มีสถานภาพสมรสหรือหมายหยาราง ที่มีภาระทางครอบครัวที่ตองดูแล ความตองการในการพัฒนาตนเอง       
จึงถูกจํากัดที่จะตองอบรมในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือเดินทางไปไมไกลมากนัก องคกรจึงควรจัดหลักสูตรในการ
พัฒนาใหครอบคลุม เหมาะสม และตอบโจทยกับพนักงานทุกคนในองคกร เพื่อใหพนักงานทุกคนไดรับการพัฒนา
ใหมีศักยภาพที่เทาเทียมกัน 

6. ในระดับการศึกษาที่แตกตางกัน จะมีความรู ความตองการในการพัฒนาตนเองที่แตกตางกัน โดยเฉพาะ 
ในดานความรูผูที่มีระดับการศึกษาสูง จะมีความตองการพัฒนาดานทักษะหรือวิชาเฉพาะดานที่ตองการใชในงาน
เทานั้น สวนผูที่มรีะดับการศึกษานอย จะมีความตองการในการพัฒนาที่หลากหลาย เนื่องจากมีความรูและทักษะยัง
ไมครอบคลุมบางเร่ือง องคกรจึงควรจัดหาหลักสูตที่ครอบคลุม ตรงกับความตองการที่ตองใชในงาน เพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม โดยเฉพาะในดานงานบริการซ่ึงเปนหัวใจหลักในงานขององคกร 

7. ในระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน จะสงผลกระทบตอความตองการในการพัฒนาตนเองอยางมาก 
เนื่องจากผูที่มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่คอนขางสูง จะมีความตองการพัฒนาที่สูงข้ึน สวนที่ผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนที่คอนขางต่ํา จะมีความตองการในการพัฒนาตนเองไมมากนัก โดยเฉพาะในสายการเดินรถ เนื่องจาก
จําเปนตองทํางานทุกวันเพื่อใหมีรายได แตในกลุมของพนักงานสํานักงานจะมีความตองการพัฒนาตนเองที่มาก 
เนื่องจากตองการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหมีความพรอมและเหมาะสมกับการเลื่อนตําแหนง องคกรจึงควรมี
การพัฒนาหลักสูตรใหตรงและเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ของพนักงาน ในแตละสวนอยางเหมาะสม โดยเฉพาะ
พนักงานเดินรถ หากตองมีการพัฒนาตนเอง ควรจะมีเงินชดเชยหรือทดแทน หากพนักงานขาดรายไดหรือรายได
ลดลงในชวงระยะเวลาที่ตองเขารับการพัฒนาตนเอง 
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1. ควรศึกษาตัวแปรแทรกระหวางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับความสําเร็จในการทํางานอ่ืนๆ 
เชน สมรรถนะในการปฏิบัตงิาน สภาพแวดลอมในการทํางาน เปนตน 

2. ควรศึกษาผลของการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานที่มกีารเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
3. ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เพื่อทราบขอเท็จจริงอันจะนํามาซ่ึง

การศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนางานอยางตอเนื่องของพนักงาน 
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PROBLEMS AND OBSTACLES IN CONDUCTING THE ACCOUNT OF 

VILLAGEFUND IN SI CHOMPHU DISTRICT KHONKAEN PROVINCE

   ปริยากร  วงคตาทํา 
บญัชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

  รองศาสตราจารยเยาวกุล  เกียรติสุนทร 
    ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

การคนควาอิสระคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบาน        
ในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ ผูจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 
จํานวน 115 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 115 ตัวอยาง สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson Correlation Coefficient)  

ผลการศึกษาพบวาผูจัดทําบัญชีกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน สวนใหญเปนเพศ
ชาย มีอายุอยูระหวาง 45-53 ป มีระดับการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ไมใชสาขาบัญชี 
มปีระสบการณในการจัดทําบัญชี เคยผานการอบรมเก่ียวกับการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานอยางนอย 1 คร้ัง/ป การ
บันทึกบัญชี บันทึกดวยมือและเคร่ืองคอมพิวเตอร สมุดบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่ทุกหมูบาน
จัดทําเหมือนกันคือ ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมคําขอกู ทะเบียนคุมลกูหนี้ ทะเบียนคุมเงินฝากสัจจะ จากการศึกษา
ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีในแตละดานทั้งหมด 4 ดาน คือ ดานความรูความสามารถของผูจัดทําบัญชี
กองทุนหมูบาน ดานเอกสารและวิธีการทางบัญชีของกองทุนหมูบาน ดานความรวมมือและประสานงานของ
คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมูบาน และ ดานเคร่ืองมือที่ใชในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําบัญชี พบวามี
ปญหาอยูในระดับนอยในทุกดาน ทั้งนี้ อาจเปนเพราะกองทุนหมูบานในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน มีการ
จัดตั้งสํานักงานกองทุนหมูบานอําเภอ สีชมพู เพื่อใหเปนศูนยกลางการประสานงาน โดยมีเจาหนาที่ประจํา
สํานักงาน ซ่ึงมีความรูในการจัดทําบัญชี คอยใหคําแนะเมื่อพบปญหาเก่ียวกับการจัดทําบัญชี อีกทั้งยังมีพัฒนา
ชุมชนอําเภอสีชมพู เปนที่ปรึกษาใหกับกองทุนหมูบานในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน

: , ,
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Abstract

This independent research aims to study problems and obstacles in the preparation 
of village fund accounting. In the Si Chomphu district Khon Kaen. 

The sample group used in the study was Village Fund Accountant In the Si 
Chomphu district 115 people in Khon Kaen Province. The questionnaire was used to collect 
the data of 115 samples. Statistics used in data analysis were percentage, mean, standard 
deviation and Pearson's correlation coefficient (Pearson Correlation Coefficient).

The results of the study showed that village fund accountants In the Si Chomphu
district Khon Kaen . Mostly male Aged between 45-53 years with high school education 
Study in other fields that are not accounting. Have experience in accounting. Have passed the 
training on village fund accounting at least 1 time / year. Accounting record record by hand 
and computer. The account book and accounting documents that every village produces are 
the same. Receipt Register to control the loan request Registrar Registration of deposit 
control. From the study of problems and obstacles in the preparation of accounting in each 
area, all 4 aspects are the knowledge and ability of the village fund accountant. Documents 
and accounting methods of village funds.Cooperation and coordination of the committee and 
members of the Village Fund and the tools used in the operation of accounting. Found that 
there was a low level of problems in all aspects, which may be due to the village fund in the 
Si Chomphu district Khon Kaen. The establishment of the village capital Si Chomphu
District Office To be a coordination center. With staff at the office Which has knowledge in 
accounting Keep advising when encountering problems with accounting. There is also a 
community development in Si Chomphu District. As a consultant to the Village District Si 
Chomphu District Fund Khon Kaen.

Keyword (s) : Account , Villagefund, Problems and obstacles

 

นโยบายจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนนโยบายเรงดวน ภายใตการนําของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
ซึ่งไดแถลงตอรัฐสภา เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ 2544 และถือเปนนโยบายที่ใช ในการหาเสียง เมื่อการเลือกตั้งใน
วันที่ 6 มกราคม 2544 จนพรรคฯ ไดรับชัยชนะสามารถจัดตั้ง รัฐบาลไดสําเร็จ ดังนั้น รัฐบาลของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
จึงใหความสําคัญกับนโยบายนี้ คอนขางมาก การผลักดันเพื่อใหนโยบายลงสูการปฏิบัติอยางรวดเร็ว ดังจะเห็นได
จากมีการตั้ง คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี) ภายในเวลาไมถึง
สองเดือนหลังจากแถลงนโยบายตอรัฐสภา (ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2544) นโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มี
วัตถุประสงค เพื่อสรางแหลงเงินทุนหมุนเวียน ในหมูบานและชุมชนเมือง สําหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ 
สรางงาน สรางรายได เพื่อใหมี รายไดเพิ่ม การลดรายจาย การบรรเทาเหตุฉุกเฉิน สงเสริมการพัฒนาในหมูบาน
และชุมชนเมือง ใหมีขีดความสามารถในการจัดการระบบ การบริหารเงินทุนของตนเอง

เนื่องจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไมมี รูปแบบที่ชัดเจนดังกลาวขางตน รัฐบาล จึงไดมีระเบียบ
คณะกรรมการกองทนุหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ พ.ศ.2551 ขอ 46,47และ 48 ซึ่งวาดวยการทําบัญชีและการตรวจสอบ (สํานักงานคณะกรรมการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ, 2554,หนา 3) ตลอดจนจัดทําคูมือการบริหารงานกองทุนหมูบานข้ึนเพื่อให
ประชาชนและภาครัฐ ไดใชเปนเคร่ืองมือในการดําเนินงาน (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย)  
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กองทุนหมูบานเปนระบบการเงินในระดับจุลภาค คือ ระบบการเงินที่เนนการปลอยสินเชื่อจํานวนเล็ก ๆ 
เพื่อใหสมาชิกของกองทุนกูเงินไปสรางงาน สรางอาชีพ แลวจะตองคืนเงินทุนที่กูไป ใหแกกองทุน ซึ่งในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนนี้ชาวบานตองคิดเองทําเองโดยภาคราชการจะเปนผูวางกรอบ นโยบาย 
หลักการที่สําคัญ และใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการเทานั้น ดังนั้น ในการดําเนินการจัดการบริหารกองทุน
หมูบานที่ยั่งยืนและเขมแข็งจะตองไมมกีารเลนพรรคเลนพวกและจะตองมีองคความรูที่เพียงพอ โดยเฉพาะในเรื่อง
ของระบบบัญชี ควรจะตองมีการสุมตรวจเปนระยะ ๆ หรือ มีการตรวจสอบจากภายใน โดยใหสมาชิกหรือคนใน
หมูบานชวยกันตรวจสอบ การหละหลวมในการตรวจสอบ บัญชี ทําใหเกิดการตกแตงตัวเลข และนอกจากนี้ยังพบ
ขอมูลจากการวิจยัเก่ียวกับระบบบัญชีของกองทุนหมูบานวามีปญหาดานบัญชีเนื่องจากมีรูปแบบบัญชีที่หลากหลาย
ไมมีรูปแบบการตรวจสอบบัญชีที่ชัดเจนและคณะกรรมการกองทุนหมูบานขาดประสบการณและทักษะในการราง
และตรวจสอบบัญชีอยางเปนระบบ อีกทั้งมีขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ที่ไดพบ
ประเด็นสําคัญซึ่งมีแนวโนมที่จะแผขยายเพิ่มข้ึน ทุกป คือ กองทุนหมูบานมีหนี้คางชําระและเงินขาดบัญชี          
(เรืองศิลป ภูแกว, 2554, หนา 1-2) ทั้งนี้กองทุนหมูบานมีจุดออนที่สําคัญเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและมีระบบการ
ควบคุมตรวจสอบทางดานการเงินและบัญชีที่ไมรัดกุม การจัดทําระบบบัญชีและการจัดทําเอกสารหลักฐานควบคุม
ทางดานการเงิน ของกองทุนขาดความชัดเจนและไมไดมีการกําหนดรูปแบบที่เปนแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน     
มกีารบันทึกบัญชีไมถูกตอง ไมครบถวนและไมเปนปจจุบัน  

กองทุนหมูบานในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน มีกองทุนหมูบาน ทั้งหมด 115 กองทุน โดยมีการ
บริหารงานในแตละกองทุนที่แตกตางกัน แตมีรูปแบบการบริหารที่คลายคลึงกัน เชน ในแตละกองทุนมีการจัดตั้ง
คณะกรรม ไมต่ํากวา 9-15 คน แตละกองทุนมีจํานวนคณะกรรมไมเทากัน คณะกรรมการของแตละกองทุนมาจาก
การคัดเลือกกันเองโดยสมาชิก ทั้งนี้ ในการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน           
จะมีพัฒนาชุมชนเปนพี่เลี้ยงให จากการสอบถามขอมูลเบื้องตนกับพัฒนาชุมชน ซึ่งเปนพี่เลี้ยงในการดําเนินงานของ
กองทุนหมูบาน พบวา ปญหาในการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน คือ การจัดทําบัญชีและงบการเงินที่ไมถูกตอง 
ทําใหการดําเนินงานไมเปนแบบแผนตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนดไว และ
คณะกรรมการของกองทุนหมูบานไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของตัวเองเทาที่ควร ไมปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ตามกําหนด และไมคอยมีความรูความเขาใจในการบริหารงานของกองทุน ยังขาดการประชาสัมพนัธผลงานและการ
ทาํความเขาใจ ขาดการประสานงานในเร่ืองตาง ๆ ที่สมาชิกควรไดรับทราบ การกูยืมเงินยังขาดความรูความเขาใจ
ในวัตถุประสงคในการกูยืม ใชเงินกูยืมผิดวัตถุประสงค ทําใหการใชคืนเงินยืมไมตรงตามกําหนดเวลาดวยเหตุ
ดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแกน เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานดานการบัญชีและงบการเงินของกองทุนหมูบาน
รวมทั้งกอใหเกิดความตระหนักในหนาที่ของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งมีสวนสงผลกระทบกับการจัดทําบัญชี และ
งบการเงินของกองทุนหมูบานเพื่อใหกองทุนหมูบาน สามารถพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสุดตอไป
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1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการจัดทําบัญชีของ กองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสีชมพู จงัหวัดขอนแกน 

 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variales) สถานภาพสวนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่
ศึกษา ประสบการณในการจัดทําบัญชี การฝกอบรม 

ตัวแปรตาม (Dependent Variales) ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี  
- ดานความรูความสามารถของผูจัดทําบัญชี 
- ดานเอกสารและวิธีการทางบัญชี 
- ดานความรวมมือประสานงาน 
- ดานเคร่ืองมือที่ใชในการปฏิบัตงิาน 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน      
จากจํานวนหมูบานทั้งหมดในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน รวมทั้งหมด 10 ตําบล 115 หมูบาน ซึ่งไดมีการ
จัดตั้งกองทุนหมูบานทั้งหมด 115 กองทุน มีผูจัดทําบัญชีในแตละกองทุน กองทุนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 115 คน 
(สํานักงานกองทุนหมูบานอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน) 

  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการคนควาอิสระคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)         
ซึง่แบงเปน 3 สวน คือ 

 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม คือ 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษาของผูจัดทําบัญชี 
- สาขาวิชาที่ศึกษา 
- ประสบการณในการทําบัญชี 
- การฝกอบรม 
 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลสภาพทัว่ไปของการจัดทําบัญชี 
- ประสบการณในการจัดทําบัญชี 
- การฝกอบรม 
- จาํนวนคร้ังที่ฝกอบรม 
- การจัดทําบัญชีของกองทุน 
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- เคร่ืองมือการจัดทําบัญชี 
- ระบบบัญชีของกองทุน 

 เปนคําถามลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เก่ียวกับเร่ืองปญหาและอุปสรรคใน
การจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน แบงคําถามได 4 ดาน ดังนี้ 

- ปญหาดานความรูความสามารถของผูจัดทําบัญชี 
- ปญหาดานเอกสารและวิธีการบัญชี 
- ปญหาดานความรวมมือและการประสานงาน 
- ปญหาดานเคร่ืองมือที่ใชในการปฏิบัตงิาน 

  ทั้งนี้ ลักษณะแบบสอบถามในสวนที่ 3 จะเปนแบบสอบถามที่เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
rating scale ซึ่งมีลักษณะคําถามที่ใหผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความสําคัญของปญหาและอุปสรรค 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง ปญหามากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง ปญหามาก 
ระดับ 3 หมายถึง ปญหาปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ปญหานอย 
ระดับ 1 หมายถึง ปญหานอยที่สุด 

   เปนคําถามลักษณะปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นและให
ขอเสนอแนะไดโดยเสรี 

ผูศึกษาแบงการเก็บขอมูลตามลักษณะที่มาของขอมูลได 2 ประเภท คือ 
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บขอมูล โดยไดจากการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ที่ผูศึกษาสรางข้ึน 
2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ วิทยานิพนธ เว็บไซตและ

เอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของกับกองทุนหมูบานและการจัดทําบัญชี 

นําขอมูลจากแบบสอบถามสวนที่ 1 สวนที่ 2 และสวนที่ 3 ซึ่งไดจากการเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางไป
วิเคราะหดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อประมวลผลและหาคาทางสถิติ ดังนี้ 

1. คัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณเพื่อจัดหมวดหมูตามลักษณะผูใหขอมูลที่จะศึกษาและลงรหัส
ในแบบสอบถามเพื่อความสะดวกในการบันทึกขอมูล 

2. ขอมูลพื้นฐานและขอมูลการจัดทําบัญชีของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา       
ในรูปการแจงความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage)  

3. ขอมูลดานบัญชีและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 
โดยการหาคาเฉลี่ย x และหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบการบรรยาย 

4. หาคามัธยฐาน (median) เพื่อศึกษาความแตกตางของคาเฉลี่ยวามีความแตกตางจาก คามัธยฐานมากนอยเพียงใด 
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สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 - คาเฉลี่ย (Mean) 
 - สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 - รอยละ Percentage 

สถิติทีใ่ชในการทดสอบสมมติฐาน 
 - คาสัมประสิทธิสหสัมพนัธของเพียรสัน (Pearson Correlations Coefficient) 

 

จากการศึกษาขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูจัดทําบัญชีกองทุนหมูบาน สวนใหญเปน
เพศชาย คิดเปน รอยละ 59.1 อายุอยูระหวาง 45-53 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.6 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนปลาย มากที่สุด 80 คน คิดเปนรอยละ 69.6 สาขาวิชาที่ศึกษา เปนสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ไมเก่ียวกับบัญชี มากที่สุด 
จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 66.1 ประสบการณในการจัดทําบัญชี สวนมากมีประสบการณในการจัดทําบัญชี 
จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 73.9 และเคยผานอบรมการจัดทําบัญชี มากที่สุด จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 73.9 

จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบาน พบวา โดยสวนมากผูจัดทําบัญชีกองทุน
หมูบานปฏิบัตงิานในการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบาน มากกวา 5 ป จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 53.6 เคยผานการ
ฝกอบรมการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานเปนสวนใหญ จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 77.4 จํานวนคร้ังที่
ฝกอบรม มากที่สุด 1คร้ัง/ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 58.4 กองทุนหมูบานมีการจัดทําบัญชี จํานวน 115 
กองทุน คิดเปนรอยละ 100 กองทุนหมูบานมีการบันทึกบัญชีดวยมือและเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนสวนใหญ จํานวน 
56 กองทุน คิดเปนรอยละ 48.7 สมุดบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่ทุกกองทุนจัดทําเหมือนกัน รอยละ 
100 คือ ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมคําขอกูทะเบียนคุมลกูหนี้ ทะเบียนคุมเงินฝากสัจจะ 

จากการศึกษา ขอมูลดานปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี โดยรวม ทั้ง 4 ดาน ในภาพรวมปญหาอยู
ในระดับนอย ( x  = 2.29, S.D.= 0.783) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความรูความสามารถของผูจัดทํา
บญัชีกองทุนหมูบาน ปญหาอยูในระดับนอย (x = 2.60, S.D.= 0.900) ดานเอกสารและวิธีการทางบัญชีของกองทุน
หมูบานปญหาอยูในระดับนอย ( x  =2.60, S.D.=0.900) ดานความรวมมือและประสานงานของคณะกรรมการและ
สมาชิกของกองทุนหมูบาน ปญหาอยูในระดับนอย ( x  =2.18, S.D.= 0.926) และดานเคร่ืองมือที่ใชในการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําบัญชี ปญหาอยูในระดับนอย (x =2.28, S.D.=0.907)  

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ระดับการศึกษาของผูจัดทําบัญชีมีความสัมพันธกับระดับปญหาและ
อุปสรรคในการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน วิเคราะหดวยสถิติ 
correlation ทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิต ิ0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ระดับการศึกษาของผูจัดทําบัญชีไมมี
ความสัมพันธกับระดับปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอ สีชมพู จังหวัด
ขอนแกน 
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จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 สาขาวิชาที่ศึกษาของผูจัดทําบัญชีมคีวามสัมพนัธกับปญหาและอุปสรรคใน
การจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกนวิเคราะหดวยสถิติ correlation ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา สาขาวิชาที่ศึกษาของผูจัดทําบัญชีไมมีความสัมพันธกับ
ระดับปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอ สีชมพู จังหวัดขอนแกน 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ประสบการณในการจัดทําบัญชีของผูจัดทําบัญชีมีความสัมพันธกับปญหา
และอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกนวิเคราะหดวยสถิติ 
correlation ทีร่ะดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ประสบการณในการจัดทําบัญชีของ
ผูจดัทําบัญชีไมมีความสัมพันธกับระดับปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแกน 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 4 การฝกอบรมของผูจัดทําบัญชีมคีวามสัมพนัธกับปญหาและอุปสรรคในการ
จัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน วิเคราะหดวยสถิติ correlation ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การฝกอบรมของผูจัดทําบัญชีไมมีความสัมพันธกับระดับ
ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

 

 ผูจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน สวนใหญเปน เพศชาย 
อายุของผูจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานอยูในชวง 45 – 53 ป มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาใน
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ไมใชสาขาบัญชี การบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร มีประสบการณในการจัดทําบัญชี และเคย
ผานอบรมการจัดทําบัญชี 

ผูจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน การปฏิบัติงานในการจัดทําบัญชี
กองทุนหมูบาน มากกวา 5 ป และสวนใหญเคยผานการอบรมการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน 1 ครั้ง/ป กองทุน
หมูบานในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน มีการจัดทําบัญชีครบทั้ง 115 หมูบาน สวนใหญบันทึกดวยมือและ
เคร่ืองคอมพิวเตอร สมุดบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่ทุกหมูบานจัดทํา คือ มีใบเสร็จรับเงิน มีการ
จัดทําทะเบียนคุมคําขอกู มีทะเบียนคุมลกูหนี้ และมีการจัดทําทะเบียนคุมเงินฝากสัจจะ 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน ในเขต
อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน พบวามีปญหาในระดับนอย โดยแยกเปนรายดานของปญหาไดดังนี้ 

ปญหาดานความรูความสามารถของผูจัดทําบัญชีกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 
จากผลการศึกษาพบวา ผูจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานสวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําบัญชีอยาง
ถูกตองครบถวน สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนจากการจัดทําบัญชีไดในระดับปานกลาง และมีปญหานอยเก่ียวกับ
ข้ันตอนการปฏิบัตงิานที่เปนขอบังคับของกองทุนหมูบาน ในเร่ืองการอบรมความรูใหม เก่ียวกับการจัดทําบัญชีจาก
วิทยากผูเชี่ยวชาญก็ไดรับความรูอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
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ปญหาดานเอกสารและวิธีการทางบัญชีของกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน จากผล
การศึกษาพบวา มีความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นดานนี้อยูในระดับปญหาท่ีนอยประเด็นปญหาดังนี้ เอกสารที่ใชใน
การประกอบการบันทึกบัญชีมีการจัดทําครบถวนตามหลักบัญชี การผานรายการจากสมุดรายวันข้ันตน ไปสมุด
บัญชีแยกประเภททั่วไป การบันทึกสมุดบัญชีรายรับกองทุน เชน การรับเงินจัดสรร ,การรับชําระเงินกู , การรับ
ดอกเบี้ยและคาปรับ การบันทึกสมุดบัญชีรายจายกองทุน เชน การจายเงินกูลูกหนี้ ,การจานดอกเบี้ยจัดสรรให
สมาชิก การบันทึกสมุดรายวันทั่วไป ที่ใชสําหรับบันทึกกิจกรรมอ่ืน ๆ การสรุปบัญชีรายไดและคาใชจายประจําป 
การจัดทํางบทดลองประจําป การจัดทํางบดุลประจําป การจัดทําบัญชีกําไรสะสมและจัดสรรกําไรประจําป 

ปญหาดานความรวมมือและประสานงานของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแกน จากผลการศึกษาพบวา มีความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นดานนี้อยูในระดับปญหาที่นอย ประเด็น
ปญหาดังนี้ ความรวมมือในการสงเอกสารที่เก่ียวกับการจัดทําบัญชี ความรวมมือจากสมาชิกกองทุนหมูบานในการ
จัดทําบัญชี ประธานกองทุนหมูบานไดใหความรวมในการใหขอมูลทางบัญชีเปนอยางดี ผูสอบบัญชีไดเขามามี
บทบาทในการใหคําแนะนําใหทานจัดทําบัญชีใหถูกตอง การประสานความรวมมือกับกองทุนหมูบานอ่ืนในการ
จัดทําบัญชี 

ปญหาดานเคร่ืองมือที่ใชในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแกน จากผลการศึกษาพบวา มีความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นดานนี้อยูในระดับปญหาที่นอย ประเด็น
ปญหาดังนี้ ความสะดวกและงายในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการเขาใชงานการจัดทําบัญชี การบันทึก
รายการ รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวนและแมนยํา การเปรียบเทียบขอมูลยอนหลัง รูปแบบบัญชีตรงกับความตองการ 
การจัดเก็บขอมูลการจัดทําบัญชี 

การทดสอบสมมติฐานปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอ สีชมพู 
จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา  

สมมติฐานที่ 1 ระดับการศึกษาของผูจัดทําบัญชีไมมีความสัมพันธกับระดับปญหาและอุปสรรคในการ
จัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

สมมติฐานที่ 2 สาขาวิชาที่ศึกษาของผูจัดทําบัญชีไมมีความสัมพันธกับปญหาและอุปสรรคในการจัดทํา
บญัชีของกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

สมมติฐานที่ 3 ประสบการณในการจัดทําบัญชีของผูจัดทําบัญชีไมมคีวามสัมพนัธกับปญหาและอุปสรรค
ในการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 

สมมติฐานที่ 4 การฝกอบรมของผูจัดทําบัญชีไมมคีวามสัมพันธกับปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี
ของกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน 
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จากผลการศึกษาพบวาสภาพการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน มีการ
จัดทําบัญชีกองทุนทุกหมูบาน ทั้งหมด 115 หมูบาน ในการบันทึกบัญชีนั้น พบปญหาอยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปน
เพราะกองทุนหมูบานในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกนมีการจัดตั้งสํานักงานกองทุนหมูบานอําเภอสีชมพู และมี
เจาหนาที่ประจําสํานักงาน คอยใหคําแนะนําในการจัดทําบัญชี เม่ือผูจัดทําบัญชีของแตกองทุนพบเจอปญหาในการ
จัดทําบัญชี การบันทึกบัญชีในแตละกองทุนเปนไปในรูปแบบเดียวกัน ตามแบบฟอรมที่ทางสํานักงานกองทุนหมูบาน
อําเภอสีชมพูไดจัดทําข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ (อัญชรี สีนา ,2552) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาระบบบัญชี
สหกรณการเกษตร นาหมอม จํากัด ผลการวิจัยพบวา ปญหาของสหกรณการเกษตรนาหมอมจํากัด คือ สมรรถนะ 
(Competency) ความรู ทักษะและประสบการณ ของพนักงานบัญชีและสมุหบัญชี มีไมเพียงพอแตไดรับการแกไข
โดยการใหผูสอบบัญชีเปนที่ปรึกษาทางดานบัญชี ดานภาษีอากร และดานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดทําบัญชี         
แตอยางไรก็ตามการใหคําปรึกษาของผูสอบบัญชีก็ไมอาจครอบคลุมปญหาไดทุกประเด็น จึงยังมีปญหาอ่ืน ๆ อยูบาง 
สําหรับลักษณะของระบบบัญชีนั้น สหกรณไดปฏิบัติตามรายละเอียดในคูมือของกรมตรวจบัญชีสหกรณประเภท
สหกรณการเกษตรเปนสวนใหญ จึงชวยใหสหกรณมกีารทํางานที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มเติม 

จากการศึกษายงัพบวามีการจัดทําเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่แตกตางกันอยูบางเปนบางรายการ 
แตที่ทุกกองทุนหมูบานทําเหมือนกันทั้งหมดคือ มีใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมคําขอกู ทะเบียนคุมลูกหนี้ และ
ทะเบียนคุมเงินฝากสัจจะ ดานประสบการณในการจัดทําบัญชีของผูจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานในเขตอําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแกน พบวา มีประสบการณมากกวา 5 ป เปนจํานวน 62 คน ซึ่งถือวามีประสบการณมาก และผูจัดทํา
บัญชีกองทุนหมูบานโดยสวนใหญก็ผานการอบรมเก่ียวกับการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานมาอยางนอย อบรม 1 
คร้ัง/ป ซึ่งผลการวิจัยนี้ สอดคลองกับผลการวิจัยของ (ปญจพร ศรีชนาพันธ ,วรพรรณ เขียววรุจี ,และปวีณา ศิริภัณฑ, 
(2558). ที่พบวา ประสบการณในการจัดทําบัญชีของผูจัดทําบัญชีสงผลตอการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบาน รวมถึง 
(ธดิาพร อินชุม,2554) พบวา การอบรมดานการจัดทําบัญชีที่เพียงพอ จะสามารถจัดทําบัญชีที่เปนระบบมาตรฐาน
ได สวนในเรื่องเคร่ืองมือในการบันทึกบัญชีสวนใหญบันทึกดวยมือและเคร่ืองคอมพิวเตอร ซึ่งทําใหแมนยําและ
สามารถตรวจสอบขอมูลไดอยางรวดเร็ว 

จากผลการศึกษาพบวาปญหาและอุปสรรคการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานในเขตอําเภอสีชมพู 
จังหวัดขอนแกน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุปไดดังนี้ 

.  ภาพรวมปญหาอยูในระดับนอย ทั้งนี้
อาจเปนเพราะกองทุนหมูบานในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน มีการจัดตั้งสํานักงานกองทุนหมูบานอําเภอสี
ชมพู และจัดใหมีเจาหนาที่ประจําสํานักงานคอยใหคําแนะนําในการจัดทําบัญชี รวมถึงการจัดทําแบบฟอรมการ
บนัทึกบัญชี ใหกับผูจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน เพื่อใหการบันทึกบัญชีเปนไปใน
รูปแบบเดียวกัน อีกทั้งสํานักงานกองทุนไดกําหนดใหผูจดัทําบัญชีกองทุนหมูบานสามารถปฏิบัติงานตามวงจรบัญชี
ไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผูจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานสามารถจัดทําบัญชีและงบการเงินไดถูกตองตามหลักการ
ที่ระบุในคูมือการจัดทําบัญชีและผูจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานมีความสามารถในการใชแบบฟอรมทางการบัญชี         
ตามระบุในคูมือการจัดทําบัญชีอยางถูกตอง ตามลําดับ ซ่ึงผลการวิจัยนี้ ขัดแยงกับผลงานวิจัยของ (ศิริวรรณ สุมเล็ก, 
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2546) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) กรณีศึกษาธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา ปญหาและอุปสรรคใน
การจัดทําบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค พบปญหาอันดับแรกคือ 
ปญหาดานเอกสารและวิธีการทางบัญชี ไดแก ชื่อบัญชีมมีากเกินไป การจําแนกรายการระหวางสินทรัพยสวนตัวกับ
สินทรัพยของกิจการ เอกสารที่ใชในการประกอบการบันทึกบัญชีมีปริมาณมากเกินไป ประเภทของวัตถุดิบ สินคา
คงเหลือ วัสดุสาํนักงาน ปญหาอันดับที่สอง คือ ปญหาดานความรูความสามารถของพนักงานบัญชี ไดแก พนักงาน
ขาดความรูความสามารถในการจัดทําบัญชีอยางถูกตองครบถวนพนักงานไมมีการปฏิบัติงานที่เปนข้ันตอนตาม
นโยบายของกิจการและพนักงานไมสามารถใหคําแนะนํากับผูบริหารในการใชขอมูลทางบัญชีเพื่อตัดสินใจได ปญหา
อันดับที่สอง คือ ปญหาทางดานความรวมมือและประสานงาน ไดแก ความรวมมือจากผูตรวจสอบบัญชีในการให
คําแนะนําการจัดทําบัญชี ความรวมมือจากผูบริหารในการใหขอมูล ความรวมมือจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก
องคกร ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ เก่ียวกับการจัดทําบัญชี ปญหาอันดับสุดทาย คือ ปญหาดานเคร่ืองมือที่ใชในการ
ปฏิบัตงิาน ไดแก ปญหาการบันทึกบัญชีโดยการเขียนบันทึกและการบันทึกบัญชีโดยคอมพิวเตอร  

.  ภาพรวมพบวาปญหาอยูในระดับนอย ทั้งนี้
อาจเปนเพราะทางสํานักงานกองทุนหมูบานอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน ไดมีการจัดทําแบบฟอรมรูปแบบการ
บันทึกบัญชีไวใหผูจัดทําบัญชี ในแตละกองทุนหมูบานในเขตอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแกน จัดทําใหเปนรูปแบบ
เดียวกัน และยังมีเจาหนาที่ประจําสํานักงานกองทุนหมูบานอําเภอสีชมพู เปนผูใหคําแนะนําเก่ียวกับการบันทึกบัญชี 
รวมถึงมีพัฒนาชุมชนอําเภอสีชมพู เปนผูชวยดูแลและใหการแนะนําวิธีการและข้ันตอนในการดําเนินงานตางๆ       
ในกองทุนหมูบาน อีกดวย ซึ่งผลการวิจัยนี้ ขัดแยงกับผลงานวิจัยของ (ชัชรินทร จุลกะเสวี ,2553) ไดศึกษาระบบ
บญัชีของกองทุนหมูบาน : กรณีศึกษาอําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีษะเกษ ผลจากการศึกษาพบวาผูมีหนาที่จัดทํา
บัญชีกองทุนหมูบานสวนใหญไมมีพื้นฐานและความรูทางดานบัญชีและการเงินโดยตรง แตมีประสบการณในการ
จัดทําบัญชีไดโดยการศึกษาจากคูมือ และการเขารับการอบรม ปจจุบันการบันทึกบัญชีและการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของกองทุนหมูบานยังคงไมเปนไปตามรูปแบบของระบบบัญชีที่กําหนดไวในคูมือการทําบัญชีและ
รายงานสําหรับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กลาวคือ มีการบันทึกบัญชีตามความสะดวก และตามความเขาใจ 
เนื่องจากผูมีหนาที่จัดทําบัญชีขาดความรูและความเขาใจในการใชแบบฟอรมตาง ๆ ในการบันทึกบัญชี และผูมี
หนาที่จัดทําบัญชีสวนใหญไมเห็นความสําคัญของเอกสารประกอบการจัดทําบัญชี แตจะเนนและใหความสําคัญ
เฉพาะการจัดทํารายงานทางการเงินเพื่อใชในการเบิกเงินจากธนาคาร นอกจากนั้นการดําเนินงาน ของกองทุน
หมูบานยังขาดการสนับสนุนทางดานตาง ๆ จากหนวยงานที่เก่ียวของอยางตอเนื่องและจริงจัง ไดแก เร่ืองการจัด
อบรมและการใหความรูทางดานบัญชี และขาดบุคลากรที่ทําหนาที่ดูแลและใหคําปรึกษาเก่ียวกับการจัดทําบัญชี
และการดําเนินงานดานอ่ืน ๆ ของกองทุน 

.  ภาพรวมพบ
ปญหาอยูในระดับนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะคณะกรรมการในแตละกองทุนมีความเขมแข็ง กระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน สวนสมาชิกใหความรวมมือตอการประชุมของกองทุนหมูบานเปนอยางมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาภายใน
ชุมชนใหความรวมมือ ในกิจกรรมภายในชุมชนเปนอยางดี ซ่ึงสอกคลองกับงานวิจัยของนิศารัตน ศิลปะเดช และคณะ 
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(นิศารัตน ศอลปะเดช,และคณะ.(2545). พบวา กองทุนหมูบานจะมีการบริหารจัดการที่ดี ข้ึนอยูกับสมาชิกมีความ
สามัคคีและการมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีการทํางานอยางเขมแข็งมี
ประสิทธิภาพโดยพิจารณาไดจากคณะกรรมการมีการทํางานอยางทุมเทเสียสละมีการรวมกันคิด มีสวนรวมในการ
วางแผน เชนเดียวกับงานวิจัยของปาจรีย ผลประเสริฐ และคณะ (ปาจรีย ผลประเสริฐ,2548) ที่ศึกษาพบวา ปจจัย
ภายในของกองทุนหมูบานสงผลใหกองทุนหมูบานมีการบริหารจัดการท่ีดี เม่ือมีการบริหารจัดการที่ดีสงผลให
กองทุนหมูบานประสบความสําเร็จ ภาวะผูนําคณะกรรมการสงผลทางตรงเชิงบวกตอการบริหารจัดการ และ
เชนเดียวกับงานวิจัยของ (เกศสุดา ปนไชย, และอาวรณ โอภาสพัฒนกิจ.(2551). ศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการ
บริหารจัดการของกองทุนหมูบานหนองโบสถ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา ประธานและคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานฯ มีการประชุมปรึกษาหารือกันอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพของกรรมการดานความรูและ
พัฒนาทักษะที่จาํเปนในการบริหารจัดการกองทุนที่มคีวามเสี่ยงและไมอนุมัตใิหกู ซึ่งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
ตําบลบานยาง อําเภอวัดโบสถ ไดเตรียมพรอมและมีมาตรการเพื่อการจัดการกับความเสี่ยงดังกลาง เร่ิมตั้งแตการ
เขียนโครงการ มกีารตรวจสอบจากคณกรรมการกอนอนุมัติ และมีการคํ้าประกันกันเองระหวางสมาชิก ทําใหสมาชิก
มคีวามเทาเทียมกันในการเขาถึงเงินทุน เกิดความสามัคคีและชวยเหลือระหวางสมาชิก และที่สําคัญผูคํ้าประกันจะมี
สวนชวยกระตุนผูกูยืมใหชําระตรงเวลา ถือเปนแนวทางสรางวินัยทางการเงินที่ดี และชวยลดความเสี่ยงของกองทุน 
ซึง่จะมีคณะกรรมการรติดตามใหคําแนะนําดูแล เพื่อใหสมาชิกสามารถดําเนินการตามโครงการไดอยางราบร่ืน 

.  ภาพรวมพบปญหาอยูในระดับนอย 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะพัฒนาชุมชนอําเภอสีชมพู ซ่ึงเปนหนวยงานรับผิดชอบในการเปนผูใหคําปรึกษาในทุกการ
ดําเนินงานของกองทุนหมูบานในเขตอําเภอ สีชมพู แนะนําใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติงานใน
ดานการจัดทําบัญชีควบคูไปกับการบันทึกบัญชีดวยมือ สงผลใหการปฏิบัติงานของผูจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ (พัชรินทร นาคะประวิง, 2550) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลของการ
ใชเทคโนโลยี สารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สวนกลาง กรมสงเสริมการเกษตร ซ่ึงพบ วาระดับความรู
ความเขาใจของเจาหนาที่อยูในระดับสูง ประสิทธิผลในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาที่โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง โดยแยกเปนรายดานดังนี้ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และดานบรรลุวัตถุประสงคในการ
ปฏิบัตงิาน อยูในระดับสูง เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนสําคัญตอการปฏิบัติงานขององคกร และภาครัฐให
การสนับสนุน ผลักดันใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ สําหรับดานการใชประโยชน
จากทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ และความพึงพอใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับปานกลาง 
เนื่องจากยังมีปญหา อุปสรรคในเร่ือง อุปกรณ ระบบเครือขาย ขอมูลสารสนเทศ การอบรม และการใหบริการ     
จึงสงผลใหการใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศไดไมเต็มที่ และไมเปนที่พึงพอใจของเจาหนาที่ในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัตงิาน 
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1. ดานความรูความสามารถของผูจัดทําบัญชีกองทุนหมูบาน ภาครัฐควรใหการสนับสนุนการฝกอบรม
ความรูเก่ียวกับการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานที่ถูกตองแกผูจัดทําบัญชี โดยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งควรมีการจัดฝกอบรม
อยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มความรูแกผูจดัทําบัญชี 

2. ดานเอกสารและวิธีการทางบัญชีของกองทุนหมูบาน หนวยงานที่เก่ียวของควรที่จะนําเสนอรูปแบบ
ของบัญชีสําหรับกองทุนหมูบานที่งายตอการทําความเขาใจเพื่อใหผูจัดทําบัญชีเขาใจและบันทึกไดอยางถูกตอง
ครบถวน 

3. ดานความรวมมือและประสานงานคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมูบาน ควรมีการประชุมกัน
ระหวางคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมูบานใหบอยมากข้ึน เพื่อเปนการซักซอมและทําความเขาใจเก่ียวกับ
การจัดทําบัญชี รวมถึงการขอความรวมมือ  

4. ดานเคร่ืองมือที่ใชในการปฏิบัตงิานเก่ียวกับการจัดทําบัญชี ควรมีการคัดเลือกผูจัดทําบัญชีที่มีความรู
พื้นฐานในการใชงานคอมพิวเตอรหรืออาจจัดสงผูจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตร
การบันทึกบัญชีดวยคอมพิวเตอร 
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การศึกษาปจจัยสวนบุคคลท่ีมผีลตอความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาด ในการใชบริการรานนวดแผนไทย 
ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของลูกคาที่เขามาใชบริการรานนวดแผนไทย 
ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาลักษณะความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดของลูกคาที่เขา
มาใชบริการรานนวดแผนไทย ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางที่นํามาใชในการวิจยัคร้ังนี้ ไดแก 
ประชากรในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ที่มีจาํนวนประชากรทั้งสิ้น 10,516 คน ขอมูล ณ ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ท่ีมา : 
งานสถิติ สํานักงานเขตตลิ่งชัน) และนํามากําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane ไดขนาดของ
กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน และเคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 54.50 มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป จํานวน 
98 คน คิดเปนรอยละ 24.50 มรีะดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 53.50 มีสถานภาพ
สมรส จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 49.5 มีอัตราเงินเดือน 15,001 – 30,000 บาท จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 
25.50 มอีาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.75  

ผลการศึกษาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคิดเห็นตอสวน
ประสมทางการตลาดในการใชบริการรานนวดแผนไทย ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก มีคา (3.96 
= 0.482) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ ดานบุคคล มีคา (4.06 = 0.408) รองลงมา คือ ดานการสงเสริมการตลาด             
มีคา (4.00 = 0.407) , ดานผลิตภัณฑและบริการ มีคา (3.97 = 0.450) , ดานราคา มีคา (3.96 = 0.425) ,          
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มีคา (3.96 = 0.467) , ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคา (3.90 = 0.480) และดาน
กระบวนการใหบริการ มีคา (3.90 = 0.481) เรียงลงมาตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาในคุณลักษะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ และระดับการศึกษา         
ที่แตกตางกัน มีผลตอความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการรานนวดแผนไทย ในเขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน แตคุณลักษะทางประชากรศาสตรดานสถานภาพ ระดับเงินเดือน และอาชีพ         
ที่แตกตางกัน มีผลตอความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการรานนวดแผนไทย ในเขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร ทีไ่มแตกตางกัน 

 

 :  
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Abstract 

The study of personal factors affecting the opinions on marketing mix In using the 
Thai massage shop In Taling Chan area Bangkok The objective is to study the personal 
factors of customers who use the Thai massage shop. In the area of Taling Chan Bangkok
and to study the characteristics and opinions on the marketing mix of customers who come 
to use the Thai massage shop In the area of Taling Chan Bangkok The sample group used 
in this research is the population in Taling Chan District, Bangkok with a total population 
of 10,516 people.Data as of December 2018 (Source: Talingchan District Office Statistics) 
and used to determine sample size. By using the formula of Taro Yamane, the size of the 
sample number of 400 people and the tools used to collect data was a questionnaire. The 
research found that the majority of the respondents were male, 218 people, representing 
54.50 percent, aged under or equal to 30. Year 98 personsaccounting for 24.50%, having a 
bachelor's degree in education, 214 people representing 53.50%, having marital status in the 
amount of 198 people, representing 49.5% with a salary rate of 15,001 - 30,000 baht, of 102 
people, representing 25.50%. 155 people, representing 38.75 percent 

The results of the study of the mean and standard deviation of personal factors 
affecting the opinions on the marketing mix in using Thai massage shops. In Taling Chan 
area Bangkok High level (3.96 = 0.482), the most valuable aspect is the personal aspect 
(4.06 = 0.408) followed by marketing promotion has value (4.00 = 0.407), product and 
service has value (3.97 = 0.450), price has value (3.96 = 0.425), physical environment has 
value (3.96 = 0.467) , Distribution channels have values (3.90 = 0.480) and service 
processes have values (3.90 = 0.481), respectively. 

Hypothesis test results Found that the demographic characteristics of gender, age 
and educational level different Affecting the opinions on the marketing mix in using Thai 
massage shops In Taling Chan area Bangkok different But demographic characteristics in 
status Different salary levels and careers Affecting the opinions on the marketing mix in 
using Thai massage shops In Taling Chan area Bangkok That is no different 

Keywords : Personal factors, marketing mix, Thai massage shop 

 

ในสภาวะปจจุบันของประเทศไทย ที่ประชากรไทยมีภาวะความเครียดเพิ่มสูงข้ึน จึงมีวิธีนําหลักการนวด
แผนไทยมาประยุกตใชดาํเนินการเปนธุรกิจสําหรับชวยผอนคลายและบรรเทาความตึงเครียด ซึ่งไดรับความนิยมเปน
อยางดี ทัง้จากประชาชนในประเทศและนักทองเที่ยวจากตางประเทศ โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไดจัดใหการนวด
แผนไทย (Thai Massage) เปนอีกหนึ่งในกลุมธุรกิจบริการของแพทยทางเลือก (Complementary Medicine)          
ทีเ่ปนเอกลักษณของไทยและไดรับความนิยมเปนอยางมาก อีกทั้ง ยังมักถูกจัดใหเปนสวนหนึ่งของกลุมโปรแกรมทัวร 
จึงทําใหเกิดการขยายตัวของสถานบริการนวดแผนไทยที่มีอัตราการเติบโตมากข้ึนและภาคเอกชนในตางประเทศ
แสดงความตองการอยางตอเนื่อง ทาํใหเกิดกลุมผูประกอบการที่ดําเนินงานในลักษณะที่เปนนักลงทุนโรงเรียนสอน
นวดแผนไทย ดําเนินกิจการหรือจัดหาหมอนวดปอนตลาด อีกทั้ง เปนทั้งผูประกอบการและนวดเองดวย 
(อุตสาหกรรมสาร, 2552 : 25) ธุรกิจนวดแผนไทยเปนธุรกิจที่มีจดุเดน คือ ลงทุนต่ํา คืนทุนเร็ว จงึทาํใหสามารถพบ
เห็นรานนวดแผนไทยใหบริการอยูในทุกทําเลที่มีผูคนพลุกพลาน ไมวาจะเปนศูนยการคาหรือชอปปงมอลลตางๆ    
ไลลงมาจนถึงตามแหลงชุมชนตางๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ตลาดนวดแผนไทยทั้งประเทศเปนตลาดที่มี
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มูลคาและมีแนวโนมการเจริญเติบโตสูง โดยในป 2250 ตลาดมีมูลคารวมอยูที่ 5,622 ลานบาท และมีอัตราการ
เติบโตสูงมากถึงรอยละ 64 ในชวงป 2228-2550 ที่ผานมา จากผูประกอบการทั้งหมด 222 ราย โดยที่รายได
ประมาณ 2,2,2 ลานบาท หรือรอยละ 02 ของตลาดรวมไดมาจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางเขามา
ทองเที่ยวและทําธุรกิจและจากแนวโนมการเติบโตจากธุรกิจนวดแผนไทยนี้เอง ทําใหมีการคาดการณวาตลาดนวด
แผนไทย นาจะมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องตอไปอีก 5-4 ปขางหนา โดยตลาดนาจะมีมูลคารวมอยูที่ประมาณ 
2,222 ลานบาท สวนหนึ่งที่ทําใหตลาดเติบโตก็เนื่องมาจากการเปดใหมีการบริการนวดแผนไทยในโรงแรมและรี
สอรท รวมไปถึงในรานสปาเกือบทุกที่เพิ่มมากขึน้และที่สําคัญการเติบโตอยางชาๆ แตตอเนื่องของลูกคาชาวไทยเอง 
(สํานักวิจัยธนาคารกสิกรไทย, 2550)  

ธุรกิจนวดแผนไทย เร่ิมมกีารขยายตัวอยางรวดเร็วในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในยุคเร่ิมตนของธุรกิจนวด
แผนไทย ผูประกอบการที่อยูในรูปแบบเจาของโดยตรง มีการสืบตอศิลปะภูมิปญญาการนวดรักษาแบบพ้ืนถ่ิน ซึ่ง
เปนเอกลักษณของการนวดแบบโบราณ แตในปจจุบันขอจํากัดหรือปญหาเก่ียวกับจํานวนบุคลากรที่มีความรูและ
เชี่ยวชาญตอการบริหารธุรกิจนวดแผนไทยอยางแทจริง ซึ่งในปจจุบันยังมีไมเพียงพอตอการขยายตัวของสถาน
บริการนวดแผนไทยที่มากข้ึนอยางตอเนื่องทําใหเกิดความเสี่ยงในการลงทุน เพราะมีปญหาอุปสรรค เนื่องจาก
คุณภาพการใหบริการ ความรูความชํานาญยังนอย นอกจากนี้ การสนับสนุนของหนวยงานราชการท้ังทางดานการ
ตรวจสอบ ติดตาม การใหความรูเก่ียวกับการประกอบการของธุรกิจนวดแผนไทยก็ยังขาดแคลนอยู ปจจัยที่มี
ผลกระทบตอธุรกิจนวดแผนไทย ไดแก สถานที่ประกอบการ ความชํานาญบุคลากร คุณภาพการใหบริการ เงินทุน 
ผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด ปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยดานประชากร ปจจัยดานสังคมและ
การศึกษา ปจจัยดานเศรษฐกิจ การสนับสนุนของหนวยงานราชการ ดังนั้นเมื่อปจจัยภายนอก คือ การเพิ่มข้ึนของ
ประชากร การเพิ่มข้ึนของภาวะความตึงเครียดอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ซึ่งจะสงผลอัน
กอใหเกิดอุปสงครวมตอธุรกิจนวดแผนไทย สืบเนื่องจากปญหาภาวะเศรษฐกิจของประเทศทั่วโลกตกต่ํา และปญหา
สถานการณปญหาสวนบุคคล สงผลใหพฤติกรรมของผูบริโภคในการเขาไปใชบริการรานนวดแผนไทยเปลี่ยนแปลง
ไป มีการชะลอการใชจาย ทาใหรานนวดแผนไทยบางแหงตองปดกิจการลง และบางแหงที่ยังคงเปดดําเนินการอยู 
ตองประสบกับการแขงขันที่รุนแรง เพื่อใหธุรกิจสามารถอยูรอดและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน รวมทั้ง ปจจัย
คุณภาพและการใหบริการเพื่อใหเกิดความประทับใจสูงสุด ลวนเปนโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจนวดแผนไทย 
แตการพัฒนาคุณภาพและการใหบริการ ทําใหตองแขงขันของผูประกอบแขนงเดียวกัน อีกทั้งตนทุนการผลิต 
บคุลากร ที่มคีวามชํานาญมีแนวโนมราคาสูงข้ึน ผลิตภัณฑ ชองทางการจําหนาย ในปจจุบันปจจัยตางๆ เปนทั้งภาพ
บวกและลบตอธุรกิจนวดแผนไทยการสนับสนุนของหนวยงานราชการจึงเปนสิ่งจําเปน (สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสขุภาพ, 2552)  

ดังนั้น จากสภาวการณแขงขันทางการตลาดท่ีมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ผูประกอบการจะตองมีศักยภาพ 
มีพืน้ฐานความรูเร่ืองการนวด แตในปจจุบัน ผูประกอบการยังขาดความรูดานกฎหมาย หากผูถูกนวดไดรับอันตราย
จากการถูกนวด ความสําคัญกับการพัฒนากลยุทธทางการตลาดเพื่อใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหมาก
ที่สุด และในปจจุบันธุรกิจนวดแผนไทยไดกระจายไปทุกพื้นที่ตามหัวเมืองใหญๆ และแหลงชุมชนตาง ๆ ดังนั้น จึง
เปนสิ่งที่นาสนใจที่จะทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการรานนวดแผนไทย ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน 
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กรุงเทพมหานครสามารถที่จะนําขอมูลที่ไดรับจากการศึกษานั้นมาปรับปรุง พฒันาการใหบริการของธุรกิจนวดแผนไทย 
และเปนแนวทางในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคมาก
ยิ่งข้ึน จากปญหาดังกลาว ผูวิจัย จึงมีความสนใจที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการรานนวดแผนไทย 
ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของลูกคาที่ เขามาใชบริการรานนวดแผนไทย ในพ้ืนที่ เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาลักษณะความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดของลูกคาที่เขามาใชบริการรานนวดแผนไทย 
ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  

 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การวิจัย เร่ือง ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการราน
นวดแผนไทย ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผูวิจยัไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
1.  

การศึกษาในเร่ือง “ ปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ
รานนวดแผนไทย ”จะกําหนดขอบเขต ดานเนื้อหาประกอบการศึกษาคนควาไวเพียงเฉพาะเร่ือง ในแนวคิดที่เก่ียวกับ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการรานนวดแผนไทย เทานั้น เพื่อใหไดประเด็นที่เก่ียวของกับวิจยัในคร้ังนี้ 
 

 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. ระดับเงินเดือน 
6. อาชีพ 

 

1. ดานผลิตภัณฑและบริการ 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการจัดจาํหนาย 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
5. ดานบุคลากร 
6. ดานกระบวนการใหบริการ 
7. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินันท วารีวนิช (2551) 
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ขอบเขตประชากรท่ีนํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ประชากรในพื้นที่เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ที่มีจํานวน
ประชากรทั้งสิ้น 10,516 คน ขอมูล ณ ธันวาคม พ.ศ. 2561 (ท่ีมา : งานสถิติ สํานักงานเขตตลิ่งชัน) และนํามา
กําหนดขนาดกลุมตวัอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane ไดขนาดของกลุมตวัอยาง จํานวน 400 คน 

 
/  

1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ในดานเพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
เพศชาย มีจาํนวน 218 คน คิดเปนรอยละ 54.50 และเพศหญิง มีจํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 45.50 สวนใหญ
มอีายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.50 รองลงมา คือ มีอายุ 30 - 40 ป จํานวน 94 คน 
คิดเปนรอยละ 23.50 , อายุระหวาง 51 - 60 ป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.50 , ชวงอายุ 41 – 50 ป 
จํานวน 77 คน คิดเปน รอยละ 19.25 และมีอายุมากกวา 60 ป ข้ึนไป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.50          
สวนใหญมรีะดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 53.50 รองลงมา คือ มีการศึกษาระดับ
ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.50 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 
23.00 สวนใหญมสีถานภาพสมรส จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 49.5 รองลงมา คือ สถานภาพโสด จํานวน 128 คน 
คิดเปนรอยละ 32.0 และสถานภาพหมาย/หยาราง จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.5 สวนใหญมีอัตราเงินเดือน 
15,001 – 30,000 บาท จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.50 รองลงมา คือ มีอัตราเงินเดือน 45,001 – 60,000 บาท 
จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.25 , อัตราเงินเดือนนอยกวา 15,000 บาท จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 20.50, 
อัตราเงินเดือน30,001 – 45,000 บาท จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.75 และมีอัตราเงินเดือน 60,001 บาท 
ข้ึนไป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.00 สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 
38.75 รองลงมา คือ อาชีพ รัฐวิสาหกิจ จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.25 , อาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 79 คน 
คิดเปนรอยละ 19.75 , อาชีพรับราชการ จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.75และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.50  

2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคิดเห็นตอสวนประสมทาง
การตลาดในการใชบริการรานนวดแผนไทย ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคา 
(3.96 = 0.482) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ ดานบุคคล มีคา (4.06 = 0.408) รองลงมา คือ ดานการสงเสริม
การตลาด มีคา (4.00 = 0.407) , ดานผลิตภัณฑและบริการ มีคา (3.97 = 0.450) , ดานราคา มีคา (3.96 = 0.425) , 
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มีคา (3.96 = 0.467) , ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคา (3.90 = 0.480) และดาน
กระบวนการใหบริการ มีคา (3.90 = 0.481) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานผลิตภัณฑและบริการ อยูในระดับมาก มีคา (3.97 = 0.450) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ
และบริการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน มีคา (4.37 = 0.857) รองลงมา คือ มีโปรแกรมการนวดแผนไทยท่ี
หลากหลายใหเลือก มีคา (4.01 = 0.918) , ผลิตภัณฑที่ใชในการนวด เชน น้ํามัน สมุนไพรตางๆ มีคา (3.90 = 0.829) , 
มีชือ่เสียงและภาพพจนที่ดใีนการใหบริการ มีคา (3.84 = 1.043) และมีการนําภูมิปญญาไทยมาใชในการนวด มีคา 
(3.73 = 0.752) เรียงลงมาตามลําดับ 
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ดานราคา อยูในระดับมาก มีคา (3.96 = 0.425) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ อัตราคาบริการเหมาะสมกับ
คุณภาพการใหบริการ มีคา (4.06 = 0.882) รองลงมา คือ คาบริการถูกกวารานอ่ืน มีคา (3.99 = 0.987) , ราคา
คาบริการคงที่หรือไมปรับข้ึนราคาบอย มีคา (3.97 = 0.949) , มีอัตราการแจงคาบริการที่ชัดเจน มีคา (3.91 = 0.980) 
และชําระโดยใชบตัรเครดิตได มีคา (3.88 = 0.824) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก มีคา (3.90 = 0.480) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ มีความ
สะดวกในการเดินทาง มีคา (4.00 = 0.968) รองลงมา คือ ทําเลที่ตั้งอยูใกลที่ทํางาน มีคา (3.96 = 0.972) , มีหองน้ํา 
ชาย-หญิง สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคา (3.94 = 0.996) , มีที่จอดรถพียงพอเหมาะสม มีคา (3.93 = 1.005) และ
ทาํเลที่ตั้งอยูใกลบาน มีคา (3.69 = 0.941) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก มีคา (4.00 = 0.407) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ พนักงาน
คอยใหคําแนะนําลูกคา มีคา (4.12 = 0.886) รองลงมา คือ มีการรับสมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษตางๆ มีคา 
(4.08 = 0.964) , มีการสงเสริมการขาย เชน จัดโปรโมชั่นพิเศษ มีคา (3.98 = 0.967) , มีการใหสวนลดแถมพิเศษ
ในการรับบริการ มีคา (3.96 = 0.989) และมีการบอกตอจากผูที่เคยมาใชบริการ มีคา (3.85 = 0.882) เรียงลงมา
ตามลําดับ 

ดานบุคลากร อยูในระดับมาก มีคา (4.06 = 0.408) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ พนักงานใหบริการตรง
ตามความตองการของลูกคา มีคา (4.10 = 0.910) รองลงมา คือ พนักงานแตงกายเหมาะสม สะอาด เรียบรอย         
มีคา (4.09 = 0.924) , พนักงานมีประสบการณ มีความรูและความชํานาญในการใหบริการ มีคา (4.08 = 0.964) , 
พนักงานมีความซ่ือสัตย สามารถใหความไววางใจได มีคา (4.02 = 0.916) และพนักงานมีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยม
แจมใสและมีความสุภาพ มีคา (4.00 = 0.901) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ อยูในระดับมาก มีคา (3.90 = 0.481) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ 
บริเวณรานมีความเย็นสบาย อากาศถายเทสะดวก มีคา (3.99 = 0.973) รองลงมา คือ การจัดตกแตงรานมีความ
สะอาดสวยงาม เปนเอกลักษณ มีคา (3.99 = 0.994) , ความสะอาดของอุปกรณเคร่ืองมือที่ใช เชน หมอน ที่นอน มีคา 
(3.87 = 1.013) , ภายในรานติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ มีคา (3.85 = 0.929) และความสะอาดของพื้นที่ภายในราน มีคา 
(3.80 = 0.957) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานกระบวนการใหบริการ อยูในระดับมาก มีคา (3.96 = 0.467) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ ระยะเวลาในการ
ใหบริการแตละคร้ังมีความเหมาะสม มีคา (4.06 = 0.714) รองลงมา คือ การจัดเตรียมเสื้อผาที่สวมใส ขณะใชบริการมี
ความเหมาะสม มีคา (4.05 = 0.958) , บริการมีคุณภาพไดมาตรฐาน ปลอดภัย นาเชื่อถือ มีคา (3.97 = 1.001) ,          
มีข้ันตอนการนวดที่ถูกวิธีตามหลักการ มีคา (3.93 = 1.015) และความรวดเร็วในการจัดเตรียมสวนผสมที่ใช
ประกอบการใหบริการ มีคา (3.79 = 0.995) เรียงลงมาตามลําดับ 

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนบุคคลที่มผีลตอความคิดเห็นตอสวน
ประสมทางการตลาดในการใชบริการรานนวดแผนไทย ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามเพศ พบวาในเพศท่ีแตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคิดเห็นตอสวนประสม
ทางการตลาดในการใชบริการรานนวดแผนไทย ที่แตกตางกัน ในภาพรวมและดานผลิตภัณฑและบริการ เนื่องจาก 
มีคา Sig ที่ 0.034 และ 0.017 
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จําแนกตามอายุ พบวาในชวงอายุที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคิดเห็นตอสวน
ประสมทางการตลาดในการใชบริการรานนวดแผนไทย ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน ในภาพรวม
และดานผลิตภัณฑและบริการ เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.009 และ 0.028 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาในระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความ
คิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการรานนวดแผนไทย ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน 
ในภาพรวมและดานบุคลากร เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.003 และ 0.019 

จําแนกตามสถานภาพ พบวาในสถานภาพ ที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคิดเห็น
ตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการรานนวดแผนไทย ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและราย
ดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 

จําแนกตามระดับเงินเดือน พบวาในระดับเงินเดือนที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความ
คิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการรานนวดแผนไทย ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม
และรายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนยัสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 

จําแนกตามอาชีพ พบวาในอาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคิดเห็นตอสวน
ประสมทางการตลาดในการใชบริการรานนวดแผนไทย ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดานที่
ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 

 
 

1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 

218 คน คิดเปนรอยละ 54.50 มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 24.50 มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 53.50 มีสถานภาพสมรส จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 
49.5 มีอัตราเงินเดือน 15,001 – 30,000 บาท จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.50 มีอาชีพพนักงานบริษัท 
จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.75 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทศพล คนคิด (บทคัดยอ : 2556) ไดทําการศึกษา 
ปจจัยที่มผีลตอการเลือกใชบริการรานนวดแผนไทยของผูบริโภค ในเขตเทศบาลนครขอนแกน ผลการศึกษา พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัท รายไดตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท ในดานพฤติกรรมของผูเคยใชบริการพบวา เคยใช
บริการนวดแผนไทยมาแลว มากกวา 4 คร้ัง เคยนวดตัว มีลักษณะมาคนเดียว วัตถุประสงค คือ นวดเพื่อรักษา
อาการปวดเมื่อย ตัดสินใจเลือกรานนวดแผนไทยดวยตัวเอง วันที่มักมาใชบริการนวด คือ แลวแตโอกาสมักมาใช
บริการชวงเวลา 16.00 – 19.59 น. และหาขอมูลจาก ปายโฆษณา และสอดคลองกับงานวิจัยของนัฐวดี แดงอินทร 
(บทคัดยอ : 2555) ไดทาํการศึกษาปจจัยทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการใชบริการธุรกิจนวดแผนไทย 
ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ผลการศึกษาพบวา ประชากรที่ศึกษาสวนมากเปนหญิง มีอายุระหวาง 32 - 45 ป 
มสีถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพอบานแมบาน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท 
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2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคิดเห็นตอสวนประสมทาง
การตลาดในการใชบริการรานนวดแผนไทย ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคา (3.96 = 0.482) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ ดานบุคคล มีคา (4.06 = 0.408) 
รองลงมา คือ ดานการสงเสริมการตลาด มีคา (4.00 = 0.407) , ดานผลิตภัณฑและบริการ มีคา (3.97 = 0.450) , 
ดานราคา มีคา (3.96 = 0.425) , ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มีคา (3.96 = 0.467) , ดานชองทางการจัดจําหนาย 
มีคา (3.90 = 0.480) และดานกระบวนการใหบริการ มีคา (3.90 = 0.481) เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของรุงรณิดา ถาวรสุข (บทคัดยอ : 2559) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด
บริการกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการนวดแผนไทยในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา (1. พฤติกรรมการ
เลือกใชบริการนวดแผนไทยในจังหวัดปทมุธาน ีพบวา ผูใชบริการเลือกใชบริการนวดแผนไทยประเภทนวดเทาสูงสดุ 
สวนใหญมาเพื่อรักษาอาการปวดเม่ือย โดยตัดสินใจเลือกใชบริการนวดแผนไทยดวยตัวเอง เลือกใชบริการในวัน
เสาร - อาทิตย ในชวงเวลา 16.00 - 19.59 น. และทราบขอมูลสถานที่ตั้งของรานนวดแผนไทยจากปายโฆษณา 
ผูใชบริการใหความสําคัญปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกใชบริการรานนวดแผนไทยในจังหวัด
ปทุมธานีโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญใหระดับความสําคัญดานผลิตภัณฑและ
บริการมากที่สดุ(2. ผลการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการนวดแผน
ไทยในจังหวัดปทุมธานี แลวพบวา มีความสัมพันธกันทุกดาน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (3. ผลการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการนวดแผนไทยในจังหวัด
ปทุมธานี พบวา สวนประสมทางการตลาดบริการในดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการนวดแผนไทยในดานเหตุผลที่เลือกใช
บริการนวดแผนไทย บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานนวดแผนไทย ระยะเวลาในการใชบริการ
นวดแผนไทย และความถ่ีในการใชบริการนวดแผนไทยตอเดือน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 05 

ดานผลิตภัณฑและบริการ อยูในระดับมาก มีคา (3.97 = 0.450) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ ผลิตภัณฑและ
บริการที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน มีคา (4.37 = 0.857) รองลงมา คือ มีโปรแกรมการนวดแผนไทยที่หลากหลายใหเลือก 
มีคา (4.01 = 0.918) , ผลิตภัณฑที่ใชในการนวด เชน น้ํามัน สมุนไพรตางๆ มีคา (3.90 = 0.829) , มีชื่อเสียงและ
ภาพพจนที่ดีในการใหบริการ มีคา (3.84 = 1.043) และมีการนําภูมิปญญาไทยมาใชในการนวด มีคา (3.73 = 0.752) 
เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวัชรา ฤทธิสินธุ (บทคัดยอ : 2559) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจ
ของลูกคาตอสวนประสมการตลาดรานบอสรางนวดแผนไทย อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญสูงสุดตอปจจัยยอยในแตละดานของสวนประสมการตลาดบริการดังนี้ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ คือ รานนวดไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย ปจจัยดานราคา คือ มีการแจงราคาคาบริการที่ชัดเจน ปจจัย
ดานการจัดจําหนาย คือ ทําเลที่ตั้ง สามารถเดินทางไดสะดวก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด คือ การใหคูปอง
สวนลดในการใชบริการคร้ังตอไป ปจจัยดานบุคลากร คือ พนักงานมีความสุภาพและอัธยาศัยดี ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ คือ มีการบริการเสร็จสิ้นตามเวลาที่คาดหวัง ปจจัยดานกายภาพและการนําเสนอ คือ        
มเีคร่ืองปรับอากาศ เย็นสบาย ไมอึดอัด  
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ดานราคา อยูในระดับมาก มีคา (3.96 = 0.425) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ อัตราคาบริการเหมาะสมกับ
คุณภาพการใหบริการ มีคา (4.06 = 0.882) รองลงมา คือ คาบริการถูกกวารานอ่ืน มีคา (3.99 = 0.987) , ราคา
คาบริการคงที่หรือไมปรับข้ึนราคาบอย มีคา (3.97 = 0.949) , มีอัตราการแจงคาบริการที่ชัดเจน มีคา (3.91 = 0.980) 
และชําระโดยใชบตัรเครดิตได มีคา (3.88 = 0.824) เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทศพล คนคิด 
(บทคัดยอ : 2556) ไดทาํการศึกษาปจจัยที่มผีลตอการเลือกใชบริการรานนวดแผนไทยของผูบริโภค ในเขตเทศบาล
นครขอนแกน ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป มีสถานภาพสมรส         
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท รายไดตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท ในดาน
พฤติกรรมของผูเคยใชบริการพบวา เคยใชบริการนวดแผนไทยมาแลว มากกวา 4 คร้ัง เคยนวดตัว มีลักษณะมาคนเดียว 
วัตถุประสงค คือ นวดเพื่อรักษาอาการปวดเม่ือย ตัดสินใจเลือกรานนวดแผนไทยดวยตัวเอง วันที่มักมาใชบริการนวด 
คือ แลวแตโอกาสมักมาใชบริการชวงเวลา16.00 – 19.59 น. และหาขอมูลจาก ปายโฆษณา สวนในดาน ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด 7 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานกระบวนการใหบริการ ( X = 4.02) ดานบุคลากร            
( X = 3.98) ดานบริการ ( X = 3.91) ดานราคา ( X = 3.90) ดานกายภาพ ( X = 3.76) ดานสถานที่ ( X = 3.53) 
และดานการสงเสริมการตลาด( X = 3.48) 

ดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก มีคา (3.90 = 0.480) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ มีความ
สะดวกในการเดินทาง มีคา (4.00 = 0.968) รองลงมา คือ ทําเลที่ตั้งอยูใกลที่ทํางาน มีคา (3.96 = 0.972) ,        
มีหองน้ํา ชาย-หญิง สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีคา (3.94 = 0.996) , มีที่จอดรถพียงพอเหมาะสม มีคา (3.93 = 1.005) 
และทําเลที่ตั้งอยูใกลบาน มีคา (3.69 = 0.941) เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวัชรา ฤทธิสินธุ 
(บทคัดยอ : 2559) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมการตลาดรานบอสรางนวดแผนไทย 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญสูงสุดตอปจจัยยอยในแต
ละดานของสวนประสมการตลาดบริการดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ คือ รานนวดไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย 
ปจจัยดานราคา คือ มีการแจงราคาคาบริการที่ชัดเจน ปจจัยดานการจัดจําหนาย คือ ทําเลที่ตั้ง สามารถเดินทางได
สะดวก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด คือ การใหคูปองสวนลดในการใชบริการคร้ังตอไป ปจจัยดานบุคลากร คือ 
พนักงานมีความสุภาพและอัธยาศัยดี ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ คือ มีการบริการเสร็จสิ้นตามเวลาที่คาดหวัง 
ปจจัยดานกายภาพและการนําเสนอ คือ มีเคร่ืองปรับอากาศ เย็นสบาย ไมอึดอัด  

ดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก มีคา (4.00 = 0.407) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ พนักงาน
คอยใหคําแนะนําลูกคา มีคา (4.12 = 0.886) รองลงมา คือ มีการรับสมัครสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษตางๆ มีคา 
(4.08 = 0.964) , มีการสงเสริมการขาย เชน จัดโปรโมชั่นพิเศษ มีคา (3.98 = 0.967) , มีการใหสวนลดแถมพิเศษ
ในการรับบริการ มีคา (3.96 = 0.989) และมีการบอกตอจากผูที่เคยมาใชบริการ มีคา (3.85 = 0.882) เรียงลงมา
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนัฐวดี แดงอินทร (บทคัดยอ : 2555) ไดทําการศึกษาปจจัยทางการตลาด 
และพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการใชบริการธุรกิจนวดแผนไทยในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ผลการศึกษา
พบวาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการใชบริการธุรกิจนวดแผนไทย ในภาพรวมอยูใน ระดับมาก บุคลากรมีผลตอ
ปจจัยทางการตลาดมากที่สุด รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑและบริการ ดานราคา ดานกระบวนการ ดานสิ่งแวดลอม 
อยูในระดับมาก สวนดานสงเสริมการตลาดมีผลตอ ปจจัยทางการตลาดอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน 

238

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



พบวา ผูบริโภคใหปจจัยทางการตลาด ไดแก บริการมีความปลอดภัยและนาเชื่อถือ ราคาที่ใหบริการแตละประเภทมี 
ความเหมาะสม มีความสะดวกในการเดินทาง มีการบอกเลาปากตอปาก มีความเปนกันเอง เปนมิตร และสามารถ
ใหคําแนะนําไดดีมีหองที่ใชในการเปลี่ยนชุดดูสะอาดและปลอดภัย มีแสงสวาง ในสถานบริการ มีความสวางที่
เพียงพอ อยูในระดับมาก พฤติกรรมของผูบริโภคดานวัตถุประสงคการใชบริการธุรกิจนวดแผนไทยในเขต 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต พบวา เพื่อการผอนคลาย จํานวนการใชบริการนาน ๆ ครั้งสวนมากใช บริการรานแผนไทยเฉพาะ 
ระยะเวลา 1ชั่วโมง/ คร้ัง คาบริการเฉลี่ย/คร้ัง 300 บาทข้ึนไป ประเภทการใชบริการธุรกิจนวดแผนไทย สวนมาก
นวดฝาเทา ความสัมพนัธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย โดยภาพรวม ไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได มีความสัมพนัธกับ พฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 และ มีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการใชบริการธุรกิจนวด แผนไทยในเขต 3 จงัหวัดชายแดนภาคใตโดยภาพรวม ปจจัยดานผลิตภัณฑและ
บริการ ปจจัยดาน ราคา ปจจัยดานสถานที่ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ และปจจัยดานสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจนวดแผนไทยใน
เขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูบริโภค
มีขอเสนอแนะการใชบริการธุรกิจนวดแผนไทย 3 อันดับแรกในดาน บุคลากรมากที่สุด คือ บุคลากรผูนวดบริการ
นวดแผนไทยตองมีความเชี่ยวชาญ ดานสิ่งแวดลอม ควรมีบริการดี สะอาด ปลอดภัย และบรรยากาศดี           
ดานผลิตภัณฑและบริการ ตองการใหมผีลิตภัณฑหลายรูปแบบ 

ดานบุคลากร อยูในระดับมาก มีคา (4.06 = 0.408) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ พนักงานใหบริการตรง
ตามความตองการของลูกคา มีคา (4.10 = 0.910) รองลงมา คือ พนักงานแตงกายเหมาะสม สะอาด เรียบรอย       
มีคา (4.09 = 0.924) , พนักงานมีประสบการณ มีความรูและความชํานาญในการใหบริการ มีคา (4.08 = 0.964) , 
พนักงานมีความซ่ือสัตย สามารถใหความไววางใจได มีคา (4.02 = 0.916) และพนักงานมีมนุษยสัมพันธดี ยิ้มแยม
แจมใสและมีความสุภาพ มีคา (4.00 = 0.901) เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทศพล คนคิด 
(บทคัดยอ : 2556) ไดทาํการศึกษาปจจัยที่มผีลตอการเลือกใชบริการรานนวดแผนไทยของผูบริโภค ในเขตเทศบาล
นครขอนแกน ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป มีสถานภาพสมรส                   
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท รายไดตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท ในดาน
พฤติกรรมของผูเคยใชบริการพบวา เคยใชบริการนวดแผนไทยมาแลว มากกวา 4 คร้ัง เคยนวดตัว มีลักษณะมาคนเดียว 
วัตถุประสงค คือ นวดเพื่อรักษาอาการปวดเม่ือย ตัดสินใจเลือกรานนวดแผนไทยดวยตัวเอง วันที่มักมาใชบริการนวด 
คือ แลวแตโอกาสมักมาใชบริการชวงเวลา16.00 – 19.59 น. และหาขอมูลจาก ปายโฆษณา สวนในดาน ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด 7 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานกระบวนการใหบริการ ( X = 4.02) ดานบุคลากร        
( X = 3.98) ดานบริการ ( X = 3.91) ดานราคา ( X = 3.90) ดานกายภาพ ( X = 3.76) ดานสถานที่ ( X = 3.53) และ
ดานการสงเสริมการตลาด ( X = 3.48) 
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ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ อยูในระดับมาก มีคา (3.90 = 0.481) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ 
บริเวณรานมีความเย็นสบาย อากาศถายเทสะดวก มีคา (3.99 = 0.973) รองลงมา คือ การจัดตกแตงรานมีความ
สะอาดสวยงาม เปนเอกลักษณ มีคา (3.99 = 0.994) , ความสะอาดของอุปกรณเคร่ืองมือที่ใช เชน หมอน ที่นอน 
มีคา (3.87 = 1.013) , ภายในรานติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ มีคา (3.85 = 0.929) และความสะอาดของพื้นที่ภายในราน 
มีคา (3.80 = 0.957) เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพุทธพร อักษรไพโรจน (บทคัดยอ : 2559) 
ไดทาํการศึกษากลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจสปาในโรงแรมและรีสอรท จังหวัดภูเก็ต เพื่อ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัย พบวา (1) จากแรงผลักดันในการทําธุรกิจ (Five Forces Model) 
สงผลใหภาพรวมขีดความสามารถในการแขงขันทุกดานอยูในระดับปานกลาง (2) นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นวา
คุณภาพการให บริการทุกดานอยูในระดับสูง เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ประเทศตนทางที่แตกตางกันของ
นักทองเที่ยวที่เคยใชบริการ สงผลตอความคิดเห็นของคุณภาพบริการที่แตกตางกัน และนักทองเที่ยวที่ไมใชบริการ
เพราะคิดเห็นวามีราคาแพงกวาเดยสปาหรือรานนวดไทย อีกทั้งไมไดรับรูขอมูลของคุณคาบริการที่สูงกวาและ
รายการทองเที่ยวที่ซื้อมาก็ถูกรวมบริการเดยสปาแลว (3) ปจจัยที่มคีวามสัมพันธกับขีดความสามารถในการแขงขัน
ของธุรกิจ พบวา ภาพรวมขีดความสามารถในการใหบริการทุกดานอยูในระดับปานกลาง อิทธิพลทํานายสูงสุดที่
สงผลใหเกิดแรงผลักดันตอขีดความสามารถในภาพรวม คือ แรงผลักดันจากการเขามาของคูแขงรายใหมของดาน
ผลิตภัณฑ เคร่ืองมือและอุปกรณ (4) กลยุทธที่ใชเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ในทุกดาน คือ กลยุทธการเนนเฉพาะสวน (Focus) ที่มุงเนนกลุมนกัทองเที่ยวระดับกลาง มีกําลัง
ซื้อตอชั่วโมงบริการระหวาง 1,200-3,000 บาท เปนเดินทางมาเพื่อพักผอนและดูแลสุขภาพ (Leisure and 
Wellness Tourist) และกลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation) ที่มุงเนนการสรางความแตกตางที่บริการ 
ภาพลักษณ ผูใหบริการ ผลิตภัณฑ และชองทางบริการ 

ดานกระบวนการใหบริการ อยูในระดับมาก มีคา (3.96 = 0.467) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ ระยะเวลาใน
การใหบริการแตละคร้ังมีความเหมาะสม มีคา (4.06 = 0.714) รองลงมา คือ การจัดเตรียมเสื้อผาที่สวมใส ขณะใชบริการ
มีความเหมาะสม มีคา (4.05 = 0.958) , บริการมีคุณภาพไดมาตรฐาน ปลอดภัย นาเชื่อถือ มีคา (3.97 = 1.001) ,          
มีข้ันตอนการนวดที่ถูกวิธีตามหลักการ มีคา (3.93 = 1.015) และความรวดเร็วในการจัดเตรียมสวนผสมที่ใช
ประกอบการใหบริการ มีคา (3.79 = 0.995) เรียงลงมาตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของทศพล คนคิด 
(บทคัดยอ : 2556) ไดทาํการศึกษาปจจัยที่มผีลตอการเลือกใชบริการรานนวดแผนไทยของผูบริโภค ในเขตเทศบาล
นครขอนแกน ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป มีสถานภาพสมรส         
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท รายไดตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท ในดาน
พฤติกรรมของผูเคยใชบริการพบวา เคยใชบริการนวดแผนไทยมาแลว มากกวา 4 คร้ัง เคยนวดตัว มีลักษณะมาคนเดียว 
วัตถุประสงค คือ นวดเพื่อรักษาอาการปวดเม่ือย ตัดสินใจเลือกรานนวดแผนไทยดวยตัวเอง วันที่มักมาใชบริการนวด 
คือ แลวแตโอกาสมักมาใชบริการชวงเวลา16.00 – 19.59 น. และหาขอมูลจาก ปายโฆษณา สวนในดาน ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด 7 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานกระบวนการใหบริการ ( X = 4.02) ดานบุคลากร  
( X = 3.98) ดานบริการ ( X = 3.91) ดานราคา ( X = 3.90) ดานกายภาพ ( X = 3.76) ดานสถานที่ ( X = 3.53) 
และดานการสงเสริมการตลาด ( X = 3.48) 
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3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนบุคคลที่มผีลตอความคิดเห็นตอสวน
ประสมทางการตลาดในการใชบริการรานนวดแผนไทย ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามเพศ พบวาในเพศที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคิดเห็นตอสวนประสม
ทางการตลาดในการใชบริการรานนวดแผนไทย ที่แตกตางกัน ในภาพรวมและดานผลิตภัณฑและบริการ เนื่องจาก มีคา 
Sig ที่ 0.034 และ 0.017 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพุทธพร อักษรไพโรจน (บทคัดยอ : 2559) ไดทําการศึกษา        
กลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจสปาในโรงแรมและรีสอรท จังหวัดภูเก็ต เพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัย พบวา (1) จากแรงผลักดันในการทําธุรกิจ (Five Forces Model) สงผลให
ภาพรวมขีดความสามารถในการแขงขันทุกดานอยูในระดับปานกลาง (2) นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นวาคุณภาพการให 
บริการทุกดานอยูในระดับสูง เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ประเทศตนทางที่แตกตางกันของนักทองเที่ยวที่เคยใช
บริการ สงผลตอความคิดเห็นของคุณภาพบริการที่แตกตางกัน และนักทองเที่ยวที่ไมใชบริการเพราะคิดเห็นวามี
ราคาแพงกวาเดยสปาหรือรานนวดไทย อีกทั้งไมไดรับรูขอมูลของคุณคาบริการที่สูงกวาและรายการทองเที่ยวที่ซื้อ
มาก็ถูกรวมบริการเดยสปาแลว (3) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ พบวา 
ภาพรวมขีดความสามารถในการใหบริการทุกดานอยูในระดับปานกลาง อิทธิพลทํานายสูงสุดที่สงผลใหเกิด
แรงผลักดันตอขีดความสามารถในภาพรวม คือ แรงผลักดันจากการเขามาของคูแขงรายใหมของดานผลิตภัณฑ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ (4) กลยุทธที่ใชเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในทุกดาน คือ กลยุทธการเนนเฉพาะสวน (Focus) ที่มุงเนนกลุมนักทองเที่ยวระดับกลาง มีกําลังซื้อตอชั่วโมง
บริการระหวาง 1,200-3,000 บาท เปนเดินทางมาเพื่อพักผอนและดูแลสุขภาพ (Leisure and Wellness Tourist) 
และกลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation) ที่มุงเนนการสรางความแตกตางที่บริการ ภาพลักษณ             
ผูใหบริการ ผลิตภัณฑ และชองทางบริการ และสอดคลองกับงานวิจัยของกมลหิรัณย แสงขํา (บทคัดยอ : 2558)  
ไดทําการศึกษาพฤติกรรมที่มีผลตอการเลือกรานนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี จาก
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ พฤติกรรมที่มผีลตอการเลือกรานนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ทัง้ 7 ดาน อยูในระดับปานกลาง ผูบริโภคที่มเีพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตางกัน มีพฤติกรรมที่มีผล
ตอการเลือกรานนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรีแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 

จําแนกตามอายุ พบวาในชวงอายุที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคิดเห็นตอสวน
ประสมทางการตลาดในการใชบริการรานนวดแผนไทย ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน ในภาพรวม
และดานผลิตภัณฑและบริการ เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.009 และ 0.028 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพุทธพร อักษร
ไพโรจน (บทคัดยอ : 2559) ไดทาํการศึกษากลยุทธการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจสปาในโรงแรม
และรีสอรท จังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัย พบวา (1) จากแรงผลักดันในการทํา
ธุรกิจ (Five Forces Model) สงผลใหภาพรวมขีดความสามารถในการแขงขันทุกดานอยูในระดับปานกลาง         
(2) นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นวาคุณภาพการให บริการทุกดานอยูในระดับสูง เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ประเทศ
ตนทางที่แตกตางกันของนักทองเที่ยวที่เคยใชบริการ สงผลตอความคิดเห็นของคุณภาพบริการที่แตกตางกัน และ
นักทองเที่ยวที่ไมใชบริการเพราะคิดเห็นวามีราคาแพงกวาเดยสปาหรือรานนวดไทย อีกทั้งไมไดรับรูขอมูลของคุณ
คาบริการที่สูงกวาและรายการทองเที่ยวที่ซื้อมาก็ถูกรวมบริการเดยสปาแลว (3) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับขีด
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ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ พบวา ภาพรวมขีดความสามารถในการใหบริการทุกดานอยูในระดับปาน
กลาง อิทธิพลทํานายสูงสุดที่สงผลใหเกิดแรงผลักดันตอขีดความสามารถในภาพรวม คือ แรงผลักดันจากการเขามา
ของคูแขงรายใหมของดานผลิตภัณฑ เคร่ืองมือและอุปกรณ (4) กลยุทธที่ใชเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในทุกดาน คือ กลยุทธการเนนเฉพาะสวน (Focus) ที่มุงเนนกลุม
นักทองเที่ยวระดับกลาง มีกําลังซื้อตอชั่วโมงบริการระหวาง 1,200-3,000 บาท เปนเดินทางมาเพื่อพักผอนและ
ดูแลสุขภาพ (Leisure and Wellness Tourist) และกลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation) ที่มุงเนน
การสรางความแตกตางที่บริการ ภาพลักษณ ผูใหบริการ ผลติภัณฑ และชองทางบริการ และสอดคลองกับงานวิจัย
ของกมลหิรัณย แสงขํา (บทคัดยอ : 2558) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมที่มีผลตอการเลือกรานนวดแผนไทยเพื่อ
สขุภาพของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี จากผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้พฤติกรรมที่มผีลตอการเลือกรานนวดแผนไทย
เพื่อสุขภาพของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 7 ดาน อยูในระดับปานกลาง ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตางกัน มีพฤติกรรมที่มีผลตอการเลือกรานนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผูบริโภคใน
จังหวัดสุพรรณบุรีแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาในระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอ
ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการรานนวดแผนไทย ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร          
ที่แตกตางกัน ในภาพรวมและดานบุคลากร เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.003 และ 0.019 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
กมลหิรัณย แสงขํา (บทคัดยอ : 2558) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมที่มีผลตอการเลือกรานนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
ของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี จากผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ พฤติกรรมที่มีผลตอการเลือกรานนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 7 ดาน อยูในระดับปานกลาง ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดตางกัน มีพฤติกรรมที่มีผลตอการเลือกรานนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพของผูบริโภคในจังหวัด
สพุรรณบุรีแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 

จาํแนกตามสถานภาพ พบวาในสถานภาพ ที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคิดเห็น
ตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการรานนวดแผนไทย ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและราย
ดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนัฐวดี แดงอินทร 
(บทคัดยอ : 2555) ไดทําการศึกษาปจจัยทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการใชบริการธุรกิจนวด
แผนไทยในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ผลการศึกษาพบวาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการใชบริการธุรกิจนวด
แผนไทย ในภาพรวมอยูใน ระดับมาก บุคลากรมีผลตอปจจัยทางการตลาดมากที่สุด รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ
และบริการ ดานราคา ดานกระบวนการ ดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก สวนดานสงเสริมการตลาดมีผลตอ ปจจัย
ทางการตลาดอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูบริโภคใหปจจัยทางการตลาด ไดแก บริการมี
ความปลอดภัยและนาเชื่อถือ ราคาที่ใหบริการแตละประเภทมี ความเหมาะสม มีความสะดวกในการเดินทาง มีการ
บอกเลาปากตอปาก มีความเปนกันเอง เปนมิตร และสามารถใหคําแนะนําไดดีมีหองที่ใชในการเปลี่ยนชุดดูสะอาด
และปลอดภัย มีแสงสวาง ในสถานบริการ มีความสวางที่เพียงพอ อยูในระดับมาก พฤติกรรมของผูบริโภคดาน
วัตถุประสงคการใชบริการธุรกิจนวดแผนไทยในเขต 3 จังหว  ัดชายแดนภาคใต พบวา เพื่อการผอนคลาย จํานวน
การใชบริการนาน ๆ คร้ังสวนมากใช บริการรานแผนไทยเฉพาะ ระยะเวลา 1ชั่วโมง/ คร้ัง คาบริการเฉลี่ย/คร้ัง 300 
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บาทข้ึนไป ประเภทการใชบริการธุรกิจนวดแผนไทย สวนมากนวดฝาเทา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
พฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย โดยภาพรวม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 
มคีวามสัมพนัธกับ พฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ มีนัยสําคัญทาง 
สถิติทีร่ะดับ .05 ความสัมพนัธระหวางปจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจนวด แผนไทยในเขต 3 
จังหวัดชายแดนภาคใตโดยภาพรวม ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ ปจจัยดาน ราคา ปจจัยดานสถานที่ ปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ และปจจัยดานสิ่งแวดลอม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจนวดแผนไทยในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูบริโภคมีขอเสนอแนะการใชบริการธุรกิจนวดแผนไทย 3 
อันดับแรกในดาน บุคลากรมากที่สุด คือ บุคลากรผูนวดบริการนวดแผนไทยตองมีความเชี่ยวชาญ ดานสิ่งแวดลอม 
ควรมีบริการดี สะอาด ปลอดภัย และบรรยากาศดี ดานผลิตภัณฑและบริการ ตองการใหมผีลิตภัณฑหลายรูปแบบ 

จาํแนกตามระดับเงินเดือน พบวาในระดับเงินเดือนที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความ
คิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการรานนวดแผนไทย ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม
และรายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกมล
หิรัณย แสงขํา (บทคัดยอ : 2558) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมที่มีผลตอการเลือกรานนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของ
ผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี จากผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ พฤติกรรมที่มผีลตอการเลือกรานนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
ของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 7 ดาน อยูในระดับปานกลาง ผูบริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายไดตางกัน มีพฤติกรรมที่มีผลตอการเลือกรานนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี
แตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน และสอดคลองกับงานวิจัยของทศพล คนคิด (บทคัดยอ : 2556)             
ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการรานนวดแผนไทยของผูบริโภค ในเขตเทศบาลนครขอนแกน       
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท รายไดตอเดือนระหวาง 10,001-15,000 บาท ในดานพฤติกรรมของผูเคยใช
บริการพบวา เคยใชบริการนวดแผนไทยมาแลว มากกวา 4 คร้ัง เคยนวดตัว มีลักษณะมาคนเดียว วัตถุประสงค คือ 
นวดเพื่อรักษาอาการปวดเม่ือย ตัดสินใจเลือกรานนวดแผนไทยดวยตัวเอง วันที่มักมาใชบริการนวด คือ แลวแต
โอกาสมักมาใชบริการชวงเวลา16.00 – 19.59 น. และหาขอมูลจาก ปายโฆษณา สวนในดาน ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด 7 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ดานกระบวนการใหบริการ ( X = 4.02) ดานบุคลากร       
( X = 3.98) ดานบริการ ( X = 3.91) ดานราคา ( X = 3.90) ดานกายภาพ ( X = 3.76) ดานสถานที่ ( X = 3.53) 
และดานการสงเสริมการตลาด ( X = 3.48) 

จําแนกตามอาชีพ พบวาในอาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคิดเห็นตอสวน
ประสมทางการตลาดในการใชบริการรานนวดแผนไทย ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดานที่
ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนัฐวดี แดงอินทร 
(บทคัดยอ : 2555) ไดทําการศึกษาปจจัยทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีตอการใชบริการธุรกิจนวด
แผนไทยในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ผลการศึกษาพบวาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการใชบริการธุรกิจนวด
แผนไทย ในภาพรวมอยูใน ระดับมาก บุคลากรมีผลตอปจจัยทางการตลาดมากที่สุด รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑ
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และบริการ ดานราคา ดานกระบวนการ ดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก สวนดานสงเสริมการตลาดมีผลตอ ปจจัย
ทางการตลาดอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ผูบริโภคใหปจจัยทางการตลาด ไดแก บริการมี
ความปลอดภัยและนาเชื่อถือ ราคาที่ใหบริการแตละประเภทมี ความเหมาะสม มีความสะดวกในการเดินทาง มีการ
บอกเลาปากตอปาก มีความเปนกันเอง เปนมิตร และสามารถใหคําแนะนําไดดีมีหองที่ใชในการเปลี่ยนชุดดูสะอาด
และปลอดภัย มีแสงสวาง ในสถานบริการ มีความสวางที่เพียงพอ อยูในระดับมาก พฤติกรรมของผูบริโภคดาน
วัตถุประสงคการใชบริการธุรกิจนวดแผนไทยในเขต 3 จังหว  ัดชายแดนภาคใต พบวา เพื่อการผอนคลาย จํานวน
การใชบริการนาน ๆ คร้ังสวนมากใช บริการรานแผนไทยเฉพาะ ระยะเวลา 1ชั่วโมง/ คร้ัง คาบริการเฉลี่ย/คร้ัง 300 
บาทข้ึนไป ประเภทการใชบริการธุรกิจนวดแผนไทย สวนมากนวดฝาเทา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับ
พฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทย โดยภาพรวม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 
มคีวามสัมพนัธกับ พฤติกรรมการใชบริการนวดแผนไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ มีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .05 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจนวด แผนไทยในเขต         
3 จังหวัดชายแดนภาคใตโดยภาพรวม ปจจัยดานผลิตภัณฑและบริการ ปจจัยดาน ราคา ปจจัยดานสถานที่ ปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ และปจจัยดานสิ่งแวดลอม         
มคีวามสัมพนัธกับพฤติกรรมการใชบริการธุรกิจนวดแผนไทยในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูบริโภคมีขอเสนอแนะการใชบริการธุรกิจนวดแผนไทย        
3 อันดับแรกในดาน บุคลากรมากที่สุด คือ บุคลากรผูนวดบริการนวดแผนไทยตองมีความเชี่ยวชาญ ดานสิ่งแวดลอม 
ควรมีบริการดี สะอาด ปลอดภัย และบรรยากาศดี ดานผลิตภัณฑและบริการ ตองการใหมผีลิตภัณฑหลายรูปแบบ 

 
 

1. ควรมีการสงเสริมและรณรงคใหประชาชนมีความรูเพิ่มเติมเก่ียวกับการนวดแผนไทย เพ่ือสุขภาพ อีกทั้ง 
ควรมีการจัดกิจกรรมสาธิตการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ โดยจัดภายในหางสรรพสินคาหรือในที่มีกลุมคนที่
หลากหลายเพื่อใหเห็นความสําคัญของการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 

2. หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ควรที่จะรวมมือกันกับผูประกอบการในการจัดงานแสดงและการ
นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในราคาพิเศษ รวมทั้ง มีการสงเสริมใหมกีารพัฒนาวิธีการนวดใหมๆ เพื่อสุขภาพใหตรงกับ
ความสนใจของผูบริโภคและเพ่ือเปนการกระตุนใหกับผูที่ไมเคยนวดแผนไทย เพื่อสุขภาพหันมาสนใจและใชบริการ
นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 

3. ดานผลิตภัณฑ ควรใหความสําคัญกับมีการนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามาใชในการนวด มีบริการนวด ทั้งใน 
และนอกสถานที่ มีหองนวดเปนสวนตัวและใชผลิตภัณฑที่ทํามาจากธรรมชาติจริง 100% การจัดหองนวด 

4. ดานบุคลากร ควรใหความสําคัญกับพนักงานมีการใหคําแนะนําอยางเพียงพอและมีความนาเชื่อถือ 
พนักงานมีประกาศนียบัตรการผานการฝกอบรมจากสถาบันที่เชื่อถือได นอกจากนั้น การสรรหาพนักงานนวด 
ผูประกอบการอาจใชวิธีประกาศรับสมัครตามโรงเรียนหรือสถาบันสอนนวดแผนไทยที่มีมาตรฐาน เพราะเปนแหลงผลิต
บุคลากรโดยตรง รวมถึง การประกาศรับสมัครทางอินเตอรเน็ต เนื่องจากพนักงานนวดท่ีมีฝมือยังมีจํานวนนอย 
ผูประกอบการควรมีการคัดเลือกพนักงานนวดที่มีฝมือ มกีารทดสอบการปฏิบัติจริง เพื่อใหไดพนักงานนวดที่มีคุณภาพ 
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1. ผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เปนการศึกษาเฉพาะปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคิดเห็นตอสวน
ประสมทางการตลาดในการใชบริการรานนวดแผนไทย ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เทานั้น ซึ่งการศึกษาในคร้ัง
ตอไป ควรศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการนวดแผนไทยในจังหวัดอ่ืนๆเพราะอิทธิพลสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน 
อาจจะสงผลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกใชบริการนวดแผนไทยที่แตกตางกัน เพื่อจะไดนําขอมูลมาใชกําหนด
กลยุทธทางการตลาดได เพื่อใหเหมาะสมกับผูใชในแตละพื้นที่ 

2. ศึกษาจุดเดนและจุดดอยของการเลือกใชบริการนวดแผนไทยของผูใชบริการ เพื่อคาดการณวา
ผูใชบริการจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเลือกใชบริการนวดแผนไทยไปในทิศทางใด เพื่อนําขอมูลที่มา
ดําเนินการปรับปรุงและแกไข เพื่อใหการบริการนวดแผนไทย มีจุดดอยนอยลง 

3. ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาขอมูลในเชิงลึก เชน มีการสัมภาษณผูใชบริการที่ใชบริการนวด
แผนไทย ผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลที่ไดรับมีความสมบูรณมากยิง่ข้ึน 
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Opinion on the management of compile the garbage of Wiangphrao Municipality 

เพ็ญโพยม  เทพกัญญา 
สาขาวชิาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทรทพิย  กำลังแพทย 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว 
อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอ การจัดการขยะ
มลูฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 2) เพื่อศึกษาการบริหาร การจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม โดยผูวิจัยทำการศึกษา จากกลุมตัวอยางจำนวน 360 
คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ประเภทเลือกตอบวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาคารอยละ ความถี่ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานโดยคา           
t (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และ f-test โดยมีผลสรุป ดังนี้ 

1) พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชน มีปริมาณการทิ้งขยะในครัวเรือนสวนใหญ อยูที่ 1-2 กิโลกรัม/วนั 
คิดเปนรอยละ 39.2 ทิ้งขยะ 4-6 ครั้ง/สัปดาห รอยละ 38.6 มีคาใชจายในการทิ้งขยะอยูที่ 10 บาท/เดือน รอยละ 
70 และไมมกีารคัดแยกขยะกอนทำไปทิ้ง รอยละ 68.6 

2) ความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอย ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานอยูในระดับ
มาก โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ 1. ดานเขตการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 2. ดานเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
3. ดานการกำหนดเสนทางการเก็บขยะมูลฝอย 4. ดานการกำหนดตำแหนงวางถัง ความถ่ีในการเก็บขน 5. ดานการ
เลือกรถเก็บขนขยะมูลฝอย และ 6. ดานพนักงานในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามลำดับ 

3) การทดสอบสมมุติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม กับปจจัยสวนบุคคล พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 สามารถสรุปไดวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นที่มีตอ
การจัดการการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่แตกตางกัน 

4) การทดสอบสมมุติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม กับพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชน พบวา มีความแตกตาง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 สามารถสรุปไดวา จำนวนครั้งที่ทิ้งขยะ ปริมาณการทิ้งขยะตอวัน คาใชในการ
ทิง้ขยะ และการคัดแยกขยะท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นที่มีตอการจัดการการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่แตกตางกัน 
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Abstract

The research of opinion on the management of compile the garbage of WiangPhrao 
Municipality, Phrao District, Chiang Mai Province. Has the following objectives to study 
personal factors affect to the manage garbage of WiangPhrao Municipality and to study 
management garbage of WiangPhrao Municipality. The sample used in the study is population 
in WiangPhrao Municipality, 360 peoples. Questionnaire was use in this study. Data were 
analyzed by a computer program. To find the percentage, standard deviation, t-test, one-way 
analysis of variance and f-test.

The results is garbage dumping behavior have amount of garbage dumped in households 
1-2 kilograms per day (39.2%), dumped waste 4-6 time per week (38.6%) expenses incurred 10
bath per month and there is not sorting of garbage before dumped (68.6%).

Opinion on the management of compile the garbage the overall it is a high level. 
When consider each side found the most average is 1) Garbage collect area, 2) time to collect 
garbage, 3) route of collect garbage, 4) location of trashcan, 5) the selection of garbage truck, 
and 6) staff of collect garbage.

Testing the hypothesis of opinion on the management of compile the garbage and 
personal factors, it was found that there was a significant difference at the level 0.05. It can 
be concluded that gender, age, education and career were different has opinion on the 
management of compile the garbage were different too.

Testing the hypothesis of opinion on the management of compile the garbage and 
garbage dumping behavior, it was found that there was a significant difference at the level 
0.05. It can be concluded that amount of garbage dumped, number for dumped garbage, 
expenses incurred and sorting of garbage before dumped were different has opinion on the 
management of compile the garbage were different too.

 

ปจจุบันปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาที่ทุกฝายที่เกี่ยวของไดใหความสำคัญและตองรวมมือแกไขกันอยาง
เต็มความสามารถ เพราะเปนปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับตั้งแตองคการบริหารสวนตำบล เทศบาลตำบล 
เทศบาลเมือง และเทศบาลนครและนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากความเจริญเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจ การเพิ ่มขึ ้นของจำนวนประชากร ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของคนเราเริ ่มเปลี่ยนไป            
การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของประชากร 
กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมาหลายดาน ปญหาขยะมูลฝอยก็เปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สำคัญอยางหนึ่งที่ยัง
ตองการการแกไข และเปนปญหาที่มีผลกระทบอยางมากทั้งตอสภาพภูมิทัศนของบานเมืองและตอสุขภาพอนามัย
ของประชาชน เพื่อใหปริมาณขยะลดลงดวยการนำขยะมูลฝอยกลับไปใชประโยชนใหม จึงเปนวิธีการที่สามารถลด
ปริมาณขยะมูลฝอยได ซึ่งการแกปญหาขยะมูลฝอยนั้นมีหนวยงานที่เกี่ยวของและเทศบาลมีหนาที่ดูแลแกปญหา
ขยะมูลฝอยรวมกัน แตไมสามารถขจัดปญหาไดหมดสิ้นเนื่องจากประชาชนไมใหความสำคัญกับปญหาและขาด
จิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอยทำใหไมไดรับความรวมมือจากประชาชน 

เทศบาลตำบลเวียงพราว มีพื้นที่ขางเคียงมีการขยายตัวของชุมชนอยางมาก ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองอยางรวดเร็ว สงผลใหพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงพราว เริ่มประสบปญหาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาในดานสิ่งแวดลอม และการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งเกิดจากการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน ในปจจุบัน
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เทศบาลตำบลเวียงพราว มีปริมาณขยะประมาณวันละ 3-4 ตันตอวัน มีพื้นที่รับผิดชอบ 12 หมูบาน 2,776 ครัวเรือน 
มปีระชาชนประมาณ 5,044 คน และมีประชากรแฝงจำนวนมาก (ขอมูลจาก ของสำนักงานทะเบียนเทศบาลตำบล
เวียงพราว,มกราคม 2562)  

ดังนั้นจะเห็นไดวาปญหาของขยะมูลฝอย ควรจะมีการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อกอใหเกิดประโยชน
สงูสุด โดยเร่ิมจากการมีสวนรวมของประชาชน ในการลดปริมาณขยะ จากแหลงกำเนิด ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดความรูความ
เขาใจในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยและมีการบริหารการจัดการขยะรวมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูล
ฝอยในพ้ืนที่อยางสูงสุด ในฐานะที่ผูศึกษาไดมีสวนเกี่ยวของกับเทศบาลเวียงพราว มีความตระหนักและเห็นความสำคัญ
ของปญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลเวียงพราว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปญหาดังกลาวเพื่อนำมา
ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลเวียงพราวตอไป

 
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม 
2. เพื่อศึกษาการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
 

การวิจัย เรื่อง การจัดการการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
โดยใชแนวทางจาก คูมือสำหรับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อยางครบ
วงจร ของกรมควรคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ป 2547 และงานวิจัย เร่ือง กระบวนการ
มีสวนรวมในการจัดการขยะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนโคกมวง ตำบลโคกมวง อำเภอโนนสัง 
จังหวัดหนองบัวลำภู ของนางสาวณัฐชนันท เชียงพฤกษ ป 2557 มากำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อสอดคลองกับวัตถุประสงคและสมมุติฐานที่วางไว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 

 
- ปริมาณขยะตอวัน 
- จำนวนคร้ังที่ทิ้งขยะ 
- คาใชจายในการทิ้งขยะ 
- การคัดแยกขยะ 

 
- เขตการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
- ตำแหนงวางถัง ความถ่ี ในการเก็บขน 
- พนักงานในการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
- เวลาในการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย 
- เสนทางการเก็บขนขยะมูลฝอย  
- การเลือกรถเก็บ ขน ขยะมูลฝอย 
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โดยผูวิจัยทำการศึกษา จากกลุมตัวอยางจำนวน 360 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
ประเภทเลือกตอบ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาคารอยละ ความถ่ี คาเฉลีย่ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานโดยคา t (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว              
(One Way ANOVA) และ f-test

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.7 มีอายุระหวาง 41-50 ป รอยละ 35.6 สวน
ใหญมรีะดับการศึกษาสูงสุดในระดับไมเกินมัธยมศึกษา/ปวช. รอยละ 59.2 และประกอบอาชีพคาขาย รอยละ 35.2 

2. พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชน มีปริมาณการทิ้งขยะในครัวเรือนสวนใหญ อยูที่ 1-2 กิโลกรัม/วนั 
คิดเปนรอยละ 39.2 ทิ้งขยะ 4-6 ครั้ง/สัปดาห รอยละ 38.6 มีคาใชจายในการทิ้งขยะอยูที่ 10 บาท/เดือน รอยละ 
70 และไมมกีารคัดแยกขยะกอนทำไปทิ้ง รอยละ 68.6 

3. ความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม            
ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานอยูในระดับมาก  

4. การทดสอบสมมุติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของประชากรกลุมตัวอยาง          
ซึง่ประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสงูสุด และอาชีพ สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

4.1 การทดสอบสมมุติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในการจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จำแนกตามเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่
เพศตางกันมีความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม           
ในรายดาน มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 จำนวน 3 ดาน  

4.2 การทดสอบสมมุติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในการจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จำแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่
อายุตางกันมีความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม          
ในรายดาน มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 4 ดาน และทำการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูโดยวิธีของเซฟเฟ (Sceffe’s test) พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 1 ดาน 
คือดานการกำหนดตำแหนงวางถัง สวนอีก 3 ดาน มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ         
ดานเวลาในการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยู 1 คู คือ             
อายุ 31-40 ป กับ อายุ 41-50 ป ดานการกำหนดเสนทางการเก็บขนขยะมูลฝอย พบวามีความแตกตางอยาง           
มีน ัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 อยู  1 คู  คือ อายุ 31-40 ป กับ อายุ 41-50 ป และดานการเลือกรถ                   
เก็บ ขน ขยะมูลฝอย พบวามีความแตกตางอยางมีนยัสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยู 3 คู คือ อายุนอยกวา 30 ป 
กับอายุ 31-40 ป อายุ 31-40 ป กับ อายุ 41-50 ป และ อายุ 31-40 ป กับ อายุ 50 ปข้ึนไป 
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4.3 การทดสอบสมมุติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในการจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จำแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผู ตอบ
แบบสอบถามที่ระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอ
พราว จังหวัดเชียงใหม ในรายดานพบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 2 ดาน และ
ทำการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเซฟเฟ (Sceffe’s test) พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที ่ระดับ 0.05 1 ดาน คือดานเขตการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย สวนอีก 1 ดาน มีความแตกตางอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 คือดานการกำหนดตำแหนงวางถัง ความถ่ี ในการเก็บขน พบวามีความแตกตางอยาง
มีนยัสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 อยู 3 คู คือ ระดับการศึกษาไมเกินมัธยมศึกษาหรือปวช.กับอนุปริญญา หรือ ปวท. 
หรือ ปวส. อนุปริญญา หรือ ปวท. หรือ ปวส.กับปริญญาตรี และไมเกินมัธยมศึกษา หรือ ปวช.กับสูงกวาปริญญาตรี 

4.4 การทดสอบสมมุติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในการจัดการขยะ
มลูฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จำแนกตามอาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่
อาชีพตางกันมีความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
ในรายดานพบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 4 ดาน และทำการทดสอบความ
แตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเซฟเฟ (Sceffe’s test) พบวาความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 2 ดาน คือ ดานการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย              
ดานการกำหนดเขตตำแหนงวางถัง สวนอีก 2 ดาน มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ           
ดานพนักงานในการจัดเก็บขยะมูลฝอย พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยู 2 คู คือ 
อาชีพคาขายกับรับจางทั่วไป และอาชีพรับจางทั่วไปกับขาราชการ-ลูกจางหนวยงานราชการ ดานการกำหนด
เสนทางในการเก็บขนขยะมูลฝอย พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยู 1 คู คือ อาชีพ
คาขายกับขาราชการ-ลูกจางหนวยงานราชการ 

5. การทดสอบสมมุตฐิานของการเปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จำแนกตามพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชน ซ่ึงประกอบไปดวย ปริมาณ
การทิ้งขยะในครัวเรือน จำนวนคร้ังที่ทิง้ขยะ คาใชจายในการทิ้งขยะ และการคัดแยกขยะ สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

5.1 การทดสอบสมมุติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในการจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ดานปริมาณการทิ้งขยะในครัวเรือน พบวา ปจจัยที่มี
ผลตอความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ในรายดาน
พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 3 ดาน และทำการทดสอบความแตกตางเปน
รายคูโดยวิธขีองเซฟเฟ (Sceffe’s test) พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 จำนวน 3 ดาน 
คือดานเขตการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยู 1 คู คือ    
มีปริมาณการทิ้งขยะที่ 3-4 กิโลกรัม/วัน กับ 5 กิโลกรัมขึ้นไป ดานพนักงานในการจัดเก็บขยะมูลฝอย พบวามีความ
แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 อยู 2 คู คือมีปริมาณการทิ้งขยะที่ 1-2 กิโลกรัม/วันกับ 5 กิโลกรัมข้ึน
ไป และ 3-4 กิโลกรัม/วันกับ 5 กิโลกรัมขึ้นไป ดานการเลือกรถเก็บ ขน ขยะมูลฝอย พบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 อยู 1 คู คือมีปริมาณการทิ้งขยะที่ 3-4 กิโลกรัม/วันกับ 5 กิโลกรัมข้ึนไป 
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5.2 การทดสอบสมมุติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในการจัดการขยะ
มลูฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ดานจำนวนคร้ังที่ทิ้งขยะ พบวา ปจจัยที่มีผลตอ
ความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ในรายดาน
พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 5 ดาน และทำการทดสอบความแตกตางเปน
รายคูโดยวิธีของเซฟเฟ (Sceffe’s test) พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 1 ดาน คือ
ดานเขตการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย สวนอีก 4 ดาน มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ        
ดานการกำหนดตำแหนงวางถัง ความถี่ในการเก็บขนพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
อยู 1 คู คือมีการทิ้งขยะที่ 4-6 คร้ัง/สัปดาหกับ 7 คร้ังข้ึนไป/สัปดาห ดานเวลาในการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย พบวามี
ความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยู 2 คู คือมีการทิ้งขยะที่ 1-3 ครั้ง/สัปดาหกับ 4-6 ครั้ง/
สัปดาห และ 4-6 ครั้ง/สัปดาห กับ 7 ครั้งขึ้นไป/สัปดาห ดานการกำหนดเสนทางในการเก็บขยะมูลฝอย พบวามี
ความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยู 2 คู คือมีการทิ้งขยะที่ 1-3 ครั้ง/สัปดาหกับ 4-6 ครั้ง/
สปัดาห และ 4-6 คร้ัง/สัปดาห กับ 7 คร้ังข้ึนไป/สัปดาห ดานการเลือกรถเก็บ ขน ขยะมูลฝอย พบวามีความแตกตาง
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 อยู 1 คู คือมีการทิ้งขยะที่ 4-6 คร้ัง/สัปดาห กับ 7 คร้ังข้ึนไป/สัปดาห 

5.3 การทดสอบสมมุติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในการจัดการขยะ
มลูฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ดานคาใชจายในการทิ้งขยะ พบวา ปจจัยที่มีผล
ตอความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ในรายดาน
พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 6 ดาน และทำการทดสอบความแตกตางเปน
รายคูโดยวิธีของเซฟเฟ (Sceffe’s test) พบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3 ดาน           
คือดานเขตการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ดานการกำหนดเสนทางในการเก็บขยะมูลฝอย และดานการเลือกรถเก็บ 
ขน ขยะมูลฝอย สวนอีก 3 ดาน มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือดานเขตการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอย พบวามีความแตกตางอยางมีนยัสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยู 1 คู คือมีคาใชจายในการทิ้งขยะที่ 10
บาท/เดือนกับ 20 บาท/เดือน ดานการกำหนดเสนทางการเก็บขนขยะมูลฝอย พบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยู 1 คู คือมีคาใชจายในการทิ้งขยะที่ 10บาท/เดือนกับ 20 บาท/เดือน ดานการ
เลือกรถเก็บ ขน ขยะมูลฝอย พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยู 1 คู คือมีคาใชจายใน
การทิ้งขยะที่ 10บาท/เดือนกับ 20 บาท/เดือน 

5.4 การทดสอบสมมุติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในการจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัด ดานการคัดแยกขยะ พบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึง
พอใจในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ในรายดานพบวา            
มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จำนวน 1 ดาน ไดแก ดานเวลาในการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย 

 

จากผลการวิจัย ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว 
อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม มีประเด็นที่สมควรนำมาอภิปรายผล ดังนี้ 
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1. ผลการทดสอบสมมุติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม กับปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชีพ ของประชาชนกลุมตัวอยาง ที่ตางกันมีความคิดเห็นตอการจัดการการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่แตกตางกัน 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยาณี อุปราสิทธิ์ (2558 : บทคัดยอ) ที่ไดทำการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันโปง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของครัวเรือน พบวา เพศ อายุ รายไดตอเดือน การรับรูขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย และความรูเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกัน และดานการคัดแยกขยะมูล
ฝอยแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ผลการทดสอบสมมุติฐานของการเปรียบเทียบความแตกตาง ความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม กับพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชน คือจำนวนคร้ัง
ที่ทิ้งขยะ ปริมาณการทิ้งขยะ คาใชจายในการทิ้งขยะ และการคัดแยกขยะ ของประชาชนกลุมตัวอยาง ที่ตางกันมี
ความคิดเห็นตอการจัดการการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญญารัตน มี
เพียร (2559 : บทคัดยอ) ทำการศึกษาเร่ือง การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
ผลการวิจัยพบวา 1. ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี มีการคัดแยกขยะ
บางชนิดเพื่อนำไปขาย และคัดแยกขยะอินทรียเพื่อไปเลี้ยงสัตว 2. ปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการไดแก (1) 
มีนักทองเที่ยวและประชากรแฝงเขามาอยูในพื้นที่จำนวนมากทำใหเกิดขยะมูลฝอยมากตามไปดวย อีกทั้งยังขาด
จิตสำนึกในการทิ้งขยะ สงผลใหมีขยะตกคางตามที ่ตางๆ (2) ครัวเรือนยังขาดความรู และยังไมตระหนักถึง
ความสำคัญ จึงไมมีการคัดแยกขยะกอนทิ้ง (3) รถเก็บขยะของเทศบาลเก็บไดไมทั่วถึง การทิ้งกับการเก็บขนยังไม
สมดุล และครัวเรือนขาดการมีสวนรวมในการกำจัดขยะ (4) สภาพรถชำรุดและมีน้ำขยะไหลจากรถสงกลิ่นเหม็นไป
ทัว่บริเวณ (5) ครัวเรือนสวนใหญไมมคีวามรูในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกตอง (6)ขยะมูลฝอยที่นำมากำจัดไมมกีาร
คัดแยกกอนนำมาทิ้งทำใหบอฝงกลบเต็มเร็ว 3. แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของเทศบาลนคร
เกาะสมุยมีดังนี้ (1)รณรงคใหประชาชนลดปริมาณขยะโดยใชหลัก 7Rs (2)เทศบาลควรสงเสริมกิจกรรมที่ทำให
ประชาชนเกิดความรู (3) เทศบาลควรสงเสริมใหประชาชนเห็นความสำคัญของการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูล
ฝอย (4) เทศบาลควรตรวจสอบสภาพรถอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และควรซอมแซมรถที่ชำรุดใหเรียบรอย (5) 
เทศบาลควรจัดอบรมเพิ่มสงเสริมองคความรูในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกตองใหแกครัวเรือน (6) เทศบาลควร
สงเสริมใหประชาชนมีการจัดการขยะดวยวิธี 3R เพื่อเปนการชวยลดขยะ 

3. ผลการทดสอบความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม โดยในภาพรวมอยูในระดับ มาก คาเฉลี่ยอยูที่ 3.71 เมื่อพิจารณารายดานทั้ง 6 ดาน พบวาอยูใน
ระดับ มาก ปญหาท่ีพบตามรายดานคือ 1) ดานพนักงานในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ปญหาท่ีพบคือพนักงานมีการคัด
แยกขยะบริเวณถังขยะทำใหมีความลาชาในการเก็บขนขยะตามจุด เกิดการจราจรที่ติดขัด พนักงานจัดเก็บขยะไม
หมด ทำใหมขียะตกหลนตามบริเวณจุดทิ้งขยะของประชาชน ทำใหเกิดขยะตกคาง 2) ดานการเลือกรถเก็บขนขยะ
มูลฝอย ปญหาที่พบคือรถเก็บขยะไมมีความเหมาะสมกับปริมาณขยะในแตละวัน สภาพรถชำรุดฝาทายปดไมสนิท
ทำใหขยะตกหลนระหวางขนยาย 3) ดานการกำหนดตำแหนงวางถัง ความถี่ในการเก็บขน ปญหาที่พบคือถังขยะ
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จำนวนมากไมมีฝาปดที่มิดชิด ปริมาณของถังขยะไมเพียงพอตอประชาชนในชุมชนทำใหเกิดขยะตกคาง ลนถังขยะ 
4) ดานการกำหนดเสนทางการเก็บขยะมูลฝอย ปญหาที่พบคือเสนทางในการจัดเก็บขยะของรถจัดเก็บมีการกีด
ขวางการจราจรในชวงเวลาที่การจราจรติดขัดหรือในบริเวณที่จราจรหนาแนน และมีความลาชาในการจัดเก็บขยะ 
5) ดานเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอย ปญหาที่พบคือ การจัดเก็บขยะไมสามารถจัดเก็บขยะไดตามเวลาที่กำหนด 
จำนวนครั้งในรอบการจัดเก็บไมมีความสม่ำเสมอทำใหเกิดขยะลนถังบริเวณพื้นที่ชุมชน และ 6) ดานเขตการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย ปญหาที่พบคือการกำหนดเขตการเก็บรวบรวมขยะอาจไมมีความเหมาะสม ไมเพียงพอตอ
ปริมาณขยะในพื้นที่ ทำใหการทิ้งขยะของประชาชนไมไดรับความสะดวก ไมสามารถทำความสะอาดปริมาณเขต
การเก็บรวบรวมขยะอยางสม่ำเสมอทำใหเกิดมลภาวะ 

4. ผลการทดสอบ t-test และ F-test ของปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีผล
การตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พบวา เมื่อทดสอบ t-test 
ดานเพศ คา t-test ที่ได มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และทดสอบ F-test ดานอายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ คา F-test ทีไ่ด มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถสรุปไดวา ปจจัย
สวนบุคคลมีผลตอการจัดการขยะของเทศบาลเวียงพราว ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยาณี อุปราสิทธิ์ 
(2558 : บทคัดยอ) ที่ไดทำการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันโปง 
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของครัวเรือน 
พบวา เพศ อายุ รายไดตอเดือน การรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย และความรูเก่ียวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยแตกตางกัน และดานการคัดแยกขยะมูลฝอยแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และผลการทดสอบ t-test และ F-test ของพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชน คือ จำนวนครั้งที่ทิ้งขยะ 
ปริมาณการทิ้งขยะ คาใชจายในการทิ้งขยะ และการคัดแยกขยะ มีผลตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบล
เวียงพราว โดยในการทดสอบ F-test ของจำนวนครั้งที่ทิ้งขยะ ปริมาณการทิ้งขยะ และคาใชจายในการทิ้งขยะ               
คา F-test ที่ไดมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และทดสอบ t-test ของการตัดแยกขยะ            
คา t-test ที่ไดมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05สามารถสรุปไดวา พฤติกรรมการทิ้งขยะของ
ประชาชนมีผลตอการจัดการขยะของเทศบาลเวียงพราว ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญญารัตน มีเพียร 
(2559 : บทคัดยอ) ทำการศึกษาเรื ่อง การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
ผลการวิจัยพบวา 1.ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี มีการคัดแยกขยะ
บางชนิดเพื่อนำไปขาย และคัดแยกขยะอินทรียเพื่อไปเลี้ยงสัตว 2. ปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินการไดแก           
(1) มีนักทองเที่ยวและประชากรแฝงเขามาอยูในพื้นที่จำนวนมากทำใหเกิดขยะมูลฝอยมากตามไปดวย อีกทั้งยังขาด
จิตสำนึกในการทิ ้งขยะ สงผลใหมีขยะตกคางตามที ่ตางๆ (2) ครัวเรือนยังขาดความรูและยังไมตระหนักถึง
ความสำคัญ จึงไมมีการคัดแยกขยะกอนทิ้ง (3) รถเก็บขยะของเทศบาลเก็บไดไมทั่วถึง การทิ้งกับการเก็บขนยังไม
สมดุล และครัวเรือนขาดการมีสวนรวมในการกำจัดขยะ (4) สภาพรถชำรุดและมีน้ำขยะไหลจากรถสงกลิ่นเหม็นไป
ทั่วบริเวณ (5) ครัวเรือนสวนใหญไมมีความรูในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกตอง (6) ขยะมูลฝอยที่นำมากำจัดไมมี
การคัดแยกกอนนำมาทิ้งทำใหบอฝงกลบเต็มเร็ว 3. แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของเทศบาลนคร
เกาะสมุยมีดังนี้ (1) รณรงคใหประชาชนลดปริมาณขยะโดยใชหลัก 7Rs (2) เทศบาลควรสงเสริมกิจกรรมที่ทำให
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ประชาชนเกิดความรู (3) เทศบาลควรสงเสริมใหประชาชนเห็นความสำคัญของการมีสวนรวมในการจัดการขยะมูล
ฝอย (4) เทศบาลควรตรวจสอบสภาพรถอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และควรซอมแซมรถที่ชำรุดใหเรียบรอย              
(5) เทศบาลควรจัดอบรมเพิ่มสงเสริมองคความรูในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกตองใหแกครัวเรือน (6) เทศบาลควร
สงเสริมใหประชาชนมีการจัดการขยะดวยวิธี 3R เพื่อเปนการชวยลดขยะ 

 

จากการวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราว 
อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม พบวา ในสวนที่ 3 ความพึงพอใจในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียง
พราว ทุกดานอยูในระดับมาก ซึ่งควรจะมีการปรับปรุง ในแตละดานของการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบล
เวียงพราว อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และนำผลการศึกษาที่ไดไปปรับปรุงการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเวียงพราวตอไป 

ดานพนักงานในการจัดเก็บขยะมูลฝอย พบวา พนักงานในการจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำรถมีการคัดแยกขยะ 
ณ จุดวางถัง ทำใหเกิดความลาชา กีดขวางทางจราจร และภายหลังจากการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามจุดมีขยะตกหลน
ตามพื้นหรืออาจเก็บไมหมด ในบริเวณขางถังขยะ ดังนั้นควรจัดใหมกีาร อบรมใหความรู เพื่อพัฒนาพนักงานจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยประจำรถ และเพ่ิมประสิทธิการทำงานใหมปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ดานการเลือกรถเก็บขนขยะมูลฝอย พบวา รถเก็บขนขยะมูลฝอยมีไมเพียงพอตอปริมาณขยะในชุมชน 
สภาพรถมีการชำรุด ทายรถไมปดสนิท ทำใหเกิดขยะตกหลนตามพื้นระหวางการขนยาย และไมมรีถเก็บขยะขนาด
เล็กสำหรับเก็บขยะในพื้นที่แคบ ซอย ดังนั้น ควรมีการจัดหารรถใหมที่เหมาะสม หรือมีการซอมแซมใหรถอยูใน
สภาพพรอมใชงาน มีการปดฝาทายใหสนิทเพื่อปองกันการตกหลนระหวางทางในการขนยาย  

ดานการกำหนดตำแหนงวางถัง ความถี่ในการเก็บขน พบวา ถังขยะที่วางในชุมชนมีการชำรุด ไมมีฝาปด 
บางจุดมีขยะลนถังเนื่องจากจำนวนถังขยะมีไมเพียงพอตอปริมาณขยะ ระยะหางของถังขยะในชุมชนมีระยะหาง
เกินไป ไมมคีวามสะดวกสบายของคนในชุมชน ดังนั้นควรปรังปรุง ถังขยะที่มกีารชำรุด ปรับเปลี่ยนหรือซอมแซมให
มคีวามมั่นคงแข็งแรง ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน และเพ่ิมจำนวนถังขยะตามจุดในชุมชนเพ่ือรองรับกับปริมาณขยะ
ที่มากขึ้น 

ดานการกำหนดเสนทางในการเก็บขยะมูลฝอย พบวา เสนทางที่กำหนดในการจัดเก็บขยะมูลฝอยตาม
ชุมชนกีดขวางการจราจร เสนทางมีความสลับซับซอน เกิดความลาชาในการจัดเก็บ ดังนั้น ควรจะมีการปรับปรุง
แกไขกำหนดเสนทางในการจัดเก็บใหม รวมกับคนในชุมชน เพื่อกอใหเกิดประสิทธิสูงสุด และเก็บขนขยะในเวลา
อันรวดเร็วไมกระทบตอการดำรงชีวิต ไมกีดขวางทางจราจร 

ดานเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอย พบวา พนักงานและรถจัดเก็บขยะไมสามารถเขาเก็บไดตามเวลาที่
กำหนด ทำใหเกิดขยะตกคาง เวลาในการจัดเก็บไมมคีวามเหมาะสม ทำใหกระทบตอการดำเนินชีวิตของประชาชน
ในชุมชน ดังนั้น ควรจัดใหมกีารอบรมใหความรู เพื่อพัฒนาพนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำรถ และเพิ่มประสิทธิ
การทำงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงเวลาในการจัดเก็บที่เหมาะสม และดำเนินการจัดเก็บขยะตาม
ชุมชนใหตรงตามเวลาที่กำหนดไวอยางชัดเจน 
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ดานเขตการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย พบวา เขตการเก็บรวบรวมขยะตามชุมชนอาจไมมีความ
เหมาะสม ไมมีความสะดวกสบายแกคนในชุมชน และยากตอการเขาถึงของรถจัดเก็บ อาจทำใหเกิดขยะตกคาง 
พื้นที่เขตการเก็บรวบรวมขยะมีพื้นที่ไมเพียงพอของจำนวนขยะ กอใหเกิดการสะสมขยะเปนจำนวนมาก ไมมกีารทำ
ความสะอาดเขตการเก็บขยะอยางสม่ำเสมอกอใหเกิดมลภาวะ ดังนั้นควรมีการปรับปรุง รักษาความสะอาดพื้นที่
เก็บรวบรวมขยะ เพิ่มเจาหนาที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่การเก็บรวบรวมขยะ เพิ่มพื้นที่การเก็บรวบรวมขยะให
กวางข้ึน ในบางจุดที่มขียะลน เพื่อลดการเกิดมลภาวะ 
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การศึกษาแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี 
สปอรต จํากัด มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน ที่มีผลตอความผูกพันขององคกร 2. เพื่อศึกษา 
แรงจูงใจในการทํางาน ที่มผีลตอความผูกพันตอองคกร โดยกลุมตัวอยางที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก พนักงานฝาย
ปฎิบัตกิารของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด จํานวน 1,417 คน ขอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ที่มา:งานบุคคล 
บริษัท ซีอารซ ีสปอรต จํากัด) และไดทาํการกําหนดขนาดของกลุมตวัอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane และได
ขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 320 คน และเคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
คาสถิติ Independent Sample t – test และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 
2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test)  

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวา คิดเปนรอยละ 52.18 มีอายุในชวง 
31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 42.0 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 61.57 มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี          
คิดเปนรอยละ 66.25 มีระดับเงินเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 15,000บาท คิดเปนรอยละ 52.81 และปฏิบัติงานใน
แผนกสินคาฝากขาย คิดเปนรอยละ 47.19 โดยปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลานอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 35.31 

ผลการศึกษา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด ในภาพรวมพบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด ใน
ภาพรวม อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.11 และคา Std. เทากับ 0.292  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาในคุณลักษะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ระดับเงินเดือน ตําแหนงในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกัน มีผลแรงจูงใจในการทํางาน
และความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัตกิารของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด ที่แตกตางกัน 
 

 :  
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Abstract

The study of work motivation and organizational commitment of the operational 
staff of CRC Sport Company Limited has the objective 1. To study the personal information of 
the employees. That affect the commitment of the organization. 2. To study the work 
motivation. That affects the commitment to the organization. The sample group used in this 
research is the operational staff of CRC Sport Company Limited, consisting of 1,417 
people.Information as of 1 January 2019 (Source: CRC Sports Company Limited) and 
specifies the sample size By using the formula of Taro Yamane and obtaining a sample size 
of 320 people and the tools used to gather data is a statistical questionnaire used to analyze 
data such as Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation. Independent Sample t-test 
statistics and testing the difference between the mean values of more than 2 groups using 
One-way Analysis of Variance. When finding the difference of the mean pair with 
statistical significance Then tested the differences in pairs by the methods of Scheffe’s 
test.The results showed that the majority of the respondents were more  

Male. accounting for 52.18%, aged between 31-40 years, accounting for 42.0% with 
marital status 61.57% had a bachelor's degree. Accounting for 66.25%, having a salary 
level lower than or equal to 15,000 baht or 52.81% and working in the consignment 
department Accounting for 47.19%, having worked for less than 5 years or 35.31%

The results of the study of the mean and standard deviation of work motivation and 
organizational commitment of the operational staff of CRC Sport Co., Ltd. Overall, the 
average motivation and standard deviation In working and corporate commitment of the 
operational staff of CRC Sports Co., Ltd. in the overall level is high. High level with Mean 
value 4.11 and Std. Value 0.292 

Hypothesis test results Found that in the demographic characteristics of gender, age, 
status, education level Salary level Operational position duration of work different Have
different work motivation and organizational commitment of the operational staff of CRC 
Sport Company Limited

Keywords : Work motivation, commitment to the organization

 

ปจจุบนัประเทศไทยมีการอัตราการขยายตัวทางธุรกิจเพิ่มสูงข้ึน สงผลใหอัตราการแขงขันในวงการธุรกิจ
รวมไปถึงสถานประกอบการณตางๆ นั้นเพิ่มสูงข้ึนตามไปดวย มีปจจัยมากมายที่สามารถสงผลกระทบตอการ
ขยายตัวทางธุรกิจหรือสถานประกอบการณ เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ ความเสถียรภาพทางการเมือง รวมไปถึง
ปจจัยทางดานเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทสําคัญอยางมากในทุกๆ ภาคสวนขององคกรธุรกิจและอีกปจจัยหนึ่งที่ถือ
ไดวาเปนองคประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกรนั้น ไดแก ทรัพยากร 
เพราะคนเปนผูใชทรัพยากรอ่ืนๆ ในการบริหารงาน ผูบริหารจึงจําเปนตองใหความสําคัญแกบุคลากรการที่องคกร
จะผลักดันและกระตุนคนในองคกรใหทํางานอยางขยันขันแข็งทุมเทใหกับองคกรอยางเต็มที่และมีสวนชวยผลักดัน
ใหองคกรเจริญกาวหนา องคกรจะตองทําใหพนักงานรูสึกวาเขาเปนผูมีคุณคา 
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ซึง่จะเห็นไดวาการสรางแรงจูงใจการทํางานภายในองคกร จงึเปนสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากร
ทีเ่ปนผูปฏิบัตงิานกับตัวองคกรและพรอมที่จะทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใหมๆ เพื่อ
นํามาใชในการปฏิบัติงานใหกับองคกรไดอยางเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในเชิงบวกตามนโยบายการ
บริหารงานและการจัดการขององคกร รวมทั้ง ใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายตามที่องคกรกําหนดไว 
แรงจูงใจ (Motivation) จึงเปนสวนสําคัญและเปนพลังทีจ่ะกอใหเกิดการกระตุนพฤติกรรมที่อยูภายในตัวของบุคคล 
ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหนําไปสูเปาหมายของการปฏิบัติงานเปนผลสําเร็จ องคกรจะเจริญกาวหนาตองอาศัย
สวนประกอบในการสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรท้ังภายในและภายนอกองคกร ซึ่งจะใหมีความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานที่ตรงกัน เกิดความรวมมือ ความรักความสามัคคี ความซ่ือสัตยสุจริต และการประสานงานในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอองคกรที่จะสามารถบรรลุเปาหมายและประสบ
ความสําเร็จดวยดี ดังนั้น เม่ือองคกรตองการใหพนักงานเกิดแรงจูงใจในการทํางานและพนักงานปฏิบัติงานใหมี
คุณภาพ และมีพฤติกรรมในการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร ผูบริหารตองพยายามหาวิธีการเลือกกลไกตางๆ ที่จะทํา
ใหบุคลากรหรือพนักงานแสดงศักยภาพที่แทจริง โดยการสรางสมดุลระหวางงานกับบุคคล เพื่อใหพนักงานมี
คุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี เพราะคุณภาพชีวิตการทํางานนั้น จะใหความสําคัญกับผลของงานที่มีตอบุคคลและ
ประสิทธิภาพขององคกร (ณัฏฐพันธ เขจรนันท, 2551:98) เมื่อพนักงานผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
แลวก็จะสงผลถึงการ มีพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรนั้น เปนสิ่ง
สําคัญอยางยิ่ง เพราะองคกรนั้น จะเปรียบเสมือนทีมงานขนาดใหญที่จะตองมีการรวมมือรวมใจกัน ในการ
ปฏิบัตงิานใหบรรลุถึงเปาหมายภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน และในทุกองคกรสวนใหญมักจะเคยประสบปญหาการ
ลาออก ซึ่งเปนปญหาท่ีตองดําเนินการแกไข โดยเรงดวนและปญหานี้ยังทําใหองคกรสูญเสียบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ ประสบการณและความชาํนาญ ในการทํางานไปจํานวนหนึ่ง การหาบุคคลมาทดแทนบุคลากรเหลานี้
จําเปนตองใชเวลาในการศึกษา อบรม รวมท้ัง จะตองเสียเวลาและคาใชจายที่จะเพิ่มข้ึน ในการสรางและพัฒนาใหมี
ความสามารถเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัตงิานนั้นๆ 

การที่องคกรไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรนี้เอง จะเปนการเสริมสรางใหบุคลากรเกิด
ทศันคติที่ดีตอองคกร โดยที่เขาจะยอมรับเปาหมายและคงอยูกับองคกรตลอดไป ดังนั้น สิ่งที่องคกรจะตองคํานึงถึง
และตระหนักอยูเสมอ คือ องคกรจะพัฒนาอยางไร เพื่อใหเกิดการจูงใจและเสริมสรางใหบุคลากรในองคการเกิด
ความผูกพัน ยอมรับเปาหมายขององคกรและใชความพยายามอยางเต็มความสามารถ เพื่อที่จะทํางานใหกับองคกร
และลดการสูญเสียในสิ่งที่ไมจําเปน  

บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด องคกรจะใหความสําคัญในการสรางแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งสิ่งเหลานี้ มี
ความสําคัญและสงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร ผูวิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาใน
แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด 
เพื่อทราบขอมูล ขอเท็จจริงตางๆ ซ่ึงขอมูลและผลการศึกษานี้ อาจนําไปใชเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การวางแผนและพัฒนาการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานเพื่อใหมีความรักและความผูกพันตอ
องคการ อีกทั้ง การพัฒนาวางแผนแกไขปญหาเก่ียวกับทรัพยากรบคุคลที่อาจเกิดข้ึนในองคกรและเพื่อใหองคกรได
บคุลากรที่มีคุณภาพตามที่ตองการตรงตามเปาหมาย เพ่ือนําไปสูความสําเร็จขององคกรในอนาคต 
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ในการวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อ 
1. เพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน ที่มผีลตอความผูกพันขององคกร 
2. เพื่อศึกษาแรงจงูใจในการทํางาน ที่มผีลตอความผูกพันตอองคกร 

 

 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ตองการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝาย
ปฎิบัตกิารของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด 

1. กลุมตวัอยางผูวิจยักําหนดกลุมตัวอยาง คือ พนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด 
จํานวน 1,417 คน การคํานวณขนาดของกลุมตวัอยางและไดใชสูตรการหาขนาดของกลุมตวัอยางแบบทราบจํานวน
ประชากรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) โดยตองการใหเกิดความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางใน
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จะไดขนาดกลุมตัวอยาง n = 311.943 คน และไดสํารองแบบสอบถามที่อาจเกิด
ความคลาดเคลื่อนไมสมบูรณไดขนาดกลุมตวัอยางเทากับ 320 คน โดยจะเลือกการสุมตัวอยางแบบใชทฤษฎีความ
นาจะเปน (Non-Probability Sampling) ผูวิจัยเลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
ผูวิจยัลงพื้นที่แจกแบบสอบถาม จํานวน 320 ชุด 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2 แรงจูงใจในการทํางาน 
สวนที่ 3 ความผูกพันตอองคกร 
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

 

 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. สถานภาพสมรส 
 4. ระดับการศึกษา 
 5. ระดับเงนิเดือน 
 6. ตําแหนงในการปฏิบตัิงาน 
 7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 

 - ความสําเร็จในงาน  
 - ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  
 - ความรับผิดชอบ 
 - การไดรับการยอมรับนบัถือ 

 

 - ความภูมใิจที่รูสกึเปนสวนหนึง่ขององคกร 
 - ความภูมใิจที่ไดรับการยอมรับจากองคกร 
 - ความปรารถนาท่ีจะเปนสมาชิกขององคกร 
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3. การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดวยคาสถิติ ดังนี ้
3.1 วเิคราะหสถิติพืน้ฐานของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม โดยคาการแจกแจก ความถ่ีและคารอยละ 
3.2 การวิเคราะหสถิติพื้นฐาน เพื่อใหทราบลักษณะการแจกแจงในแตละตัวแปรโดยจะใชสถิติ

พื้นฐานบรรยายใหทราบคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในความพึงพอใจของผูที่ใช
บริการเคร่ืองบินโดยสารภายในประเทศของสายการบินนกแอร ในปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

3.3 การบรรยายเชิงพรรณนาเก่ียวกับขอเสนอแนะ เพื่อการนําไปใชปรับปรุงและพฒันา 
 

/  

สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย
มากกวา คิดเปนรอยละ 52.18และ เพศหญิง คิดเปนรอยละ 47.82 สวนใหญ มีอายุในชวง 31 – 40 ป มากที่สุด          
คิดเปนรอยละ 42.0 รองลงมา คือ ผูที่มีอายุ 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 26.70 รองลงมา คือ ผูที่มีอายุ 18 – 30 ป         
คิดเปนรอยละ 26.00 และผูที่มีอายุ 51 ป ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 5.30 สวนใหญมีสถานภาพสมรส มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 61.57 รองลงมา คือ ผูที่มสีถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 26.56 และผูที่มสีถานภาพหยาราง/หมาย คิดเปนรอยละ 
11.87 สวนใหญ มีระดับการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี มากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.25 รองลงมา คือ ผูที่มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 25.62 รองลงมา คือ ในระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 8.13 สวนใหญ 
ระดับเงินเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 15,000บาท คิดเปนรอยละ 52.81 รองลงมา คือ ระดับเงินเดือน 15,001 - 30,000 
บาท คิดเปนรอยละ 25.32 และระดับเงินเดือน 30,001 บาท ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 21.87 สวนใหญไดปฏิบัติงานใน
แผนกสินคาฝากขาย มากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.19 รองลงมา คือ แผนกชอป คิดเปนรอยละ 35.00 และแผนก
ซุปเปอรสปอรต คิดเปนรอยละ 17.81 สวนใหญปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลานอยกวา 5 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
35.31 รองลงมา คือ ผูปฏิบัติงาน มาเปนระยะเวลา 5 – 10 ป คิดเปนรอยละ 30.07 รองลงมา คือ ผูที่ปฏิบัติงานมา
เปนระยะเวลา 11 – 20 ป คิดเปนรอยละ 21.82 รองลงมา คือ ผูที่ปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลา 21 – 30 ป คิดเปนรอยละ 
9.37 และ ผูทีป่ฏิบัตงิาน มาเปนระยะเวลา 31 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 3.43 เรียงลงมาตามลําดับ 

สวนที่ 2 ขอมูลที่เก่ียวกับแรงจงูใจในการทํางานและความผกูพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ 
บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด ผลการศึกษา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการทํางานและความ
ผกูพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัตกิารของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย (Mean) และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จําแนกเปนรายดานแสดงรายละเอียดได ดังนี้ 

ในภาพรวมพบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด ในภาพรวม อยูในระดับมาก อยูในระดับมาก มีคา Mean 
เทากับ 4.11 และคา Std. เทากับ 0.292  

ดานแรงจูงใจในการทํางาน อยูในระดับที่มาก มีคา Mean เทากับ 4.12 และคา Std. เทากับ 0.356 สวน
ในดานที่มีคาเฉลี่ย มากที่สุด คือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบตัิไดมีคา Mean เทากับ 4.27 รองลงมา คือ ในดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือมีคา Mean เทากับ 4.09 รองลงมา คือ ในดานความรับผิดชอบ มีคา Mean เทากับ 4.07 
และดานความสําเร็จในงานมีคา Mean เทากับ 4.06 ตามลําดับ 
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ดานความผูกพันตอองคกร อยูในระดับที่มาก มีคา Mean เทากับ 4.10 และ คา Std. เทากับ 0.356 สวน
ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความภูมิใจที่ไดรับการยอมรับจากองคกรมีคา Mean เทากับ 4.22 รองลงมา คือ 
ความปรารถนาท่ีจะเปนสมาชิกขององคกรมีคา Mean เทากับ 4.17 รองลงมา คือ ความภูมิใจที่รูสึกเปนสวนหนึ่ง
ขององคกร มีคา Mean เทากับ 3.91 

ดานความสําเร็จ ในงาน พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการทํางานและความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด ในดานความสําเร็จของงาน อยูใน
ระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.06 และ คา Std. เทากับ 0.514 เมื่อแยกรายขอพบวาที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ทานสามารถมองเห็นความสําเร็จของงานไดชัดเจน มีคา Mean เทากับ 4.46 รองลงมา คือ ทานสามารถใชวิจาร
ญาณของตนเองในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนมีคา Mean เทากับ 4.24 รองลงมา คือ ทานมีโอกาสกําหนดเปาหมาย
และวิธีการทํางาน ในหนาที่ของตนเองได มีคา Mean เทากับ 4.13 รองลงมา คือ เมื่อเกิดปญหาในการทํางาน ทาน
ทราบดี ควรแกปญหาอยางไร มีคา Mean เทากับ 3.79 และทานสามารถทํางานในความรับผิดชอบของตนไดเปน
อยางดีมีคา Mean เทากับ 3.68 ตามลําดับ 

ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางานและ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด ในดานลักษณะของงานที่
ปฏิบัติอยูในระดับมากมีคา Mean เทากับ 4.27 และคา Std. เทากับ 0.585 และเมื่อแยกรายขอ พบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ งานที่ทานปฏิบัติอยูนั้นมีสวนชวยสงเสริมความกาวหนาของทานมีคา Mean เทากับ 4.47 
รองลงมา คือ กฏระเบียบ สวนใหญของหนวยงานไมจํากัด ความเปนอิสระในการปฏิบัติงานของทาน คา Mean 
เทากับ 4.44 รองลงมา คือ องคกรเปดโอกาสใหทานไดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการปฏิบัติงาน มีคา 
Mean เทากับ 4.28 รองลงมา คือ ผูบังคับบัญชาใหมอบอํานาจและความเชื่อใจในการปฏิบัติงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบของทาน มีคา Mean เทากับ 4.28 และ ทานสามารถระบุงานที่ทําอยูวามีลักษณะข้ันตอนและวิธีการ
ปฏิบัตงิานได มีคา Mean เทากับ 3.86 ตามลําดับ 

ดานความรับผิดชอบ พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด ในดานความรับผิดชอบอยูในระดับมาก  
คา Mean เทากับ 4.07 และคา Std. เทากับ 0.540 เมื่อแยกรายขอพบวาขอมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ งานที่ทาน
รับผิดชอบเปนงานที่นําไปสูการพัฒนาองคการคา Mean เทากับ 4.38 รองลงมา คือ งานที่ทานรับผิดชอบนั้นเปน
งานที่องคกรใหความสําคัญ มีคา Mean เทากับ 4.23 รองลงมา คือ ทานไดใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ใน
งานที่ไดรับผิดชอบ คา Mean เทากับ 4.15 รองลงมา คือ งานที่ทานรับผิดชอบนั้น ผูบังคับบัญชาควรใหความสนใจ
และใหความสําคัญ คา Mean เทากับ 3.81 และงานที่ทานรับผิดชอบตองใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ คา 
Mean เทากับ 3.79 ตามลําดับ 

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการทํางานและ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด ในดานการยอมรับนับถือ อยู
ในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.09 และ คา Std. เทากับ 0.569 เมื่อแยกรายขอ พบวาขอมีคาเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ เพื่อนรวมงานยอมรับฟงความคิดเห็นของทาน คา Mean เทากับ 4.31 รองลงมา คือ ผูบังคับบัญชาของทาน

262

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



เปดโอกาสใหทานไดแสดงความคิดเห็น ในงานที่รับมอบหมายอยางเต็มที่ มีคา Mean เทากับ 4.19 รองลงมา คือ 
ทานรูสึกวาทานเปนผูหนึ่ง ที่มีสวนรวมทําใหงาน ในองคกรกาวหนา มีคา Mean เทากับ 4.16 รองลงมา คือ ทาน
ตั้งใจทํางานมากข้ึน เพราะไดรับการยอมรับจากผูบงัคับบัญชา มีคา Mean เทากับ 3.94 และ ความคิดเห็นของทาน
ไดรับการนําไปปฏิบัตจิริง มีคา Mean เทากับ 3.83 ตามลําดับ 

ดานความผูกพันตอองคกร ความภูมิใจที่รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต 
จํากัด ในดานความผูกพันตอองคกรอยูในระดับปานกลางและมีคา Mean เทากับ 3.91 และคา Std. เทากับ 0.756 
เมื่อแยกรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทานคิดวาไมพอใจ ถามีบุคคลอ่ืน มาวิจารณองคกรทาน มีคา 
Mean เทากับ 4.22 รองลงมา คือ ทานคิดวา เปนความภาคภูมิใจทุกคร้ังที่ไดบอกเลาเก่ียวกับองคกรของทานตอ
ผูอ่ืน คา Mean เทากับ 3.79 และทานคิดวาเปนความภาคภูมใิจที่ทานเปนสวนหนึ่งขององคกร มีคา Mean เทากับ 
3.71 ตามลําดับ 

ดานความผูกพันตอองคกร ดานความภูมิใจที่ไดรับการยอมรับจากองคกร พบวา คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี 
สปอรต จํากัด ในดานความภูมิใจที่ไดรับการยอมรับจากองคกรอยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.22 และ           
คา Std. เทากับ 0.52 เมื่อแยกรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทานคิดวาทานภูมิใจทุกคร้ังที่ทานไดรับ
การเลื่อนตําแหนง คา Mean เทากับ 4.24 รองลงมา คือ ทานคิดวาทานภูมิใจทุกคร้ังที่เปนตัวแทนของฝาย เสนอ
ผลงานตอผูบริหารและจะมักไดรับการชื่นชมในผลงานของทาน มีคา Mean เทากับ 4.23 และทานคิดวาทานภูมิใจ
ทกุคร้ังที่องคกรมอบหมายงานสําคัญให มีคา Mean เทากับ 4.19 ตามลําดับ 

ดานความผูกพันตอองคกรดานความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคกร พบวาคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี 
สปอรต จํากัด ในดานความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคกร อยูในระดับมาก คา Mean เทากับ 4.17 และคา 
Std. เทากับ 0.481 เม่ือแยกรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ถาทานตองออกจากงานชวงเวลาหนึ่ง 
เนื่องจากความจําเปนบางอยางทานจะกลับมาทํางานที่บริษัทนี้อีกคา Mean เทากับ 4.36 รองลงมา คือ ทานรูสึก
ผกูพันกับบริษัทมากจนไมคิดจะลาออกไปอยูบริษัทอ่ืน มีคา Mean เทากับ 4.12 รองลงมา คือ ทานตั้งใจจะทํางาน
กับบริษัทนี้ตอไปถึงแมวามีบริษัทอ่ืนๆ เสนอเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนที่มากกวาก็ตามมีคา Mean เทากับ 4.12 
และ ทานตั้งใจจะทํางานที่บริษัทนี้จนกวาจะเกษียณอายุ มีคา Mean เทากับ 4.09 ตามลําดับ 

สวนที่ 3 ขอมูลที่เก่ียวกับ ระดับแรงจงูใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติ
การของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด ผลการศึกษาในการเปรียบเทียบความแตกตางของแรงจูงใจในการทํางาน
และความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด โดยใชสถิติในการ
เปรียบเทียบ ไดแก Independent Sample t – test การทดสอบ ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
มากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะห ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance)และเม่ือพบ
ความแตกตางก็ทาํการเปรียบเทียบในรายคูของคาเฉลี่ย โดยใชวิธทีดสอบแบบ LSD แสดงรายละเอียดได ดังนี้ 
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จําแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบความแตกตางแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด จําแนกเพศ ในภาพรวมทดสอบ โดยใชคาสถิติ T-test 
พบวาทั้งเพศชายและเพศหญิง แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ 
บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด แตกตางกัน เนื่องจากคา Sig. ที่ไดในเพศ ดานแรงจูงใจในการทํางาน มีคา Sig เทากับ 
0.049 และดานความผูกพันตอองคกร มีคา Sig เทากับ 0.005 ซึ่งนอยกวา 0.05 

จําแนกอายุ พบวา การเปรียบเทียบความแตกตาง แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานฝายปฎิบัตกิารของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด จําแนกอายุ ในภาพรวม ทดสอบ โดยใชคาสถิติ ANOVA 
พบวา ในทุกกลุมชวงอายุ แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท 
ซีอารซี สปอรต จํากัด ดานแรงจูงใจในการทํางานแตกตางกัน เนื่องจาก มีคา Sig. ที่ไดเทากับ 0.020 ซึ่งนอยกวา 
0.05 แสดงวา ความแตกตางของอายุ ดานแรงจูงใจในการทํางาน มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานฝายปฎิบัตกิารของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด สวนดานความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน 
เนื่องจาก คา Sig. ที่ไดเทากับ 0.524 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวาไมมีความแตกตางของอายุดานความผูกพันตอ
องคกร ไมมผีลตอแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี 
สปอรต จํากัด  

จําแนกสถานภาพ พบวาการเปรียบเทียบความแตกตางแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด จําแนก ตามสถานภาพในภาพรวมทดสอบ โดยใช
คาสถิติ ANOVA พบวา ในทุกสถานภาพมีแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติ
การของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด ในดานแรงจูงใจใการทํางาน แตกตางกัน เนื่องจากคา Sig. ที่ไดเทากับ 
0.004 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวาความแตกตางของสถานภาพ ดานแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด สวนดานความผูกพันตอองคกร ไมแตกตาง
กัน เนื่องจากคา Sig. ที่ไดเทากับ 0.332 นอยกวา 0.05 แสดงวาไมมีความแตกตางของสถานภาพดานความผูกพัน
ตอองคกรไมมผีลตอแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี 
สปอรต จํากัด  

จําแนกระดับการศึกษา พบวา การเปรียบเทียบความแตกตางของแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด จําแนกระดับการศึกษา ภาพรวมทดสอบ
โดยใชคาสถิติ ANOVA พบวาในทุกระดับการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
ฝายปฎิบัตกิารของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด ในดานความผูกพันตอองคกรที่แตกตางกัน เนื่องจาก คา Sig. ที่ได
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 การแสดงวาความแตกตางของระดับการศึกษา ในดานความผูกพันตอองคกรมีผล
ตอแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด 

สวนในดานแรงจูงในในการทํางานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจาก มีคา Sig. ที่ไดเทากับ 0.537 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวา
ไมมีความแตกตางของระดับการศึกษา ดานความผูกพันตอองคกร ไมมผีลตอแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัตกิารของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด  
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จําแนกระดับเงินเดือน พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด จําแนกตามระดับเงินเดือน ในภาพรวม
ทดสอบโดยใชคาสถิติ ANOVA พบวาในทุกระดับเงินเดือนแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด ในดานแรงจูงใจในการทํางานและดานความผูกพันตอ
องคกร ที่แตกตางกัน เนื่องจากคา Sig. ที่ไดเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาความแตกตางของระดับ
เงินเดือนมีผลตอแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี 
สปอรต จํากัด  

จําแนกตําแหนงในการปฏิบัติงาน พบวาในผลการเปรียบเทียบความแตกตาง แรงจูงใจในการทํางานและ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด จําแนกตําแหนงในการ
ปฏิบัตงิาน ในภาพรวม ทดสอบโดยใชคาสถิติ ANOVA พบวาในทุกตําแหนงในการปฏิบัติงานแรงจูงใจในการทํางาน
และความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด ในดานแรงจูงใจในการ
ทํางานและดานความผูกพันตอองคกรที่แตกตางกันนั้น เนื่องจาก มีคา Sig. ที่ได เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 
แสดงวา ความแตกตางของตําแหนง ในการปฏิบัตงิาน มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานฝายปฎิบัตกิารของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด  

จําแนกระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางแรงจูงใจในการทํางานและ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด จําแนกระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ภาพรวม ทดสอบโดยใชคาสถิติ ANOVA พบวาทุกกลุมมีแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด ดานแรงจูงใจในการทํางานและดานความ
ผูกพันตอองคกรไมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig. ที่ไดเทากับ 0.282 และ 0.765 นอยกวา 0.05 แสดงวา ความ
แตกตางของระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดานแรงจูงใจ ในการทํางานและดานความผูกพันตอองคกรมีผลตอแรงจูงใจ
ในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด 

 
 

จากการวิจัย เร่ือง แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ 
บริษัท ซีอารซ ีสปอรต จํากัด สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

ดานขอมูลทั่วไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จากการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวา คิดเปนรอยละ 52.18และ เพศหญิง คิดเปนรอยละ 47.82 สวนใหญ มี
อายุในชวง 31 – 40 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.0 รองลงมา คือ ผูที่มีอายุ 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 26.70 
รองลงมา คือ ผูที่มอีายุ 18 – 30 ป คิดเปนรอยละ 26.00 และผูที่มอีายุ 51 ป ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 5.30 สวนใหญ
มสีถานภาพสมรส มากที่สุด คิดเปนรอยละ 61.57 รองลงมา คือ ผูที่มสีถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 26.56 และผูที่
มสีถานภาพหยาราง/หมาย คิดเปนรอยละ 11.87 สวนใหญ มีระดับการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี มากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 66.25 รองลงมา คือ ผูที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 25.62 รองลงมา คือ            
ในระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 8.13 สวนใหญ ระดับเงินเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 15,000บาท คิดเปน
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รอยละ 52.81 รองลงมา คือ ระดับเงินเดือน 15,001 - 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 25.32 และระดับเงินเดือน 
30,001 บาท ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 21.87 สวนใหญไดปฏิบัติงานในแผนกสินคาฝากขาย มากที่สุด คิดเปนรอยละ 
47.19 รองลงมา คือ แผนกชอป คิดเปนรอยละ 35.00 และแผนกซุปเปอรสปอรต คิดเปนรอยละ 17.81 สวนใหญ
ปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลานอยกวา 5 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.31 รองลงมา คือ ผูปฏิบัติงาน มาเปน
ระยะเวลา 5 – 10 ป คิดเปนรอยละ 30.07 รองลงมา คือ ผูที่ปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลา 11 – 20 ป คิดเปนรอยละ 
21.82 รองลงมา คือ ผูที่ปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลา 21 – 30 ป คิดเปนรอยละ 9.37 และ ผูที่ปฏิบัติงาน            
มาเปนระยะเวลา 31 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 3.43 เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอภิญญา ทองเดช. 
(2558) ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป สถานภาพโสด 
สาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน 40,001-50,000 บาท และมีระยะเวลาการทํางานมากกวา 15 ป 
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอระดับแรงจูงใจในการทํางาน ทั้งดานปจจัยจูงใจและดานปจจัยคํ้าจุน ในการทํางาน 
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยและพบวาระดับความผูกพันตอองคของกลุมตัวอยาง โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย            
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาพนักงานลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได
และระยะเวลาการทํางานที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรที่แตกตางกัน ปจจัยจูงใจในการทํางาน ทั้งโดยรวม
และรายดาน มีความสัมพนัธทศิทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคกร ปจจัยคํ้าจุนการทํางานโดยรวมและรายดานมี
ความสัมพันธทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับ
งานวิจัยของศิริวรรณ ศิริเดชานนท (2557) ไดศึกษา เร่ือง แรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่พนักงาน 
กรณีศึกษา:ศูนยปฏิบัติการสินเชื่อ ธนาคารพาณิชยไทยแหงหนึ่ง ผลการศึกษาพบวา ในกลุมผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญเปนเพศชายมีอายุ 41-50 ป มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุด คือปริญญาตรี มีอายุงานมากกวา 15 ป 
ระดับชั้นเอก (10-11) รายได 40,001-50,001 บาท และสอดคลองกับงานวิจัยของรัฐนันท หอมจันทรโต 
(2557:บทคัดยอ) ศึกษา เร่ือง คุณภาพชีวิตแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรขอมูลทั่วไปประชากรสวนใหญมรีะยะเวลาในการทํางาน 1-3 ป 

แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต 
จํากัด ผลการศึกษา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) จําแนกเปนรายดานแสดงรายละเอียดได ดังนี้ 

ในภาพรวมพบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกร
ของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 
4.11 และคา Std. เทากับ 0.292 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริวรรณ ศิริเดชานนท (2557) ไดศึกษา เร่ือง 
แรงจูงใจที่มผีลตอประสิทธิผลการปฏิบัตงิานที่พนักงาน กรณีศึกษา:ศูนยปฏิบัติการสินเชื่อ ธนาคารพาณิชยไทยแหง
หนึ่ง ผลการศึกษาพบวา ในกลุมผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชายมีอายุ 41-50 ป มีสถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาสูงสุด คือปริญญาตรี มีอายุงานมากกวา 15 ป ระดับชั้นเอก (10-11) รายได 40,001-50,001 บาท สวน
ของแรงจูงใจที่มผีลตอความสําเร็จของงานโดยรวม พบวา 1. แรงจูงใจที่มผีลตอความสําเร็จของงาน โดยรวม อยูใน
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ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานจะพบวา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานลักษณะงานที่ทํา ดาน
สภาพแวดลอม ในการทํางานอยูในระดับมาก สวนดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาดานผลตอบแทนและ
สวัสดิการและดานความ กาวหนาในงาน อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 2. ยังพบอีกวาในบรรดาแรงจูงใจที่มีผล
ตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานในศูนยของปฏิบัติการสินเชื่อนั้น ปจจัยมีคาถวงน้ําหนักสูงที่สุด คือ ดาน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ รองลงมา คือ ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานความกาวหนาในงาน ลักษณะในงานที่ทํา 
สภาพแวดลอมในการทํางานและความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 3. สวนของประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน พบวา 
โดยรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาการสามารถทํางานที่รับผิดชอบเสร็จเรียบรอยภายในเวลาที่
กําหนดการใหเวลาและทุมเทใจกับการทํางานการสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายมาไดบรรลุตามเปาหมาย การมี
ทศันคติที่ดีตอการ ทํางานการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานไดลุลวงอยูในระดับมาก สวนความผิดพลาดในการ
ทํางาน มีนอยลงอยูในระดับปานกลาง 4. ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พบวามี
ความสัมพนัธกัน 22 กรณีจากทั้งหมดใน 36 กรณี และทําการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพื่อหาปจจัยหลัก
ใชเปนตัววัดประสิทธิผลของการทํางานและนํามาหาคาความสัมพันธ โดยใชการวิเคราะห การถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression Analysis) พบวาในประสิทธิผลของการปฏิบัติงานนั้น สามารถอธิบายไดดวยแรงจูงใจ ดาน
ลกัษณะงานที่ทาํ ดานความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงานและดานสภาพแวดลอมการทํางาน และสอดคลองกับงานวิจัย
ของอภิญญา ทองเดช. (2558)ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของ
พนักงาน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป 
สถานภาพโสด สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน40,001-50,000 บาท และมีระยะเวลาการ
ทาํงานมากกวา 15 ป กลุมตวัอยางมีความคิดเห็นตอระดับแรงจงูใจในการทํางาน ทัง้ดานปจจัยจูงใจและดานปจจัย
คํ้าจุน ในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยและพบวาระดับความผูกพันตอองคของกลุมตัวอยาง โดยรวมอยู
ในระดับเห็นดวย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาพนักงานลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายไดและระยะเวลาการทํางานที่แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรที่แตกตางกัน ปจจัยจูงใจในการ
ทํางาน ทั้งโดยรวมและรายดาน มีความสัมพันธทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคกร ปจจัยคํ้าจุนการทํางาน
โดยรวมและรายดานมีความสัมพันธทิศทางเดียวกันกับความผูกพันตอองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.05 และสอดคลองกับงานวัจยของชนิตา เศาลือ(2556: บทคัดยอ) ศึกษา เร่ือง แรงจูงใจในการทํางานกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรของครูในโรงเรียน เครือสารสาสน พบวาแรงจูงใจในการทํางานของครู
โรงเรียนในเครือสารสาสน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากพฤติกรรมในการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรของ
ครูในโรงเรียนในเครือสารสาสน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก แรงจูงใจ ในการทํางานของครูสัมพันธกับพฤติกรรม 
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรครูโรงเรียนสารสาสน โดยภาพรวมและรายดานอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
และสอดคลองกับงานวิจัยของฐิติพร กอนนาค (2556:บทคัดยอ)ทําการศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
การทํางานกับพฤติกรรมการเปนสมาชกิที่ดีขององคกร กรณีศึกษา พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานัก
ธุรกิจถนนตากสิน พบวา แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน โดยรวมอยูในระดับมาก ในรายดาน พบวาแรงจูงใจ
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ แรงจูงใจดานความมั่นคงของงานและดาน
ความกาวหนาในตําแหนงการงาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ในราย
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ดาน พบวา ในการเปนสมาชิกที่ดีตอองคกรดานการปฏิบัติงานในหนาที่ อยูในระดับมากสุด รองลงมา คือ ระดับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรดานการคํานึงถึงผูอ่ืนและดานการอดทนอดกลั้น ความสัมพันธระหวาง
แรงจูงใจ ในการทํางานกับพฤติกรรม การเปนสมาชิกที่ดีตอองคกรพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สําหรับธุรกิจถนนตากสินมีความสัมพันธกันโดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาเทากับ 0.46 ซึ่งมีความสัมพันธใน
ทศิทางเดียวกันเปนบวกในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อมีแรงจูงใจในการทํางานที่ระดับปานกลางก็จะทําใหมีพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรอยูในระดับต่ําดวย 

ดานแรงจูงใจในการทํางานความสําเร็จของงาน พบวาในคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจใน
การทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรตจํากัด ในดาน
ความสําเร็จของงาน อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.06 และมีคา Std.เทากับ 0.514 เมื่อแยกรายขอพบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทานสามารถมองเห็นความสําเร็จของงานไดชัดเจน มีคา Mean เทากับ 4.46 รองลงมา 
คือ ทานสามารถใชวิจารญาณของตนเอง ในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนมีคา Mean เทากับ 4.24 รองลงมา คือ ทานไดมี
โอกาสไดกําหนดเปาหมายและวิธีการทํางานในหนาที่ของตนเองได คา Mean เทากับ 4.13 รองลงมา คือ เมื่อเกิด
ปญหาในการทํางานทานทราบดีวาควรแกปญหาอยางไร มีคา Mean เทากับ 3.79 และทานสามารถทํางานในความ
รับผิดชอบของตนไดเปนอยางดีคา Mean เทากับ 3.68 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสรนันท บางแสง 
(2556:บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)ในการวิเคราะหขอมูลแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน พบวาปจจัย
แรงจูงใจในการทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยคาเฉลี่ยของแรงจูงใจในการทํางานต่ําที่สุด คือ ดาน
ความสําเร็จในการทํางาน  

ดานแรงจูงใจการทํางาน ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจใน
การทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด ในดานลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ ในระดับมากมีคา Mean เทากับ 4.27 และคา Std. เทากับ0.585 และเม่ือแยกรายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ งานที่ทานปฏิบัติอยูนั้นมีสวนชวยสงเสริมความกาวหนาของทาน มีคา Mean เทากับ 4.47 
รองลงมา คือ กฏ ระเบียบ สวนใหญ ของหนวยงานไมจํากัดความเปนอิสระในการปฏิบัติงานของทาน มีคา Mean 
เทากับ 4.44 รองลงมา คือ องคกรเปดโอกาสใหทานไดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการปฏิบัติงาน มีคา 
Mean เทากับ 4.28 รองลงมา คือ ผูบังคับบัญชาใหมอบอํานาจและความเชื่อใจในการปฏิบัติงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบของทานคา Mean เทากับ 4.28 และทานสามารถระบุงานที่ทําวามีลักษณะข้ันตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานไดคา Mean เทากับ 3.86 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสรนันท บางแสง (2556:บทคัดยอ)
ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัทเบอรลี่           
ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) การวิเคราะหขอมูลแรงจูงใจ ในการทํางานของพนักงาน พบวาปจจัยแรงจูงใจในการ
ทํางาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยคาเฉลี่ยของแรงจูงใจในการทํางานสูงที่สุด คือดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

ดานแรงจูงใจการทํางานความรับผิดชอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรงจูงใจในการทํางาน
และความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัตกิารของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด ในดานความรับผิดชอบอยู
ในระดับมาก คา Mean เทากับ 4.07 และคา Std. เทากับ 0.540 เมื่อแยกรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 
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คือ งานที่ทานรับผิดชอบเปนงานที่นําไปสูการพัฒนาองคการ มีคา Mean เทากับ 4.38 รองลงมา คือ งานที่ทาน
รับผิดชอบนั้น เปนงานที่องคกร ใหความสําคัญ มีคาMean เทากับ 4.23 รองลงมา คือ ทานไดใชความรู
ความสามารถอยางเต็มที่ ในงานที่ไดรับผิดชอบ มีคา Mean เทากับ 4.15 รองลงมา คือ งานที่ทานรับผิดชอบนั้น 
ผูบังคับบัญชา ควรใหความสนใจ และความสําคัญ มีคา Mean เทากับ 3.81 และงานทานรับผิดชอบตองใชความรู
ความสามารถอยางเต็มที่คา Mean เทากับ 3.79 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรียาดา สันตินิยม 
(2557:บทคัดยอ)ไดศึกษา เร่ือง ความสัมพนัธ ระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันองคกรของบุคลากรใน
สายสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราชผลการศึกษาวิจัยพบวาแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
โรงพยาบาลศิริราช ในภาพรวม บุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา
บุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลศิริราช มีระดับแรงจูงใจในการทํางาน อยูในระดับมากไดแก ดานความ
รับผิดชอบ ดานความสําเร็จ ดานลักษณะงานและดานการยอมรับนับถือ  

ดานแรงจูงใจในการทํางานในการไดรับการยอมรับนับถือ พบวาในคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซีสปอรต จํากัด ใน
ดานการยอมรับนับถือ อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.09 และ คาStd. เทากับ 0.569 เมื่อแยกรายขอ 
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ เพื่อนรวมงานยอมรับฟงความคิดเห็นของทาน มีคา Mean เทากับ 4.31 
รองลงมา คือ ผูบงัคับบัญชาของทาน เปดโอกาสใหทาน ไดแสดงความคิดเห็นในงานที่รับมอบหมายอยางเต็มที่ มีคา 
Mean เทากับ 4.19 รองลงมา คือ ทานรูสึกวาทานเปนผูหนึ่ง ที่มีสวนรวมทําใหงานในองคกรกาวหนา คา Mean 
เทากับ 4.16 รองลงมา คือ ทานตั้งใจทํางานมากข้ึน เพราะไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชามีคา Mean เทากับ 
3.94 และความคิดเห็นของทานรับการนําไปปฏิบัติจริงมีคา Mean เทากับ 3.83 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของฐิติพร กอนนาค (2556:บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดี ตอองคกรของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักธุรกิจ ถนนตากสินผลการวิจัย
พบวาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน โดยรวมอยูในระดับมาก ในรายดานพบแรงจูงใจดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือ อยูในระดับมาก 

ดานความผูกพันตอองคกร ความภูมิใจที่รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษทั ซีอารซี สปอรต 
จํากัด ดานความผูกพันตอองคกร อยูในระดับปานกลาง และ มีคา Mean เทากับ 3.91 และคา Std. เทากับ 0.756 
เมื่อแยกรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทานคิดวาไมพอใจ ถามีบุคคลอ่ืน มาวิจารณองคกรทาน มีคา 
Mean เทากับ 4.22 รองลงมา คือ ทานคิดวา เปนความภาคภูมิใจทุกคร้ัง ที่ไดบอกเลาเก่ียวกับองคกรของทานตอ
ผูอ่ืนคา Mean เทากับ 3.79 และทานคิดวาเปนความภาคภูมิใจที่ทานเปนสวนหนึ่งขององคกร มีคา Mean เทากับ 
3.71 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรียาดา สันตินิยม (2557:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ือง
ความสัมพนัธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราช 
ผลการศึกษาวิจัย พบความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลศิริราช ภาพรวมบุคลากรมี
ความผูกพันตอองคกรอยูระดับมาก พิจารณารายดาน พบบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราชมีระดับความ
ผกูพันตอองคกรอยูในระดับมาก 
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ดานความผูกพันตอองคกร ความภูมิใจที่ไดรับการยอมรับจากองคกร พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัทซีอารซี สปอรต 
จํากัด ในดานความภูมิใจที่ไดรับการยอมรับจากองคกรอยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.22 และคา Std. 
เทากับ 0.52 เม่ือแยกรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ย มากที่สุด คือทานคิดวาทานภูมิใจทุกคร้ังที่ทานไดรับการเลื่อน
ตําแหนง คา Mean เทากับ 4.24 รองลงมา คือ ทานคิดวาทานภูมิใจทุกคร้ังที่เปนตัวแทนของฝาย เสนอผลงานตอ
ผูบริหารและจะมักไดรับการชื่นชมในผลงานของทาน มีคา Mean เทากับ 4.23 และทานคิดวาทานภูมิใจทุกคร้ังที่
องคกรมอบหมายงานสําคัญให คา Mean เทากับ 4.19 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสรนันท บางแสง
(2556:บทคัดยอ)ไดศึกษาถึงความสัมพันธ ระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน 
บริษัทเบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) การวิเคราะหขอมูล ปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงาน พบวาความ
ผูกพันตอองคกร อยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยของความผูกพัน ตอองคกร สูงที่สุด คือ ดานความภูมิใจที่ไดรับการ
ยอมรับจากองคกร รองลงมา คือ ดานความภูมิใจที่รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร และนอยที่สุดคือ ดานความ
ปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคกร 

ดานความผูกพันตอองคกรความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคกร พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการของ บริษัท ซีอารซี สปอรต 
จํากัด ในดานความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคกร อยูในระดับมากมีคา Mean เทากับ 4.17 และ คา Std. 
เทากับ 0.481 เม่ือแยกรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ย มากที่สุดคือ ถาทานตองออกจากงานชวงเวลาหนึ่ง เนื่องจาก
ความจําเปนบางอยาง ทานกลับมาทํางานที่บริษัทนี้อีก มีคา Mean เทากับ 4.36 รองลงมา คือ ทานรูสึกผูกพันกับ
บริษัทมาก จนไมคิดจะลาออกไปอยูที่บริษัทอ่ืนๆ มีคา Mean เทากับ 4.12 รองลงมา คือ ทานตั้งใจจะทํางานกับ
บริษัทนี้ตอไปถึงแมวาจะมีบริษัทอ่ืน เสนอเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนใด ที่มากกวาก็ตาม มีคา Mean เทากับ 
4.12 และ ทานตั้งใจจะทํางานที่บริษัทนี้ จนกวาจะเกษียณอายุ มีคา Mean เทากับ 4.09 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ฐิติพร กอนนาค (2556:บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคกรของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักธุรกิจถนนตากสิน 
ผลการวิจัย พบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงาน โดยรวม อยูในระดับมากในรายดานพบวา พบวา
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคกร ดานการปฏิบัติงานในหนาที่ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ระดับ
พฤติกรรม การเปนสมาชิกที่ดีตอองคกร ดานการคํานึงถึงผูอ่ืนและ ดานการอดทนอดกลั้น 

 
 

1. แรงจูงใจในการทํางาน องคกรควรสรางการกระทําหรือพฤติกรรมในตัวของบุคคลที่ถูกกระตุน โดยสิ่ง
เราหรือสิ่งจูงใจใหแสดงออก ซ่ึงความตองการ ในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่จะเปนพลังผลักดันใหบุคคลกระทําการ 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไวและเม่ือประสบความสําเร็จก็จะไดรูสึกภาคภูมิใจ ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลใหองคการประสบความสําเร็จตอไป 
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2. ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล องคกรควรใหบุคคลสามารถที่ทํางานเสร็จสิ้นและ ประสบ
ความสําเร็จอยางดีไดนั้น ใหถือเปนความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ การรูจักปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึน เมื่อ
ผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกถึงความพอใจและปลาบปลื้ม ในผลสําเร็จของงานนั้น ควรแสดงความชื่นชมและยินดี 

3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิองคกรควรทําใหงานมีความนาสนใจ โดยเฉพาะงานที่ตองอาศัยความคิดริเร่ิม
ความคิดสรางสรรค งานที่ทาทายใหตองลงมือทําหรือเปนงานที่มีลักษณะความสามารถกระทําได ตั้งแตตนจนจบ 
โดยลําพังแตเพียงผูเดียว ควรสรางใหพนักงานรูสึกภูมใิจ 

4. ความรับผิดชอบ องคกรควรมอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางดี 
ไมมกีารตรวจหรือควบคุมอยางใกลชิด เพื่อใหพนักงานมีความรูสึกวาไดทํางานอยางเต็มที่ 

5. การไดรับความยอมรับนับถือ องคกรควรใหการยอมรับนับถือ การยอมรับนี้อาจอยูในการยกยองชมเชย
แสดงความยินดี การใหกําลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดที่สอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือไดทํางาน
อยางหนึ่งอยางใดบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย 

6. ความผูกพันตอองคกร องคกรควรสรางความรูสึกใหพนักงานมีพฤติกรรมแสดงออกตอองคกรที่
ปฏิบัติงานอยู และมีคานิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกขององคกร โดยจะไดยอมรับนโยบาย และเปาหมายขององคกร
เต็มทีจ่ะปฏิบัตงิาน เพื่อความสําเร็จองคกร พรอมที่จะอยูกับองคกรตอไป 

7. ความภูมิใจที่รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร การแสดงออกถึงความเปนสวนหนึ่งขององคกรมีความ
ภาคภูมใิจในองคกร พยายามสรางชื่อเสียงที่ดีขององคกรตลอดเวลา 

8. ความภูมใิจที่ไดรับการยอมรับจากองคกร ความรูสึก ที่ตนเองไดรับการยอมรับจากองคกรเปนบุคคลที่มี
ศักยภาพในองคกรและไดรับความไววางใจใหรับผิดชอบในงานที่สําคัญ ตลอดจน การเปนตัวแทนของฝายในองคกร
ทีต่นเองเปนสมาชิกอยูใหนําเสนอผลงานของฝายตอผูบริหาร 

9. ความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคกร ความปรารถนาของพนักงานจะไดปฏิบัติงานในองคกร             
ไมคิดหรือไมตองการที่จะลาออกจากการเปนสมาชิกขององคกร  

 
 

1. ควรจะมีการสัมภาษณ ในเชิงลึกกับพนักงาน ภายในองคกร เพื่อจะทราบความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ที่มีมมุมองแตกตางออกไป 

2. ควรจะมีการศึกษา ในปจจัยดานอ่ืนๆ ที่อาจจะมีผลตอแรงจูงใจในการทํางานและมีความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานแผนกอ่ืนๆ ดวย 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืนๆ เนื่องจากการวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาจากองคกรเดียว เพื่อให
ทราบขอแตกตาง จุดออนและจุดแข็ง เมื่อเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืนๆ และนําผลของการเปรียบเทียบมาปรับปรุง
การบริหารงานบุคคลขององคกร 
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Expectations that affect the intention of receiving spa services In the area of Bang 

Kruai District Nonthaburi.

 
    ภรินทรธร  เหมวัตร 

    สาขาวิชา การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
  ดร.เอกภัทร  มานิตยขจรกิจ 

    หลักสูตรวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “ความคาดหวังที่มผีลตอความต้ังใจในการเขารับบริการรานสปาในเขตพื้นที่อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี” นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังที่มีผลตอความต้ังใจในการเขารับ
บริการรานสปาในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 399 คน โดยเลือกจากผูเคยใช
บริการรานสปาในเขตพื้นที่อําเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตาง
ดวย t-test และ F-test ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ ระหวาง 21-30 ป 
อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท ระดับความคิดเห็นตอ
ความคาดหวังที่มีผลตอความต้ังใจในการเขารับบริการ รานสปาโดยรวม พบวาคาเฉลี่ยอยูในอยูในระดับมาก เมื่อ
จําแนกเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด มี 1 ดาน คือดานผลิตภัณฑ และ ดานที่มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก มี 6 ดาน เรียงลําดับไดดังนี้ ดานการสงเสริมการตลาด ดานสถานที่หรือชองทางการใหบริการ  
ดานบรรจุภัณฑ ดานราคา ดานการใชพลัง ดานพนักงานขาย และอันดับสุดทายคือ ดานขาวสาร ผลเปรียบเทียบ
ระดับความคิดเห็นของผูรับบริการตอปจจัยที่มผีลตอการเลือกใชบริการสปา กลยุทธทางการตลาด (8 P’s staregy) 
ที่มีผลความคาดหวังที่มีผลตอความต้ังใจในการเขารับบริการสปาในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 8 ดาน 
พบวา อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน พบวามีระดับความคิดเห็นแตกตางกันบางดาน 
 

 
AbStract

This research purpose is to study the expectation that affect to the intention of spa 
services in Bangkruay, Nonthaburi province. The sample group in this research comprised 
399 persons who is used to use spa service in Bangkruay, Nonthaburi province.This research
is a quantitative research using questionnaires to collect data. The statistics use to compare 
the differences of personal factor are t-test and One-Way ANOVA.

274

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



The study found that most of respondents are women aged 21-30 years, private 
companies and 20,001-30,000 baht average income per month. The overall of opinion on 
expectation that afeect to use spa service is hight level ane can separate as follow, the 
product is very hight level. The market, place, packaging, people and news are hight level. 
When comparing different personal factor, the result showed that people in the municipality 
Bangkruay, Nonthaburi with different age, occupation and average income per month have 
some different opinions in decision to spa services. 

Keywords : Satisfaction, Services, Subdistrict Administration Organization 

  ปจจุบนัธุรกิจสปาไทยมีแนวโนมทีจ่ะเติบโตข้ึนอยางตอเนื่อง และเปนที่นิยมของนกัทองเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตางชาติ เพราะบริการสปาไทยมีคุณภาพ ประกอบกับราคาคาบริการที่สมเหตุสมผล ทําใหประเทศไทยกาวเขาสู 
“เมืองแหงธุรกิจบริการสปาแหงภูมิภาคเอเชีย” ในการเลือกที่จะไปใช บริการสปาซึ่งโดยปกติจะคํานึงถึง สถานที่
สวยงามและบรรยากาศดี อีกทั้งการเดินทางสะดวกที่จะไปใชบริการ ประกอบกับการบริการที่หลากหลายในราคาที่
เหมาะสมบริการที่ชื่นชอบมากที่สุด คือการนวดแผนไทย อาชีพที่มาใชบริการมากที่สุดคือ เจาของธุรกิจและ
เจาหนาที่ราชการ ปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการทําธุรกิจสปา คือ การเลือกสถานประกอบการใหเหมาะสม มีการ
คมนาคมที่สะดวก อยูในยานธุรกิจหรือชุมชนเมืองที่มีนกัทองเที่ยวตางชาติอาศัยอยูธุรกิจสปาในประเทศไทย แมจะ
มีมากวา 10 ปแลวก็ตาม แตเพิ่งแพรหลายรูจักกันเปนวงกวางมากข้ึนในหมูคนไทยทั่วไปเม่ือ 2-3 ปกอน สวนหนึ่ง
นาจะเปนเพราะกระแสการใสใจสุขภาพที่มาแรง ประกอบกับมีสถานบริการสปาผุดข้ึนตามที่ตางๆ นอกเหนือจาก
โรงแรมหรือรีสอรต ทําใหลูกคาสามารถเขาไปใชบริการไดงายและสะดวกมากข้ึนกวาอดีตที่ฝงตัวอยูตามโรงแรม
หรือรีสอรตชั้นนําเทานั้น โดยตลาดสปาในประเทศไทยมีหลายประเภท ที่สําคัญไดแก Hotel/Resort Spa เปนสปา
ทีอ่ยูในโรงแรม หรือรีสอรตชั้นนําตามสถานที่พกัตากอากาศที่มธีรรมชาติสวยงาม อาทิ ชายทะเล หรือ ปาเขา สปา
ประเภทนี้ถือเปนจุดขายของสถานพักแรมที่รองรับนักทองเที่ยวตางชาติกําลังซ้ือสูง ซึ่งไดมีการขยายตัวไปมากและ
ชัดเจนยิ่งข้ึนตั้งแตป 2540 เปนตนมา เนื่องจากธุรกิจโรงแรมระดับหรูทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองทองเที่ยวสําคัญๆ 
ในตางจังหวัดไดเรงพัฒนาบริการสปาข้ึนมาเพื่อชวงชิงนักทองเที่ยวชาวตางประเทศและกระตุนการใชจายของลูกคาที่
เขาพัก อันจะเปนการเพิ่มรายไดเขามาเสริมธุรกิจในดานที่พักและธุรกิจดานอาหาร-เคร่ืองดื่ม ทําใหสปาระดับหรูได
กลายเปนบริการที่ขาดไมไดสําหรับโรงแรมระดับ 4-5 ดาว และเปนธุรกิจที่คอนขางใหผลตอบแทนเร็วกวาบริการอ่ืน 

ผูวิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองความคาดหวังที่มผีลตอความต้ังใจในการเขารับบริการ สปาในอําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อใชเปนประโยชนในการศึกษาและพัฒนางานบริการใหดียิ่งข้ึนตอไป

การศึกษาวิจัยเร่ือง ความคาดหวังที่มีผลตอความต้ังใจในการเขารับบริการสปาในอําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
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(Independent)

 
  
 
 
 
 
 
 

 
1. เพื่อศึกษาเก่ียวกับความคาดหวังที่มผีลตอการเขารับบริการสปาใน อําเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี 
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการตัดสินใจในการบริการธุรกิจบริการสปาในอําเภอบางกรวย 

จังหวัดนนทบุรี 
3. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มผีลตอการคาดหวังตั้งใจการเลือกใชบริการในสปาใน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

การวิจัยเร่ือง ความคาดหวังที่มีผลตอความต้ังใจในการเขารับบริการสปาในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
ผูวิจยัไดนําแนวความคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด (8 P’s staregy) มาใชในในการวิจัยคร้ังนี้

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ประชากรในเขตพื้นที่อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จํานวน 
129,439 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตวัอยางจํานวน 399 คน  

 
 1. ทราบถึงปจจัยที่มผีลตอความคาดหวังที่มผีลตอความต้ังใจในการเขารับบริการสปาในอําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี 
 2. สามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการใหตรงกับความคาดหวังที่มผีลตอความต้ังใจในการเขา
รับบริการสปาในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 1. เพศ   
 2. อายุ   
 3. อาชีพ  
 4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
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 การวิจัย เร่ือง ความคาดหวังที่มีผลตอความตั้งใจในการเขารับบริการสปาในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษาเก่ียวกับความคาดหวังที่มีผลตอการเขารับบริการสปาใน อําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี 2) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอการตัดสินใจในการบริการธุรกิจบริการสปาใน
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 3) เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการคาดหวังตั้งใจการเลือกใชบริการในสปาใน 
อําเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี และ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงผูวิจยัไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. ประชากรและกลุมตวัอยาง 
2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

เคร่ืองมือใชในการรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ผูศึกษาไดใชแบบสอบถามเร่ือง ความคาดหวังที่มีผลตอความต้ังใจ
ในการเขารับบริการสปาในอําเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี โดยแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป จํานวน 4 ขอประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
มีลกัษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

 สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจตอการเขารับบริการสปาในเขตพื้นที่อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรีทัง้หมด 8 ดาน (8 P’s staregy) คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการใหบริการ ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบรรจุภัณฑ ดานการใชพนักงานขาย ดานขาวสาร และดานการใชพลัง รวมทั้งสิ้น 32 ขอ ผูวิจัยได
สรางแบบสอบถามโดยใช Likert’s Scale เปนมาตรวัดลักษณะของขอความที่ใชมีลักษณะเชิงบวก มีเกณฑการให
คะแนนแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายความวา มคีวามสําคัญตอการเลือกใชบริการมากที่สุด เทากับ 5 คะแนน 
4 หมายความวา มคีวามสําคัญตอการเลือกใชบริการมาก เทากับ 4 คะแนน 
3 หมายความวา มคีวามสําคัญตอการเลือกใชบริการปานกลาง เทากับ 3 คะแนน 
2 หมายความวา มคีวามสําคัญตอการเลือกใชบริการนอย เทากับ 2 คะแนน 
1 หมายความวา มคีวามสําคัญตอการเลือกใชบริการนอยที่สุด เทากับ 1 คะแนน

พบวา ประชาชนผูมารับบริการสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 71.39 อายุตั้งแต 
40 ป ข้ึนไป - 50 ป มากที่สดุ รอยละ 28.09 โดยมีสถานภาพสมรสมากที่สุด รอยละ 59.79 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากที่สุด รอยละ 43.30 สวนใหญประกอบอาชีพ ธุรกิจสวนตัว มากที่สุด รอยละ 42.27 เขารับบริการ  
1 คร้ังตอเดือน มากที่สุด รอยละ 88.14 โดยเขารับบริการมากที่สดุในชวงเชา เวลา 08.30-12.00 น. รอยละ 83.76 
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โดยอาศัยอยูหมูที ่6 มากที่สุด รอยละ 11.86 และเขารับบริการเก่ียวกับเร่ือง การฉีดพนสารเคมีเพื่อปองกันโรคไข
เลือดอก มากที่สดุ รอยละ 49.23 

 โดยแยกเปนรายดานไดดังนี้ 
ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นตอความคาดหวังที่มผีลตอความต้ังใจในการเขารับบริการรานสปาใน

อําเภอ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยในแตละดานไดดังนี้  
1. ดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวมพบวา ผูรับบริการมีความคิดเห็นระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.45 (SD= .63) 

เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดคืออยากใหรานสปามี
อุปกรณทันสมัย สะอาด ปราศจากเชื้อโรค และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดมีระดับความคิดเห็นมากคืออยากใหสปามี
บริการที่หลากหลาย เชน นวดตัว นวดเทา 

2. ดานราคา โดยภาพรวมพบวา ผูรับบริการมีความคิดเห็นระดับมาก 4.42 (SD=.71) เมื่อจําแนกเปน
รายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดคือสปามีการแจงราคาคาบริการที่
ละเอียด ชัดเจน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดมีระดับความคิดเห็นมากคือสปามีชองทางการรับชําระที่หลากหลาย 
เชน เงินสด โอนผานแอพธนาคาร คิวอารโคด 

3. ดานสถานที่หรือชองทางการใหบริการโดยภาพรวมพบวา ผูรับบริการมีความคิดเห็นระดับมาก 4.44 
(SD=.69) เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สดุมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดคือมีการโทร
จองคิวลวงหนากอนเขารับบริการเพื่อใหรับบริการไดทันทีที่ถึงราน ไมตองรอนาน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดมี
ระดับความคิดเห็นมากคือ ทําเลติดถนน สะดวกในการเดินทาง 

 4. ดานการสงเสริมการตลาดโดยภาพรวมพบวา ผูรับบริการมีความคิดเห็นระดับมาก 4.48 (SD=.68) 
เม่ือจําแนกเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดคือ มีการแจกคูปอง
สวนลดชวงเทศกาลตางๆ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดมีระดับความคิดเห็นมากคือ มีการสะสมแตมเพื่อแลกของ
สมนาคุณ และโปรโมชั่นตางๆที่ทางรานจัดข้ึน 

 5. ดานบรรจุภัณฑ โดยภาพรวมพบวา ผูรับบริการมีความคิดเห็นระดับมาก 4.43 (SD=.68) เม่ือจําแนก
เปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดคือ สปามีการเปลี่ยนผาปู ปลอก
หมอน และผาเช็ดตัว ทุกคร้ังตอการรับบริการหนึ่งราย และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดมีระดับความคิดเห็นมากคือ 
สปามีก๊ิฟเซ็ทสําหรับจําหนายใหลูกคาสปาเองที่บาน สาํหรับเวลาเรงรีบไมสะดวกเขามาที่ราน 

 6. ดานพนักงานขาย โดยภาพรวมพบวา ผูรับบริการมีความคิดเห็นระดับมาก 4.40 (SD=.71) เมื่อ
จําแนกเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดคือพนักงานมีฝมือในการ
ใหบริการ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดมีระดับความคิดเห็นมากคือ พนักงานมีการแตงกายที่เรียบรอย เหมาะสม 

 7. ดานขาวสาร โดยภาพรวมพบวา ผูรับบริการมีความคิดเห็นระดับมาก 4.00 (SD=.75) เมื่อจําแนก
เปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดคือ สปามีการใหรายละเอียด
เก่ียวกับการเขารับบริการอยางชัดเจน และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดมีระดับความคิดเห็นปานกลางคือ มีการ
ใหบริการสัญญาณ wifi นิตรสาร โทรทัศน 
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 8. ดานการใชพลัง โดยภาพรวมพบวา ผูรับบริการมีความคิดเห็นระดับมาก 4.35 (SD=.76) เม่ือจําแนก
เปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดคือสปามีการจัดลําดับการ
ใหบริการที่เหมาะสม และถูกตอง เปนธรรม มีการใหความสวนตัวในขณะที่มาเขารับบริการกับทางราน เชน มีหอง
เดี่ยวรองรับ แยกจากหองรวม และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดมีระดับความคิดเห็นมากคือ สปามีการยกระดับลูกคา
เปนระดับ silver vip super vip สําหรับลูกคาที่ใชบริการเปนประจํา 
 3 วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความคาดหวังที่มีผลตอความต้ังใจในการเขารับบริการ รานสปาใน
อําเภอ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน คือ เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ย และ
ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test และ F-test เมื่อพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
จะใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s test) 
 1. จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลดานเพศ โดยภาพรวมพบวาผูรับบริการที่มเีพศตางกันมีระดับความคิดเห็น
ตอความคาดหวังที่มผีลตอความต้ังใจในการเขารับบริการรานสปาในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ไมแตกตางกัน 
 2. จาํแนกตามขอมูลสวนบุคคลดานอายุ โดยภาพรวมพบวาผูรับบริการที่มอีายุตางกันมีระดับความคิดเห็น
ตอความคาดหวังที่มผีลตอความต้ังใจในการเขารับบริการรานสปา ในอําเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี แตกตางกัน 

เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวาผูรับบริการที่มีอายุตางกันมีระดับความคิดเห็นตอความคาดหวังที่มีผลตอ
ความตั้งใจในการเขารับบริการรานสปาในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี แตกตางดานขาวสาร ผูวิจัยจึงทดสอบ
เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) ทราบผลดังนี้  

(1) ดานขาวสาร พบวามีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 3 คู ไดแก 
1. ผูบริโภคอายุ ต่ํากวา20 ป มีความคาดหวังที่มีผลตอความต้ังใจในการเขารับบริการรานสปา 

นอยกวา อายุ 21-30 ป  
2. ผูบริโภคอายุ ต่ํากวา20 ป มีความคาดหวังที่มีผลตอความต้ังใจในการเขารับบริการรานสปา 

นอยกวา อายุ 31-39 ป  
3. ผูบริโภคอายุ ต่ํากวา20 ป มีความคาดหวังที่มีผลตอความต้ังใจในการเขารับบริการรานสปา 

นอยกวา อายุมากกวา 40 ป  
3. จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลดานอาชีพ โดยภาพรวมพบวาผูรับบริการที่มีอาชีพตางกันมีระดับความ

คิดเห็นตอความคาดหวังที่มีผลตอความตั้งใจในการเขารับบริการรานสปา ในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
แตกตางกัน 
  เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวาผูรับบริการที่มีอายุตางกันมีระดับความคิดเห็นตอความคาดหวังที่มีผลตอ
ความตั้งใจในการเขารับบริการรานสปาในอําเภอบางกรวย จงัหวัดนนทบุรี แตกตางดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่หรือ
ชองทางการใหบริการ และ ดานบรรจุภัณฑผูวิจัยจึงทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ 
(Scheffe’s test) ทราบผลดังนี้ 
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(1) ดานผลิตภัณฑ พบวามีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 2 คู ไดแก  
  1. พนักงานบริษัทเอกชน มีความคาดหวังที่มีผลตอความต้ังใจในการเขารับบริการรานสปา นอยกวา 
อาชีพธุรกิจสวนตัว  
  2. ขาราชการ/พนักงาน มีความคาดหวังที่มีผลตอความต้ังใจในการเขารับบริการรานสปา นอยกวา 
อาชีพธุรกิจ 

(2) ดานสถานที่หรือชองทางการใหบริการ พบวามีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
มีจาํนวน 2 คู ไดแก 

1. เกษตรกร มีความคาดหวังที่มีผลตอความต้ังใจในการเขารับบริการรานสปา นอยกวา อาชีพ
ธุรกิจสวนตัว  
   2. ขาราชการ/พนักงาน มีความคาดหวังที่มีผลตอความต้ังใจในการเขารับบริการรานสปา นอยกวา 
อาชีพธุรกิจสวนตัว  

(3) ดานบรรจุภัณฑ พบวามีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจาํนวน 1 คู ไดแก 
  1. ขาราชการ/พนักงาน มีความคาดหวังที่มีผลตอความต้ังใจในการเขารับบริการรานสปา 
มากกวา อาชีพธุรกิจสวนตัว  

4. จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลดานรายได โดยภาพรวมพบวาผูรับบริการที่มีอายุตางกันมีระดับความ
คิดเห็นตอความคาดหวังที่มีผลตอความต้ังใจในการเขารับบริการรานสปาในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
แตกตางกัน 

เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวาผูรับบริการที่มีอายุตางกันมีระดับความคิดเห็นตอความคาดหวังที่มีผลตอ
ความตั้งใจในการเขารับบริการรานสปาในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี แตกตางดานขาวสาร ผูวิจัยจึงทดสอบ
เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) ทราบผลดังนี้ 

(1) ดานขาวสาร พบวามีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 4 คู ไดแก  
1. ผูบริโภคที่รายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีความคาดหวังที่มีผลตอความต้ังใจในการเขารับบริการ

รานสปา นอยกวา ผูบริโภคที่มีรายได 10,001 - 20,000 บาท  
2. ผูบริโภคที่รายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีความคาดหวังที่มีผลตอความต้ังใจในการเขารับบริการ

รานสปา นอยกวา ผูบริโภคที่มีรายได20,001 - 30,000 บาท  
3. ผูบริโภคที่รายไดต่ํากวา 10,000 บาท มีความคาดหวังที่มีผลตอความต้ังใจในการเขารับบริการ

รานสปา นอยกวา ผูบริโภคที่มีรายไดมากกวา 30,001 บาท 
4. ผูบริโภคที่รายได10,001 - 20,000 บาท มีความคาดหวังที่มีผลตอความต้ังใจในการเขารับ

บริการรานสปา นอยกวา ผูบริโภคที่มีรายไดมากกวา 30,001 บาท 
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ระดับความคาดหวังที่มผีลตอความต้ังใจในการเขารับบริการรานสปาในอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
สามารถอธิบายผลการศึกษาไดดงันี้ 

1. ผูตอบแบบสอบถาม 399 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ ระหวาง 21-30 ป อาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 20,001-30,000 บาท ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ศัชชญาส ดวงจันทร 
(2557) ที่ศึกษาเร่ืองความคาดหวังตอการเลือกใชบริการรานสปาเพื่อสุขภาพและความงาม ผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 40 ป อาชีพรับราชการ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,000 บาท 

2. ระดับความคิดเห็นตอความคาดหวังที่มีผลตอความต้ังใจในการเขารับบริการรานสปาในอําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมพบวาคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากที่สุด มี 1 ดาน คือดานผลิตภัณฑ และ ดานที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มี 6 ดาน เรียงลําดับไดดังนี้           
ดานการสงเสริมการตลาด ดานสถานที่หรือชองทางการใหบริการ ดานบรรจุภัณฑ ดานราคา ดานการใชพลัง          
ดานพนักงานขาย และอันดับสุดทายคือ ดานขาวสาร ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ณภัทร ทวีแสงศิริ (2556) ความ
คาดหวังของลูกคาตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของการบริการสปาและภาพลักษณธุรกิจนวดสปาที่มีผลตอ
พฤติกรรมการใชบริการในสายตาลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาผูรับบริการใหความสําคัญของปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และเม่ือจําแนกเปนรายดานพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
5 ดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานพนักงานผูใหบริการ ดานสถานที่ ดานราคา ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
ดานกระบวนการ และคาเฉลี่ยที่อยูในระดับมีทั้งหมด 2 ดานคือ ดานผลิตภัณฑ และดานสงเสริมการตลาด

1. ดานผลิตภัณฑ รานสปาควรมีบริการใหเลือกหลากหลาย และบริการตางๆ ควรไดรับการรับรองอยาง
ชัดเจนเชน ผลิตภัณฑทกุตัวตองผานการรับรองจาก องคการอาหารและยา เพ่ือความปลอดภัยในการรับบริการของ
ผูบริโภค ผลิตภัณฑ ควรมีใหเลือกแบบที่สกัดจากธรรมชาติรอยเปอรเซ็นเนื่องจากกลุมผูบริโภคบางกลุมเปนผูปวยที่
งายตออาการแพสารเคมีตางๆ  

2. ดานราคา ผูรับบริการมีความเห็นในระดับมาก ซึ่งขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ทางรานสปามีการแจงราคา
คาบริการที่ละเอียด ชัดเจน ทั้งนี้ทางรานควรมีปายราคาเพ่ือใหผูรับบริการไดเลือกอานเองวาตองการรับบริการใน
ระดับราคาใด เพราะบางทีผูรับบริการบางกลุมไมตองการคําแนะนําจากพนักงานเพื่อหลีกเลี่ยงการขายแพ็คเก็จตางๆ 
ทางรานควรมีรายละเอียดของบริการตางๆ และราคาที่ชัดเจน เพื่อชวยใหผูรับบริการตัดสินใจไดงายข้ึน 

3. ดานสถานที่หรือชองทางการใหบริการ ผูรับบริการมีความเห็นในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ มีการโทรจองคิวลวงหนากอนเขารับบริการเพื่อใหรับบริการไดทันทีที่ถึงรานไมตองรอนาน เนื่องจาก
ผูรับบริการบางทานมีเวลาอยูอยางจํากัดจึงไมสะดวกในการรอคิวนานเพราะระยะเวลาการรอคอยของพนักงาน
บริการตอทานมีระยะเวลาที่คอนขางนาน อีกทั้งการจัดการจองคิวลวงหนาทําใหทางรานเพิ่มประสิทธิภาพในการา
บริหารเวลาการรับบริการเพื่อใหไดยอดขายในแต ละวันคุมคาที่สุด ลดการวางงานของพนักงานที่ใหบริการอีกดวย 
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4. ดานการสงเสริมการตลาด ผูรับบริการมีความเห็นในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการ
แจกคูปองสวนลดชวงเทศกาลตางๆ เพ่ือเปนการขอบคุณการสนับสนุนจากผูรับบริการทางรานควรจัดใหมีการทํา
การตลาดโดยแจกคูปองในการใหบริการคร้ังตอไป ทั้งนี้เพื่อเปนการกระตุนยอดใชบริการและยังสามารถสรางความ
ประทับใจแกผูรับบริการอีกดวย 

5. ดานบรรจุภัณฑ ผูรับบริการมีความเห็นในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ สปามีการเปลี่ยน
ผาปู ปลอกหมอน และผาเช็ดตัว ทุกคร้ังตอการรับบริการหนึ่งราย ความสะอาดเปนสิ่งสําคัญตอการบริการเพื่อทํา
ใหเกิดความมั่นใจแกผูรับบริการควรตรวจสอบของใชทุกคร้ังกอนใหบริการ และจัดวางของที่ใชและและของที่ยัง
ไมไดใชใหแยกออกจากกันอยางชัดเจน และควรจัดเตรียมใหเพียงพอในแตละวัน เพื่อไมใหเกิดความสับสนของตัว
พนักงานที่ใหบริการกับลูกคา รานสปาที่ดีตองดูและความสะอาดตั้งแตในสวนหนาราน ตลอดจนการรับบริการ 

6. ดานพนักงานขาย ผูรับบริการมีความเห็นในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือพนักงานมีฝมือ
ในการใหบริการ เนื่องจากรานสปาผูมารับบริการมีความคาดหวังคือหายจากอาการเหนื่อย เม่ือยลา ผอนคลาย 
พนักงานทางรานควรมีการจัดฝกอบรมอยูเสมอเพื่อรักษาระดับการบริการที่ดีใหกับลูกคา  

7. ดานขาวสาร ผูรับบริการมีความเห็นในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ สปามีการให
รายละเอียดเก่ียวกับการเขารับบริการอยางชัดเจน เนื่องจากราคาเปนสิ่งสําคัญที่ควรแจงใหลูกคาไดรับทราบกอน
การรับบริการ ทางรานควรใหความสําคัญและจัดใหพนักงานมีการแจงราคากอนรับบริการทุกคร้ัง มีการใหบริการ
สญัญาณ wifi นิตยสาร โทรทัศนอยูในระดับความคิดเห็น ผูวิจัยเห็นวา โทรทัศทัศนเปนสิ่งที่มีความสําคัญนอยมาก
สาํหรับรานสปาเนื่องจากผูรับบริการตองการความผอนคลายและพักผอนทางรานควรงดใช โทรทัศน แตเปดเพียง
ดนตรีบําบัดทางดานการผอนคลายแทน 

8. ดานการใชพลัง ผูรับบริการมีความเห็นในระดับมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ สปามีการจัดลําดับ
การใหบริการที่เหมาะสม และถูกตอง เปนธรรม มีการใหความสวนตัวในขณะที่มาเขารับบริการกับทางราน เชน        
มีหองเดี่ยวรองรับ แยกจากหองรวม อยางที่กลาวไปผูรับบริการตองการความผอนคลายไมควรจัดหองรับบริการให
แออัดจนเกินไป เพราะจะทําใหรบกวนซึ่งกันและกัน เนื่องจากผูรับบริการแตละรายมีลักษณะนิสัยแตกตางกันออกไป 
ทางรานไมควรเห็นแกจํานวนของผูรับบริการแตควรใสใจในดานความสวนตัวของผูรับบริการดวย ถาในกรณีพื้นที่ไม
พอสําหรับทําหองแยกเปนสัดสวนที่ชัดเจน ควรมีมานก้ันเพื่อความเปนสวนตัวของผูรับบริการ

  1. ควรศึกษาขอมูลทั้งจังหวัดนนทบุรี โดยนําผลที่ไดมาวิเคราะหวาผลการศึกษามีความแตกตางกันหรือไม 
เพื่อที่จะยืนยันวาความคาดหวังใดที่มผีลตอความต้ังใจในการเขารับบริการ รานสปา 

 2. ควรศึกษาในพื้นที่จังหวัดที่ใกลเคียงกัน โดยนําผลที่ไดมาวิเคราะหวาผลการศึกษามีความแตกตางกัน
หรือไม เพื่อที่จะยืนยันวาความคาดหวังใดที่มผีลตอความต้ังใจในการเขารับบริการรานสปา 

 3. ควรมีการศึกษาจากคําสัมภาษณของผูใชบริการสปาเพื่อใหเกิดความถูกตองของขอมูลและนําขอมูล
การสัมภาษณดังกลาวไปใชปรับปรุงกลยุทธแนวทางการใหบริการเพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด หรือแผนการตลาด
ของธุรกิจรานสปาตอไปในภายภาคหนา 
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WORK MOTIVATION OF EMPLOYEES IN THE SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE 

ORGANIZATION IN PHU SANG DISTRICT,PHAYAO PROVINCE

   มยุลี  ไชยวรรณ 
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทรทิพย  กําลังแพทย 
    ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา และเพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
พนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ซ่ึงจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหนง รายได และสถานภาพสมรส การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจาก
กลุมประชากร จํานวน 110 คน สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดย
ใชการทดสอบ t-test F-test และสถิติ ONE WAY ANOVA โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการศึกษา พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง 
จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก พิจารณารายละเอียดรายดาน ดานความสําเร็จในการทํางาน อยูในระดับ
มากที่สุด รองลงมา คือดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ ดานสภาพการทํางานและความมั่นคง ดานความรับผิดชอบ ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานเงินเดือนและ
สวัสดิการ และดานการปกครองบังคับบัญชา อยูในระดับมาก ยกเวนดานความกาวหนาในหนาที่การงาน อยูในระดับ
ปานกลาง ผลทดสอบสมมติฐาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ในภาพรวมไมพบความแตกตาง เมื่อพิจารณาใน
รายดานพบวา พนักงานที่มีเพศ อายุ และรายไดตอเดือน ตางกัน มีผลตอแรงแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกตางกัน        
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สวนพนักงานที่มีระดับการศึกษา ระดับตําแหนง และสถานภาพ ตางกันมีผลตอแรง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

 
:
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Abstract

The purposes of this study were to study the motivations to work of Phu Sang Sub-district 
Administrative Organization’s staff in Phayao province. And about the effects of personal factors 
the motivation to work of Phu Sang Sub-district Administrative Organization’s staff in Phayao
province classified by gender, age, educational level, position of job working, Income and 
marital status. The population of this research included 110 person of Phu Sang Sub-district 
Administrative Organization’s staff in Phayao province ; The statistics involved quantitative 
study presented in percentages, arithmetic mean, and standard deviation, the Cronbach's alpha 
and the t-test, F-test from ONE WAY ANOVA at statistical significance of .05.

The findings show that holistically the level the motivation to work of Phu Sang Sub-
district Administrative Organization’s staff in Phayao province is rated high. When considering by 
aspect, found that aspects work achievement is rated highest, interpersonal relation, recognition, 
work features, working conditions and security, responsibility, policy and administration, 
remuneration, supervision are rated high, respectively, but advancement is rated medium. The 
comparison of work motivation of the studied staff show that the motivation of the personnel with 
differences of gender, age and income is different, but the work motivation of the staff with the 
difference of educational level, position of job working, and marital status is not different.

Keywords : Motivation, Sub-district Administration Organization

 
 
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) คือ หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีฐานะเปนนิติบุคคลและราชการ

สวนทองถ่ิน จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ 2 มีนาคม 2538 และมีฉบับแกไขเพิ่มเติมในเวลาตอมา พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดสงผลใหมีการกระจายอํานาจสู
ประชาชนในระดับตําบล โดยการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลจากการยกฐานะจากสภาตําบลซ่ึงมีรายไดตามเกณฑ 
คือ มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกัน 3 ป เฉลี่ยไมนอยกวาปละ 150,000 บาท (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี : องคการบริหารสวนตําบล) ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลมีความสําคัญตอทองถ่ินเปนอยางมาก เพราะ
เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีขนาดเล็กที่สุด แตใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถที่จะตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนไดโดยตรง และรวดเร็ว สามารถพัฒนาสงเสริมกิจกรรมตางๆ ในดานชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดี
ข้ึน และบรรเทาความเดือนรอนตางๆของประชาชนในเบื้องตนไดอยางทั่วถึง และรวดเร็ว ซึ่งการดําเนินการตางๆ ให
เปนไปดวยความเรียบรอย และขับเคลื่อนไปไดดวยดี ก็ตองมีพนักงานหรือทรัพยากรบุคคลในองคการที่ตองดําเนินงาน
ในแตละหนาที่ ซ่ึงตองมีการแบงงานกันทําในแตละตําแหนงงานทั้งในดานของการใหบริการตางๆ ดังนั้นพนักงานใน
องคการบริหารสวนตําบลจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ และการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  
จึงตองใหความสําคัญกับพนักงานในองคกร การสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานจะทําใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจในการ
ทีป่ฏิบัติงานไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ สงผลทําใหองคกรประสบความสําเร็จไดดวยดี ดังนั้นผูบริหารจะตองหา
วิธีการสรางแรงจูงใจหรือการจูงใจใหกับพนักงานในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกร เพื่อใหพนักงานมีความ
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กระตืนรืนรน ตั้งใจ และเต็มใจทํางาน รักงาน และเสียสละ ทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ใชความคิดและสติปญญาในการ
ทํางานใหองคกร เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานออกมาสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีดวยความ
รวมมือรวมใจของพนักงานในองคกร  

การจูงใจ (Motivation) เปนการนําเอาปจจัยตางๆ มาเปนแรงผลักดันใหบุคคลแสดงออกมาอยางมีทิศทางเพื่อ
บรรลุจุดหมายหรือเปาหมายที่ตองการ ซึ่งปจจัยที่ใชเปนแรงผลักดันไดแก การทําใหตื่นตัว (Arousal) การคาดหวัง 
(Expectancy) การใชเคร่ืองลอ (Incentives) และการลงโทษ (Punishment) ปจจัยดังกลาวจะเปนสภาวะที่กอใหเกิด
แรงกระตุนที่ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาดังความคาดหวังขององคการ ซ่ึงเปนเคร่ืองมือที่ผูบริหารหรือ
ผูบงัคับบัญชาสามารถนําไปใชกับบุคลากรของตน การสรางแรงจูงใจ เปนเทคนิคหรือวิธีการที่สําคัญที่จะนํามาใชในการ
บริหาร เพื่อการปฏิบัติงานอยางถูกตอง เปนเครื่องมือที่ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาสามารถนําไปใชกับบุคคลตางๆ           
ทีเ่ก่ียวของได โดยจะเปนสินคาที่ทกุคนมีความตองการจะมีไวใหมากที่สุด เพราะในแตละวันบุคคลตองการแรงจูงใจเพื่อ
การดํารงชีพ การชวยเหลือบุคคลอ่ืน และการนําบุคคลตางๆ ไปสูจุดมุงหมายของตัวบุคคลเอง การสรางแรงจูงใจนี้จึง
เปนปจจัยที่สําคัญในการบริหารงานขององคการหรือหนวยงาน ซ่ึงเปนสิ่งที่จะชวยบําบัดความตองการ ความจําเปนและ
ความเดือดรอนของพนักงานในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานได ดังนั้น ผูที่ดํารงตําแหนงผูบริหารหรือหัวหนางานใน
องคการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ควรจัดใหมีข้ึนในหนวยงานของตนตามความเหมาะสม ความสามารถท่ีจะจูงใจให
ตัวเราเองและบุคคลอ่ืนจะมีผลกระทบตอความสําเร็จในดานงาน และความพึงพอใจในชีวิตที่เราจะสามารถปรับปรุง
ผลงานไดอยางมากมาย เพราะการจูงใจจะเปนรางวัลที่มีคาที่สุดของคน และทุกคนสามารถทําไดสําเร็จโดยไมมีการ
จํากัดขอบเขต ไมวาจะอยูในสถานการณใดก็สามารถนาํเอาวิธีจูงใจมาใชกับบุคลากรของตนไดเสมอ ดังนั้น จึงสมควรให
ความสําคัญตอบุคลากรที่จะปฏิบัติงานใหองคการได 3 ประการ คือ เพื่อชวยใหบุคลากรสามารถสนองตอวัตถุประสงค
ขององคการและสนองความตองการของตนเองไปพรอมๆ กันไปดวย เพื่อใหไดรับความยุติธรรมจากองคการ และฝาย
บริหารในดานตางๆ และเพ่ือใหมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน (คันศร แสงศรีจันทร 2550 หนา 1-2) 

อําเภอภูซางเดิมเปนสวนหนึ่งของอําเภอเชียงคํา ทางราชการไดแบงพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเปน ก่ิงอําเภอ
ภูซาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเม่ือวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2539 โดยมีผลบังคับตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม          
ปเดียวกัน และตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเปน อําเภอภูซาง ในวันที่ 24 สิงหาคม 2550 โดยอําเภอภูซาง
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของจังหวัดพะเยา แบงพื้นที่การปกครองออกเปน 5 ตําบล 59 หมูบาน (วิกีพีเดีย 
สารานุกรมเสรี : อําเภอภูซาง) มีการปกครองรูปแบบองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2 รูปแบบ คือการปกครองรูปแบบ
เทศบาล จํานวน 1 แหง คือ เทศบาลตําบลสบบง และการปกครองรูปแบบองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 4 แหง คือ 
องคการบริหารสวนตําบลปาสัก องคการบริหารสวนตําบลภูซาง องคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง และองคการบริหาร
สวนตําบลทุงกลวย มีโครงสรางการแบงสวนราชการภายในองคกรขององคการบริหารสวนตําบล ไดแก สํานักงานปลัด 
กองคลัง กองชาง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนตน มีกิจกรรมการดําเนินงานตามกิจกรรมตางๆ เปนไปตาม
ภารกิจและหนาที่ ตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลของแตละทองที่ ทีไ่ดตั้งงบประมาณไว ในการปฏิบัติงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากร ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  
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ซึ่งผูวิจัยนั้นก็เปนพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่ง จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา” เพื่อที่จะใชเปนแนวทาง
ใหกับเจาหนาที่ดานทรัพยากรบุคคลไดนําไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลวาแรงจูงใจดานใด 
รูปแบบไหนที่มีผลตอการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง 
จังหวัดพะเยา สามารถทําใหพนักงานทํางานในหนาที่ของตนอยางเต็มที่ และรักงานที่ตนทํา เพื่อผลของการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตอไป 

 

ในการวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง จงัหวัดพะเยา 
2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวน

ตําบลในเขตอําเภอภูซาง จงัหวัดพะเยา 
 

ผูวิจัยไดเลือกแนวคิดทฤษฎีของเฟร็ดเดอริก เฮอรซเบอรก (Frederick Herzberg) มาใชเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา” ไดดังนี้ 

    1. ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
เพศ     2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
อาย ุ     3. ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 
ระดับการศึกษา    4. ดานความรับผิดชอบ 
ระดับตําแหนง    5. ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
รายไดตอเดือน    
สถานภาพสมรส    1. เงินเดือนและสวัสดิการ 

2. ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
3. ดานนโยบายและการบริหารงาน 
4. ดานสภาพการทํางานและความม่ันคง 
5. ดานการปกครองบังคับบัญชา 
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ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจยัไวดังนี้ 
1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

การทําวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดนําทฤษฎีสองปจจัยของเฟร็ดเดอริก เฮอรซเบอรก (Frederick Herzberg) มาใช
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภู
ซาง จังหวัดพะเยา” มาเปนตัวแปรเพื่อทําการศึกษาใหเหมาะสมกับลักษณะและสภาพปญหาขององคกร โดยจําแนก
ตามปจจัยจูงใจ (Motivating Factor) และปจจัยคํ้าจุน (Maintenance Factors) 
2. ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก พนักงานที่ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง 
จังหวัดพะเยา (ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562) ในตําแหนงพนักงาน อบต. จํานวน 75 คน จํานวน ลูกจางประจํา 1 คน 
พนักงานจางตามภารกิจ 22 คน และพนักงานจางทั่วไป จํานวน 12 คน จากองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 4 แหง 
ไดแก องคการบริหารสวนตําบลปาสัก จํานวน 27 คน องคการบริหารสวนตําบลภูซาง จํานวน 33 คน องคการบริหาร
สวนตําบลเชียงแรง จํานวน 24 คน และองคการบริหารสวนตําบลทุงกลวย จํานวน 26 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 110 คน 
คน โดยทําการสํารวจจากพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด 110 คน 
3. ขอบเขตดานระยะเวลา 

ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลและประมวลผล ในการวิจัย 3 เดือน ตั้งแตเดือน พฤษภาคม 2562 ถึง 
เดือนกรกฎาคม 2562 

การวิจัยเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่มเีนื้อหาเก่ียวกับแรงจูงใจตางๆ พรอมทั้งรูปแบบโครงสรางขององคการบริหาร
สวนตําบล และงานวิจยัที่เก่ียวของ เพื่อนํามาประกอบการทําวิจัยในคร้ังนี้ ตามรายละเอียดดังนี้  

1. แรงจูงใจ เปนสิ่งที่ผูบริหารทุกองคกรตองทําความเขาใจ และหาวิธีการที่จะสามารถสรางการจูงใจให
พนักงานของตนดําเนินงานในองคกรอยางเต็มใจ มีแรงใจในการทํางานใหกับองคกรอยางเต็มที่ รักงานที่ตนทํา มีความ
กระตือรืนรนที่จะทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร ทําใหงานที่ออกมามีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูบริหารจึงตอง
ทาํการศึกษาวาสิ่งใดที่จะเปนแรงจูงใจของพนักงานได ซึ่งไดมีผูรู และนักวิชาการทางการศึกษาทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศไดใหความหมายของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

พนัส หันนาคินทร (2542,หนา 130-131) แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการท่ีผูบังคับบัญชาใชมาตรการตางๆ 
เพื่อใหผูปฏิบัติงานเต็มใจที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการ มาตรการเหลานี้อาจจะเปนการกระตุนเปน
รายบุคคล กลุม หรือจัดระบบองคการใหมีสภาพที่กอใหเกิดความตองการในสวนของผูปฏิบัติงานที่จะใชพลังงานและ
ความสามารถอยางเต็มที่ เพื่อใหบังเกิดความสําเร็จในการทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย หรือดวยความคิดริเร่ิมของ
ตนเองที่จะนําความสําเร็จมาสูองคกร  
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ศิริวรรณ เสรีรัตน,ปริญ ลักษิตานนท และสมชาย หิรัญกิตติ (2542,หนา 106) กลาววา แรงจูงใจ หมายถึง 
การที่บุคคลไดรับการกระตุนใหแสดงพฤติกรรมในการกระทํากิจกรรมตางๆอยางมีพลัง มีคุณคา มีทิศทางที่ชัดเจน ซึ่ง
แสดงถึงความตั้งใจ เต็มใจ ความพยายาม หรือพลังภายในตนเอง รวมทั่งการเพิ่มพูนความสามารถที่จะทุมเทในการ
ทาํงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามความตองการและสรางความพึงพอใจมากที่สุด 

2. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) คือ หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีฐานะเปนนิติบุคคลและ
ราชการสวนทองถ่ิน จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2538 และมีฉบับแกไขเพิ่มเติมในเวลาตอมา พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดสงผลใหมีการกระจาย
อํานาจสูประชาชนในระดับตําบล โดยการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลจากการยกฐานะจากสภาตําบลซ่ึงมีรายไดตาม
เกณฑ คือ มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกัน 3 ป เฉลี่ยไมนอยกวาปละ 150,000 บาท  

มีการแบงโครงสรางสวนราชการภายในของแตละองคกรตางๆ ในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง 
จังหวัดพะเยา ดังนี้ 

- องคการบริหารสวนตําบลปาสัก มีโครงสรางสวนราชการภายใน 3 สวน ประกอบดวย สํานักงานปลัด กองคลัง 
และกองชาง 

- องคการบริหารสวนตําบลภูซาง มีโครงสรางสวนราชการภายใน 4 สวน ประกอบดวย สํานักงานปลัด กองคลัง 
กองชาง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

- องคการบริหารสวนตําบลเชียงแรง มีโครงสรางสวนราชการภายใน 3 สวน ประกอบดวย สํานักงานปลัด กองคลัง 
และกองชาง 

- องคการบริหารสวนตําบลทุงกลวย มีโครงสรางสวนราชการภายใน 4 สวน ประกอบดวย สํานักงานปลัด กองคลัง 
กองชาง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2. ทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮอรซเบิรก (Herzberg) ปจจัยดังกลาว เรียกวา ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) มี 5 ดาน 
ประกอบดวย ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน, การไดรับการยอมรับนับถือ, ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ, ความรับผิดชอบ 
และความกาวหนาในหนาที่การงาน และปจจัยคํ้าจุน (Maintenance Factor) มี 5 ดาน ประกอบดวย เงินเดือนและ
สวัสดิการ, ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน, นโยบายและการบริหารงาน, สภาพการทํางานและความมั่นคง และการ
ปกครองบังคับบัญชา (บุษบา เชิดชู 2556 หนา 11-12)  

จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจยัไดนํามาประกอบการทําวิจัยในคร้ังนี้  
  

1. ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา จํานวนทั้งสิ้น 110 คน ซ่ึงผูศึกษาจะนําประชากรทั้งหมดมาใชเปนกลุมตัวอยาง  

2. เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ในคร้ังนี้ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 
2 สวน คือ  
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สวนที่ 1 เปนแบบเลือกตอบ คําถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง รายได และสถานภาพสมรส  

สวนที่ 2 เปนการสอบถามโดยใหคะแนนระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวน
ตําบลในเขตอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยใชมาตราประมาณคาตามแนวคิดของลิเคอรท ซ่ึงมี 5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด  

3. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจยัไดดําเนินการดังนี้ 
 3.1 ผูวิจยัรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ นํา

แบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนตามน้ําหนักของแตละขอตามที่กําหนด และนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 
 3.2 วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอภูซาง จังหวัด

พะเยา โดยหาคาความถ่ี และคารอยละ 
 3.3 วิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอ ภูซาง 

โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยรวม รายดานและรายขอ โดยใชเกณฑการแปล
ความหมายของคาเฉลี่ยแบบอัตรภาคชั้น ดงันี้ 
   คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ระดับแรงจูงใจมากที่สุด 
   คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 ระดับแรงจูงใจมาก 
   คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40 ระดับแรงจูงใจปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.81 - 2.61 ระดับแรงจูงใจนอย 
   คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 ระดับแรงจูงใจนอยที่สุด 
  3.4 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอ ภูซาง 
จังหวัดพะเยา จําแนกตาม เพศ โดยการทดสอบคาที (t-test for Independent Sample) และเปรียบเทียบโดยจําแนก
ตาม อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง รายได และสถานภาพสมรส โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA)  
 4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  4.1 สถิติพืน้ฐาน มีดังนี้ 
   - คารอยละ 
   - คาความถ่ี 

   - คาเฉลี่ย ( X ) 
   - คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
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  4.2 สถิติในการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ มีดังนี้ 
   - ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index for Item Objective 
Congruence : IOC)  
   - ความเชื่อม่ันโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
  4.3 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้ 
   - การทดสอบคาที (t-test for Independent Sample) 
   - การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
 

1

การวิจัยเร่ือง“แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา” 
มีผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามวัตถุประสงคของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการวิเคราะหขอมูล
คร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 
สวนที่ 1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ANOVA แทน การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of Variance) 

X  แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
MS แทน คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (Mean of Square) 
N แทน จาํนวนประชากรทั้งหมด 
p แทน คา p (คา Significance ที่ปรากฏในผลการวิเคราะหคาสถิติ) 
SD แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานชองกลุมตัวอยาง (Standard Deviation) 
SS แทน ผลบวกกําลังสอง (Sum of Squares) 
t แทน คาสถิติที่คํานวณจาก t-test 
F แทน คาสถิติที่คํานวณจาก F-test 
* แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สวนที่ 2 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงการนําเสนอออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลจําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา
โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง 

จังหวัดพะเยา โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
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 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จําแนกตามเพศ โดยทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุม โดยใช t-test for 
independent sample 
 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง รายได และสถานภาพสมรส โดยใชการ
วเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
 

2.1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวา ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก สวนรายดาน พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานความสําเร็จในการทํางาน อยูในระดับ
มากที่สุด โดยใหความสําคัญเปนอันดับแรก รองลงมา คือดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานการไดรับการยอมรับ
นบัถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานสภาพการทํางานและความมั่นคง ดานความรับผิดชอบ ดานนโยบายและการ
บริหารงาน ดานเงินเดือนและสวัสดิการ และดานการปกครองบังคับบญัชา อยูในระดับมาก ยกเวนดานความกาวหนาใน
หนาที่การงาน อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละดานปรากฎผล ดังนี้ 

2.1.1 ดานความสําเร็จในการทํางาน จากผลการศึกษาสรุปไดวา พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน
ดานความสําเร็จในการทํางานอยูในระดับมากที่สุด เนื่องมาจากทานไดใชความสามารถเฉพาะตนในการปฏิบัติงาน ทาน
มีความภาคภูมิใจมากกับตําแหนงหนาที่การงานที่ปฏิบัติอยูในขณะนี้ และทานสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจน
สําเร็จตามวัตถุประสงค 

2.1.2 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน จากผลการศึกษาสรุปไดวา พนักงานมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานอยูในระดับมาก เนื่องมาจากเพื่อนรวมงานใหความสนิทสนมเปนกันเอง 
ทาํใหทานสามารถปฏิบัติงานกับเพื่อนรวมงานทุกระดับไดเปนอยางดี และเพื่อนรวมงานมีสวนในการใหกําลังใจในการ
ทาํงาน ซึ่งทําใหทานอยากทํางานไดอยางมีความสุข 

2.1.3 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ จากผลการศึกษาสรุปไดวา พนักงานมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานดานการไดรับการยอมรับนับถืออยูในระดับมาก เนื่องมาจากงานที่ทานปฏิบัติอยูนี้เปนอาชีพที่มีเกียรติและ
ไดรับความนับถือจากสังคม การที่เพื่อนรวมงานใหการยอมรับในความสามารถในการทํางานของทาน และทานรูสึกวา
ผูบังคับบัญชายอมรับและชมเชยในความสามารถของทาน ทําใหทานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

2.1.4 ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ จากผลการศึกษาสรุปไดวา พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติอยูในระดับมาก เนื่องมาจากงานที่ทานปฏิบัติเปนงานที่ตรงกับความรูความสามารถของ
ทาน จึงเปนการจูงใจอยากที่จะปฏิบัติงาน และงานที่ทานปฏิบัติอยูเปดโอกาสใหทานใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคไดอยาง
เต็มที่ จงึทําใหทานอยากที่จะทํางานใหองคกรอยางเต็มที่ 
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2.1.5 ดานสภาพการทํางานและความม่ันคง จากผลการศึกษาสรุปไดวา พนักงานมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานดานสภาพการทํางานและความมั่นคงอยูในระดับมาก เนื่องมาจากงานที่ทานปฏิบัติอยูจะใหความม่ันคงกับ
อนาคตของทานตลอดไป ซึง่บรรยากาศในการปฏิบัติงานของทานมีลักษณะเปนประชาธิปไตย และมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช
ในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอตอความตองการในการใชอุปกรณตางๆ ทําใหสามารถทํางานไดอยางราบร่ืน ไมติดขัด 
ทาํใหทานทํางานอยางปลอดโปรงและสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.1.6 ดานความรับผิดชอบ จากผลการศึกษาสรุปไดวา พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดาน
ความรับผิดชอบอยูในระดับมาก เนื่องมาจากไดรับความเชื่อถือและไววางใจใหรับผิดชอบงาน สามารถทํางานไดอยาง
อิสระ และมักจะไดรับความไววางใจใหทํางานนอกเหนือจากงานประจํา เพราะเห็นความสามารถของทานที่สามารถ
ทาํงานนั้นใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

2.1.7 ดานนโยบายและการบริหารงาน จากผลการศึกษาสรุปไดวา พนักงานมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานดานนโยบายและการบริหารงานอยูในระดับมาก เนื่องมาจากทานสามารถนํานโยบายขององคกรมาปฏิบัติได
จนบรรลุวตัถุประสงค ตามที่ผูบริหารไดกําหนดไวอยางชัดเจน และทานรูสึกพอใจอยางมากในนโยบายการบริหารงาน
ขององคกร จึงทําใหทานทํางานตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ 

2.1.8 ดานเงินเดือนและสวัสดิการ จากผลการศึกษาสรุปไดวา พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ดานเงินเดือนและสวัสดิการอยูในระดับมาก เนื่องมาจากเงินเดือนและสวัสดิการที่ไดรับในปจจุบันสามารถนํามาเปนคา
ครองชีพในปจจุบนัไดอยางเพียงพอและเหมาะสม 

2.1.9 ดานการปกครองบังคับบัญชา จากผลการศึกษาสรุปไดวา พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ดานการปกครองบังคับบัญชาอยูในระดับมาก เนื่องมาจากผูบังคับบัญชามีลักษณะของความเปนผูนําที่มีคุณธรรม และ
สามารถใหคําแนะนําหรือใหความรวมมือในการปฏิบัติงานของพนักงานเปนอยางดี 

2.1.10 ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน จากผลการศึกษาสรุปไดวา พนักงานมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานดานการปกครองบังคับบัญชาอยูในระดับปานกลาง เนื่องมาจากการที่ไมไดรับการสนับสนุนในการเพิ่มความรู
ในเร่ืองตางๆที่เก่ียวกับงาน การปรับเปลี่ยน การโยกยายตําแหนง หรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงจากองคกร
เทาที่ควร ทําใหพนักงานมีแรงจูงใจระดับปานกลาง  

2.2 ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง รายได และสถานภาพสมรส 

2.2.1 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา จําแนกตามเพศ พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดานพบวาดานความกาวหนาในหนาที่การงาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สําหรับดานอ่ืนๆไมแตกตาง 

2.2.2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา จําแนกตามอายุ พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณารายดานพบวาดานสภาพการทํางานและความ
มั่นคงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สําหรับดานอ่ืนๆไมแตกตาง 
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2.2.3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา จําแนกตามรายได พบวา โดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดานพบวาดานความรับผิดขอบและดาน
สภาพการทํางานและความมั่นคงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สําหรับดานอ่ืนๆไมแตกตาง 

2.2.4 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา จาํแนกตามระดับการศึกษา ระดับตําแหนง และสถานภาพ พบวา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

 

จากการวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการวิจัยเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา สามารถอภิปรายผลประเด็นสําคัญไดดังนี้ 

1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พบวา ในภาพรวม
อยูในระดับมาก สวนรายดาน ดานความสําเร็จในการทํางาน อยูในระดับมากที่สุด โดยใหความสําคัญเปนอันดับแรก 
รองลงมา คือดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ           
ดานสภาพการทํางานและความมั่นคง ดานความรับผิดชอบ ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานเงินเดือนและ
สวัสดิการ และดานการปกครองบังคับบัญชา อยูในระดับมาก ยกเวนดานความกาวหนาในหนาที่การงาน อยูในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงเปนดานที่ใหความสําคัญเปนอันดับสุดทาย จะเห็นไดวาพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลไดมีความ
ตองการทํางานที่ตนเองสนใจและตรงกับความรูความสามารถของตน ซ่ึงมีความพึงพอใจในงานที่มีความมั่นคงกับตนเอง
มากที่สุด ซึ่งถือวาการที่ไดรับราชการเปนงานที่ถือวาประสบความสาํเร็จในชีวติของตนเองและสามารถเลี้ยงครอบครัวได
ดี ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของ บุษบา เชิดชู (2556 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวา ขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตอําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อันดับแรกคือดานความสําเร็จ
ในการทํางานของบุคคล 

2. พนักงานที่มีเพศตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดานพบวา
ดานความกาวหนาในหนาที่การงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ที่เปนเชนนี้เพราะเพศชายไดรับการ
สนับสนุนในการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง และไดรับการสนับสนุนใหไดเพิ่มความรูในการใหไปอบรมเก่ียวกับงานของ
ตนเองมากกวาเพศหญิง จึงมีความกาวหนาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปฐมวงค สีหาเสนา 
(2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลคายเนินวง ตําบลบางกะจะ 
อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวาบุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และ
ประเภทตําแหนงตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
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3. พนักงานที่มีอายุตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาราย
ดานพบวาดานสภาพการทํางานและความม่ันคงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 จําแนกเปนรายคู ในดาน
สภาพการทํางานและความมั่นคง พบความแตกตาง 2 คู ไดแก พนักงานที่มีอายุ 31-40 ป และ พนักงานที่มีอายุ 41-50 
ปมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานสภาพการทํางานและความม่ันคงมากกวา พนักงานที่มีอายุ 51 ปข้ึนไป ที่เปนเชนนั้น
เพราะพนักงานที่มีอายุ 31-40 ป และ พนักงานที่มีอายุ 41-50 ป รูสึกรักงานที่ทําและมีความภาคภูมิใจและมีความ
มั่นคงในชีวติกับการรับราชการ ซึ่งตางกับพนักงานที่มีอายุ 51 ปข้ึนไปที่ไปก่ีปก็จะตองเกษียณอายุออกจากราชการจึงมี
แรงจูงใจในการทํางานและความม่ันคงแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของมนฤดี เย็นสบาย (2557 : บทคัดยอ)       
ไดศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลมะขามเมืองใหม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี         
ผลการศึกษาพบวาบุคลากรที่มีอายุตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

4. พนักงานที่มีรายไดตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยรวมไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณา
รายดานพบวาดานความรับผิดขอบและดานสภาพการทํางานและความมั่นคงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปฐมวงค สีหาเสนา (2557 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลตําบลคายเนินวง ตําบลบางกะจะ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวาบุคลากรที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และประเภทตําแหนงตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

5. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
จําแนกตามระดับการศึกษา ระดับตําแหนง และสถานภาพ พบวา โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง แรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา บริษัท 
บางกอกกลาส จํากัด โรงงานจังหวัดปทุมธานี ลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  

 

จากผลการวิจัยแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอภูซาง จังหวัด
พะเยา โดยพิจารณาจากรายดานโดยรวมอยูในระดับมากที่สดุ มาก และปานกลาง ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดย
พจิารณาจากรายดานโดยรวม ในดานความกาวหนาในหนาที่การงานซึ่งอยูอันดับสุดทาย ซึ่งพิจารณาตามหัวขอยอยก็ยัง
อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผูบริหารความใหการสนับสนุนในการเพิ่มความรูในเร่ืองตางๆที่เก่ียวกับงานเพื่อจะไดนําความรู
มาพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงจะทําใหพนักงานมีความรูความเขาใจในงานที่เก่ียวกับตนเองมากข้ึนทําให
สามารถทาํงานไดตามวัตถุประสงคทีอ่งคกรกําหนดไว และควรใหมีการปรับเปลี่ยน โยกยายตําแหนง หรือการพิจารณา
เลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยกําหนดระยะเวลาในการทํางานก่ีปที่จะมีสิทธิในการพิจารณา
เลื่อนข้ัน หรือปรับเปลี่ยน โยกยายตําแหนง 
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2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา         

ในดานเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน ในรายดานรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อดูขอ 3 ทานคิดวาเงินเดือนที่ไดรับ
เพียงพอตอคาครองชีพในปจจุบัน มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง ซ่ึงถึงแมจะมีเงินเดือนและสวัสดิการที่เหมาะสมแลว   
แตเม่ือเทียบกับคาครองชีพในปจจุบันอาจจะไมเพียงพอตอคาใชจาย พนักงานจึงควรมีการจัดสรรเงินเดือนใหเพียงพอ
ตอคาครองชีพของตน และจัดการกับการใชจายของตัวเองใหดี มกีารจัดทําบัญชีรายรับรายจายภายในครัวเรือน เพื่อจะ
ไดทราบถึงรายรับรายจายของตัวเองในแตละเดือน ซ่ึงจะชวยในการวางแผนในการใชจายเงินไดอีกดวย 

 

1. ควรมีการศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอภูซาง 
จังหวัดพะเยา ในเชิงคุณภาพ 
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Satisfaction with the service That affect the decision to use the service repeatedly of a 

small hotel in Wang Nam Khiao District Nakhon Ratchasima Province 

 
      มารศรี  เดชภิมล  

     ดร.สุรัสวดี  โปสินธุ 
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 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ความพึงพอใจตอการเขารับบริการ ที่สงผลตอการตัดสินใจใช
บริการซํ้าของโรงแรมขนาดเล็ก ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ตามความเห็นของลูกคาผูมาใชบริการ 
ผูวิจัยทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ซึ่งเปนลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ํา
เขียว ในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561–มกราคม พ.ศ.2562 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ประเภท
เลือกตอบ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใชไดแกความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบวา 1) ลูกคาผูมาใชบริการ มีความพึงพอใจตอการเขารับบริการโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X =3.69) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา มีความพึง
พอใจในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการใหความมั่นใจ (Assurance) ( X =3.96) 
รองลงมาคือ ดานความเขาใจและการรับรูความตองการ (Empathy) ( X =3.63) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
ดานการตอบสนองความตองการ Responsiveness) ( X =3.57) 2) การตัดสินใจเขารับบริการซํ้าของลูกคาผูมาใช
บริการโรงแรมขนาดเล็ก ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X =3.65) เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปจจัยดานบุคลิกภาพ ( X  = 3.85) มีการตัดสินใจอยูใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม ( X =3.72) มีการตัดสินใจอยูในระดับมาก สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ปจจัยดานการเปดรับขาวสารผานสื่อตาง ๆ ( X =3.42) มีการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง 
3) ความพึงพอใจตอการเขารับบริการ ทุกดาน ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการซ้ําของโรงแรมขนาดเล็กใน
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา        
การตัดสินใจใชบริการซํ้าของโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา นาจะเกิดจากอิทธิพลของ
ปจจัยดานอ่ืน ๆ เชน ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานราคา ปจจัยดานบรรยากาศของสถานที่       
4) ผลการการเปรียบเทียบความแตกตางของการตัดสินใจเขารับบริการซํ้าของลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมขนาดเล็ก
ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามคุณลักษณะดานเพศ พบวา การตัดสินใจเขารับบริการซํ้าของ
ลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม ไมมีความแตกตางกัน 
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เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ ปจจัย
ดานอิทธิพลทางสังคม เมื่อจําแนกตามคุณลักษณะดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา 
การตัดสินใจเขารับบริการซ้ําของลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา        
ทัง้ในภาพรวม และรายดาน ทุกดาน ไมมีความแตกตางกัน 
 

 : , ,  

Abstract

The purpose of this study was to investigate Satisfaction with the service That affect 
the decision to use the service repeatedly of a small hotel in Wang Nam Khiao District 
Nakhon Ratchasima Province, The sample are 400 consumers of small hotel in Wang Nam 
Khiao District Nakhon Ratchasima Province during October - November 2017. The 
instrument used for collecting data was a questionnaire. Statistics used to analyze data were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. The 
findings of study were as follows: 

The findings of study were as follows: 1) Customers who use the service Satisfied 
with the small hotel service in the Wang Nam Khiao District, Nakhon Ratchasima Province, 

in the overall picture was at a high level ( X =3.69). When considering each aspect, it was 
found that satisfaction was at a high level in all aspects. With the highest average value is 

assurance ( X =3.96), followed by understanding and perception of needs (Empathy) ( X =3.63).

The aspect that gained the lowest mean score was Fulfilling needs Responsiveness ( X =3.57)
2) The decision to accept repeated services for customers using small hotels In Wang Nam 
Khiao District In Nakhon Ratchasima province, the overall picture was at a high level 

( X =3.65). When considering each aspect, it was found that the highest average value was 

personality factor ( X =3.85). The decision was at a high level, followed by social influence 

( X =3.72) The decision is at a high level. For the aspect that has the least average value is the 

information exposure factor through various media ( X =3.42). The decision is at a moderate 
level. 3) Satisfaction with service in all aspects did not influence the decision to use the 
service of a small hotel in Wang Nam Khiao District. Nakhon Ratchasima province in the 
overall picture with statistical significance at .05 level, indicating that The decision to use the 
service of a small hotel in Wang Nam Khiao District Nakhon Ratchasima Should be caused 
by the influence of other factors such as marketing mix factors Price factor Factors of the 
atmosphere of the place. 4) The results of comparing the differences in the decision to accept 
the repeat service of the customers who use the small hotels in Wang Nam Khiao District 
Nakhon Ratchasima Classified by gender characteristics, it was found that the decision to 
accept repeated services of customers who use the small hotels in Wang Nam Khiao District 
Nakhon Ratchasima in the overall picture is not different. When considering each aspect, it 
was found that There is a significant difference at the level of .05 in 1 aspect, namely social 
influence factors. When classified by age characteristics The level of education, occupation 
and average income per month found that the decision to accept the repeat service of 
customers who use the small hotel in Wang Nam Khiao Nakhon Ratchasima Province, both 
in the whole and in every aspect, there is no difference.

Key Woed (S) : Satisfaction, decision to use the service repeatedly, small hotels

299

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



 

 ในปจจุบันอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีการขยายตัวสูง มีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยเปนอยางมาก เปนแหลงรายไดที่สําคัญนํามาซ่ึงเงินตราตางประเทศ การสรางอาชีพ และการกระจาย
ความเจริญไปสู ทุก ๆ ภูมิภาค การทองเที่ยวยังมีสวนสําคัญตอการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของการคมนาคม
ขนสง การคา และการลงทุนในดานอ่ืน ๆ เมื่อประเทศประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยวมีบทบาท
สําคัญในการสรางรายไดใหกับประเทศสามารถชวยใหเศรษฐกิจฟนตัวไดรวดเร็วกวาภาค การผลิตและการบริการ
อ่ืน ๆ อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีแนวโนมการแขงขันรุนแรงข้ึนตามลําดับ มีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาอยางรวดเร็วและมีความออนไหวงายจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได 
(กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2554) 
 อุตสาหกรรมการทองเที่ยงในประเทศไทยมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ เปนธุรกิจที่นําเงินตรา
จํานวนมหาศาลเขาสูประเทศ ภาพรวมสถานการณทองเที่ยวชาวตางชาติสําหรับป 2560 ตลอดทั้งปที่ผานมา
ประเทศไทยมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวทั้งสิ้น 35,381,210 คน ขยายตัวรอยละ 8.77          
เมื่อเทียบกับปกอนหนา และกอใหเกิดรายไดรวม 1,824,042.35 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 11.66 เมื่อเทียบกับป
กอนหนา ยังพบวาในป 2560 ภาคการทองเที่ยวของไทยกอใหเกิดประโยชนในรูปของรายไดแกประเทศและ
กระจายรายไดดังกลาวสูภูมภิาคตาง ๆ รวม 2.754 ลานลานบาท ขยายตัวรอยละ 9.47 จากชวงเวลาเดียวกันของป
กอนหนา โดยในจํานวนนี้คิดเปนรายไดที่เกิดข้ึนจากการทองเที่ยวของชาวตางชาติ 1.824 ลานลานบาท และการ
ทองเที่ยวภายในประเทศของชาวไทย 9.3 แสนลานบาท (กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา, 2560: ออนไลน) 
ธุรกิจโรงแรมและรีสอรทเปนธุรกิจที่เก่ียวของและสัมพันธอยางใกลชิดกับการทองเที่ยว เพราะธุรกิจนี้เปนสถานที่
รองรับนักทองเที่ยวที่เขามายังสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ 
 ปจจุบันประเทศไทยไดมีการเจรจาเปดเสรีสาขาบริการทองเที่ยวดานธุรกิจโรงแรมซ่ึงเปนธุรกิจที่มีความ
เก่ียวเนื่องกับธุรกิจทองเที่ยวซ่ึงเปนอุตสาหกรรมบริการที่มีบทบาทสําคัญมากในระบบเศรษฐกิจโลกใหแกคูเจรจา 
FTA ทุกประเทศ ทั้งอาเซียน จีน เกาหลีใต ญี่ปุน และออสเตรเลีย/นิวซีแลนด โดยเปดโอกาสใหตางชาติถือหุนใน
สดัสวนที่เพิ่มข้ึน ซึ่งอาจมีการนําแรงงานตางชาติเขามาทํางานเพิ่มมากขึ้น และอาจมีโอกาสในการเปนพันธมิตรกับ
ผูประกอบการในตางชาติ ที่มีจุดแข็งดานเงินทุน เทคโนโลยี การใหบริการที่ครบวงจร และมีสาขาในหลายประเทศ 
ซึ่งผูประกอบการตางชาติยังตองพึ่งพิงผูประกอบการในทองถ่ินที่มีความชํานาญในแตละพื้นที่ดวย ดังนั้น 
ผูประกอบการธุรกิจดานการทองเที่ยว โดยเฉพาะผูประกอบการธุรกิจโรงแรม ตองเผชิญกับการแขงขันที่ทวีความ
รุนแรงยิ่งข้ึน จึงตองเรงปรับกลยุทธการดําเนินธุรกิจเพื่อรองรับสถานการณดานการทองเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป          
ซึง่ทําใหธุรกิจโรงแรมจําเปนตองพัฒนาการบริการใหไดคุณภาพและมาตรฐานท่ีดีข้ึนกวาเดิม ทั้งนี้ หัวใจสําคัญของ
ธุรกิจโรงแรมก็คือ การใหบริการ นักทองเที่ยวที่มาจากหลากหลายแหงทั่วทุกมุมโลก ตางคาดหวังจากโรงแรมไม
ตางกันคือ ความสะดวกสบาย การตอนรับที่อบอุน และการบริการที่ตรงกับความตองการ โรงแรมหลายแหงจึงมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกและบริการมากมายเพ่ือคอยใหบริการกับแขกผูมาเยือนนอกเหนือจากหองพัก ทั้งนี้บริการ
ทั้งหลายเหลานั้น นอกจากจะสรางความแตกตางจากที่พักทั่วไปแลว ยังมีข้ึนเพื่อรองรับความตองการของแขกที่
แตกตางกันไปตามความชอบของลูกคาแตละกลุมอีกดวย หากแตวาการใหบริการเสริมตางๆ ไมสามารถสรางความ
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แตกตางอยางยั่งยืนได เนื่องจากโรงแรมแตละแหงสามารถจัดหาบริการตางๆ ไดอยางครบถวนไมแตกตางกัน ดังนั้น 
ผูบริหารโรงแรมจึงตางพยายามที่จะคิดคนกลยุทธการตลาดออกมาเพ่ือดึงดูดใหนักทองเที่ยวเหลานั้นเขามาใช
บริการใหมากที่สุด (ศุภกฤต ชินอิสระยศ และกมล เกียรติเรืองกมลา : 2556) 
 ธรุกิจโรงแรมขนาดเล็กเปนโรงแรมท่ีใชเงินทุนไมมาก แตลงทุนทางดานความคิดสรางสรรคในการดีไซนที่
แตกตางและการใสใจในเร่ืองบริการ เปนทางเลือกที่ลงตัวสําหรับเจาของเงินทุนรายเล็ก ในการแขงขันกับโรงแรมที่
มีอํานาจทุนและการตลาดมากกวา และตอบสนองตอวิถีการดําเนินชีวิตของนักทองเที่ยวยุคใหมไดดีกวา โรงแรม
ขนาดเล็กจึงกลายเปนโรงแรมทางเลือก สําหรับนักเดินทางยุคใหมที่แสวงหาประสบการณที่แตกตาง ปจจัยเหลานี้
สงผลใหความตองการในการเขาพักในโรงแรมขนาดเล็กเพิ่มมากข้ึน จึงทําใหการแขงขันในธุรกิจนี้คอนขางสูง           
ซึง่โรงแรมแตละที่พยายามหาจุดเดนหรือเอกลักษณของตนเองมาเปนจุดขายเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาใชบริการ
โรงแรมของตนใหมากขึ้น อีกทั้งประเด็นสําคัญที่ทําใหธุรกิจดรงแรมขนาดเล็กเปนที่นาสนใจในการศึกษา เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกเกี่ยวกับความตองการของลูกคาผูใชบริการ ปรับเปลี่ยนความตองการจากการเขา
พักในโรงแรมขนาดใหญระดับ 5 ดาว (วัฒนา ทนงคแผง, 2553) มาเขาพักในโรงแรมขนาดเล็กซึ่งมีการใหบริการที่ดี
เชนเดียวกับธุรกิจโรงแรมขนาดใหญมีความเปนสวนตัวสูง และไดรับการดูแลใกลชิดเอาใจใสสรางความคุนเคยได
มากกวาธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ ทําใหลูกคาที่เปนนักทองเที่ยวทั้งภายในประเทศและตางประเทศมีความตองการใช
บริการดังกลาวเพ่ิมมากข้ึน แตสถานการณของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กไทยสวนใหญที่ดําเนินการอยูทั่วประเทศใน
ปจจุบันกลับประสบปญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ สงผลกระทบเปนลูกโซตอการดําเนินธุรกิจทั้งทางตรงและ
ทางออมที่ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเองไมสามารถรองรับและตอบสนองไดตรงความตองการของลูกคา เปนผลให
ลกูคาเกิดความลังเลและไมแนใจในการเขาใชบริการ จนถึงปฏิเสธการใชบริการ ทําใหธุรกิจไมถูกเปนตัวเลือกในการ
เขาใชบริการของลูกคา ทําใหธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กไมประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน ตามเปาหมายหรือตาม
ความคาดหวังของผูประกอบการ  
 จงัหวัดนครราชสีมาเปนประตูสูภาคอีสาน มีนกัทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติรวม 1,380,519 ลานคนตอป 
(กรมการทองเที่ยวและกีฬา. 2560) มีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายทั้งวัฒนธรรม ธรรมชาติและแหลงรวมของสินคา
ทองถ่ินทีไดรับความนิยม ธรุกิจที่พักที่เปดบริการในจังหวัดนครราชสีมาสวนใหญจะอยูที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ วัง
น้ําเขียว เนื่องจากผูวิจัยไดมโีอกาสสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบานที่อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมาและพบวา
หลังจากที่อําเภอวังน้ําเขียวไดเปดรับนักทองเที่ยวมาระยะหนึ่ง ทําใหทราบถึงปญหาในดานการจัดการการโรงแรม
เพื่อการทองเที่ยวไมวาจะเปนการจัดการในดานการบริการ การตลาด การประชาสัมพันธ การปรับภูมิทัศนทาง
ธรรมชาติใหสวยงาม การฝกอบรมบุคลากร ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษา “ความพึงพอใจตอการ
เขารับบริการที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการซ้ําของโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา” 
โดยงานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาประเด็นปญหาดังกลาวเพื่อคนหาวิธีการ กระบวนการในการบริหารจัดการ ผลักดันให
ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กสามารถดําเนินธุรกิจ ตอบสนองไดตรงความตองการของลูกคาผูใชบริการไดตามที่ธุรกิจ
คาดหวัง เปนการรวมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมคีวามเขมแข็งรองรับการขยายตัวของธุรกิจไดสอดคลองกัน  
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 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการเขารับบริการโรงแรมขนาดเล็ก ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
 2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเขารับบริการซํ้าของลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา 
 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจตอการเขารับบริการที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการซํ้าของ
โรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา หรือไมอยางไร  
 4. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเขารับบริการซ้ําของลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 
 

 

 การวิจัย ความพึงพอใจตอการเขารับบริการที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการซํ้าของโรงแรมขนาดเล็กใน
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยไดนําแนวคิดเก่ียวกับ คุณภาพของการบริการที่ลูกคารับรู (ธีรกิติ 
นวรัตน ณ อยุธยา. 2552) และและแนวคิดเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดทัศนคติ ของ ฉัตยาพร เสมอใจ 
(2550, หนา 108 – 109) มาประยุกต บูรณาการกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อตอบคําถามการวิจยั และ
กําหนดเปนวัตถุประสงคในการวิจัยไดดังภาพที 1 
                   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

1  

 

 

 1. ความนาเช่ือถือ (Reliability)  
 2. การตอบสนองความตองการ (Responsiveness)  
 3. การใหความม่ันใจ (Assurance) 
 4. ความเขาใจและการรับรูความตองการ (Empathy)  

   

 

 1. เพศ  
 2. อาย ุ
 3. ระดับการศึกษา 
 4. อาชีพ 
 5. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
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 การวิจัย ในคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยกําหนดรายละเอียดตาง ๆ 
เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้   

 

 ประชากร ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 
 กลุมตวัอยาง ไดแก ลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 
400 คน เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริง จึงใชวิธกีารหาขนาดกลุมตวัอยางจากตารางขนาดตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยทางการตลาดของ Naresh K. Malhotra กรณี Problem Solving Research  
 การกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยขางตน เพื่อใหไดผลการวิจัยที่นาเชื่อถือ ผูวิจัยไดกําหนดขนาด
ตัวอยางสําหรับการวิจัยที่เหมาะสมจากตารางดังกลาว คือ จํานวน 400 ตัวอยาง ซึ่งใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือก ลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา ในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 – มกราคม พ.ศ.2562 โดยใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 – มกราคม พ.ศ.2562 

 

 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูวิจยัสรางข้ึนจากแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได 
 ตอนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจตอการเขารับบริการโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา โดยแบงระดับความคิดเห็นมาตราสวนประมาณคา ตามวิธีการลิเคอรท (Likert) จาํนวน 5 ระดับ  
 ตอนท่ี 3 การตัดสินใจเขารับบริการซ้ําของลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมขนาดเล็ก ในอําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ  
 ตอนท่ี 4 เปนคําถามเก่ียวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะทั่วไปเก่ียวกับการบริการ ของโรงแรมขนาด
เล็กในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา มีลกัษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended Form) 

 

 เพื่อใหเคร่ืองมือในการวิจัยมีคุณภาพและประสิทธิผล มีความสอดคลองกับกรอบแนวคิดของการวิจัยมากที่สุด 
ผูวิจยัจึงดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 1. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับสารนิพนธ แลวนํามาเปนกรอบแนวคิดใน
การสรางแบบสอบถาม  
 2. นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนมาเสนอที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 
แลวผูวิจยันําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะ เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 
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 3. แกไขปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวเสนอตอประธานคณะกรรมการที่
ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อนําไปทดลองใชและหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้    
    3.1 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางที่จะศึกษา 
จํานวน 30 ฉบับ 
   3.2 นําคาที่ไดมาทําการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) กําหนดคาความเชื่อม่ันไมต่ํากวา 0.70 
โดยไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามภาพรวมทั้ง เทากับ .897 
 4. นําแบบสอบถามดังกลาว ทําการปรับปรุงเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชเก็บรวบรวม
ขอมูลตอไป   

 

การศึกษาคร้ังนี้เพื่อใหขอมูลครบถวนทุกดานผูวิจยัไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยขอนําหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงผูจัดการโรงแรมขนาดเล็กใน
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะหในการแจกแบบสอบถาม  
 2. นําหนังสือรับรองและแนะนําตัวผูวิจัย เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากลูกคาผูมาใชบริการ
โรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในชวงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2561 จาํนวน 400 คน 
 3. ผูวิจัยแนะนําตัวเอง พรอมชี้แจงวัตถุประสงคการศึกษา เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
แจกแบบสอบถาม และอธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ไมเขาใจ 
 4. ผูวิจยัติดตามขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง 
 5. เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแลว นํามาตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูล
แลวนําไปดําเนินการตามข้ันตอนการวิจัยตอไป 

 

การศึกษาคร้ังนี้เพื่อใหขอมูลครบถวนทุกดานผูวิจยัไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนแลว นํามาลงรหัสเลข (Code) ตามเกณฑ 
ของเคร่ืองมือแตละสวน 
 2. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลว มาบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อประมวลผลขอมูลที่ได
จัดเก็บและคํานวณหาคาทางสถิติแลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อตอบคําถามวิจัยและวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดย
นําเสนอผลในรูปแบบตารางประกอบความเรียงและนําผลการศึกษาที่วิเคราะหไดมาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล
และเขียนขอเสนอแนะ 

 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics)  
 1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และแจกแจงความถ่ี (Frequencies) บรรยายปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม เปนคําถามขอมูลทั่วไปเก่ียวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
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 1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะหระดับ 1) ความพึง
พอใจตอการเขารับบริการโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว 2) การตัดสินใจเขารับบริการซํ้าของลูกคาผูมาใช
บริการโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว 
2. สถิติอางอิง (Inferential statistics) 
 3.1 เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจตอการเขารับบริการที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการซํ้าของ
โรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยทําการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยใชคาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ 
 3.2 เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเขารับบริการซํ้าของลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา จาํแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูวิจัยใชสถิติ t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 กรณีที่ตัวแปรอิสระมี 2 กลุม และใชวิธีการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีที่ตวัแปรอิสระมีมากกวา 2 กลุม เม่ือพบวามีความแตกตางกันอยาง
มีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ผูวิจยัทําการตรวจสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheff’s test) 
 

 
 1. ลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในชวงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 – มกราคม พ.ศ.2562 มีความพึงพอใจตอการเขารับบริการโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.69) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีความพึง
พอใจในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการใหความม่ันใจ (Assurance) ( X  = 3.96) 
รองลงมาคือ ดานความเขาใจและการรับรูความตองการ (Empathy) ( X  = 3.63) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
คือ ดานการตอบสนองความตองการ (Responsiveness) ( X  = 3.57) 
 2. การตัดสินใจเขารับบริการซํ้าของลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมขนาดเล็ก ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.65) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปจจัย
ดานบุคลิกภาพ ( X  = 3.85) มีการตัดสินใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม ( X  = 3.72)           
มกีารตัดสินใจอยูในระดับมาก สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ปจจัยดานการเปดรับขาวสารผานสื่อตาง ๆ ( X  = 3.42) 
มกีารตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง 
 3. ความพึงพอใจตอการเขารับบริการ ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการซํ้าของโรงแรมขนาดเล็กใน
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คา P = .496 > .05 
 4. ผลการการเปรียบเทียบความแตกตางของการตัดสินใจเขารับบริการซํ้าของลูกคาผูมาใชบริการ
โรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล จําแนกตาม
คุณลักษณะสวนบุคคล สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
   4.1 จําแนกตามคุณลักษณะดานเพศ พบวา การตัดสินใจเขารับบริการซํ้าของลูกคาผูมาใชบริการ
โรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม ไมมีความแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 ดาน คือ ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม โดย
เพศชาย มีการตัดสินใจเขารับบริการซ้ําในโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว จงัหวัดนครราชสีมา สูงกวาเพศหญิง 
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  4.2 จําแนกตามคุณลักษณะดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา 
การตัดสินใจเขารับบริการซํ้าของลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา             
ทัง้ในภาพรวม และรายดาน ทุกดาน ไมมีความแตกตางกัน 
 

 

 1. จากผลการวิจัย พบวา ลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
ในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 – มกราคม พ.ศ.2562 มีความพึงพอใจตอการเขารับบริการโรงแรมขนาดเล็กใน
อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.69) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา            
มคีวามพึงพอใจในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการใหความม่ันใจ (Assurance) ( X  = 3.96) 
รองลงมาคือ ดานความเขาใจและการรับรูความตองการ (Empathy) ( X  = 3.63) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
คือ ดานการตอบสนองความตองการ (Responsiveness) ( X  = 3.57) 
 ที่ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะวา เมื่อผูใชบริการไดรับบริการที่แทจริงแลวทําใหผูใชบริการพึง
พอใจในดานการตอบสนองความตองการของผูใชบริการโดยมีระดับการรับรูอยูในระดับมากที่สุด แสดงใหเห็นการ
ใหบริการที่เกิดข้ึนตามการรับรูของผูใชบริการสิ่งที่สําคัญคือการใหบริการของพนักงานมากกวาความเปนรูปธรรม
ของการบริการในดานตาง ๆ ผลการวิจัยในคร้ังนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยา สรอยสิงห (2558) ไดทําการศึกษา 
ความคาดหวังและการรับรูตอความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของผูใชบริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ  
ปองศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง (2558) ไดศึกษา ปจจัยที่กําหนดในการเลือกที่พัก รวมถึงวัดระดับความพึงพอใจของผูเขาพัก
ที่มีตอการบริการของสงขลาพาเลซ ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของผูเขาพัก ในภาพรวมทั้งหมดอยูใน
ระดับมากทุกดาน ซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานสถานที่ตั้งของสงขลาพาเลซ ดานคุณภาพการใหบริการของ
พนักงาน ดานคุณภาพหองพัก และดานการรักษาความปลอดภัย และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐพร ดอกบุญนาค 
และฐาปกรณ ทองคํานุช (2558) ไดทําการศึกษา ความตองการเลือกใชโรงแรมของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเขต 
อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานผลิตภัณฑ จากการ
ตอบแบบสอบถามผูทีเ่ขาพักทั้งหมด ดานการ มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
คือ 3.90 การมีการออกแบบ ตกแตงโรงแรมไดอยางสวยงาม ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยูที่ 3.72 ซ่ึงอยูในระดับมาก 
พนักงานมี ความรูความสามารถในการใหบริการมีระดับความพึงพอใจอยูที่ 3.66 อยูในระดับมาก ดานการรักษา 
ความปลอดภัย มีระดับความพึงพอใจอยูที่ 3.54 ซึ่งถือวาอยูในระดับมาก และจํานวนหองพักที่ เหมาะสม มีระดับ
ความพึงพอใจอยูในระดับ 3.42 ซึ่งอยูในระดับมาก -คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานราคา จากการตอบแบบสอบถาม 
ผูวิจยัพบวาความพึงพอใจของ นกัทองเที่ยวตอดานความเหมาะสมของราคาคาหองพักและความเหมาะสมของราคา
อาหารและ เคร่ืองดื่มนั้น มีคาระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากเทากันที่ 3.62 ระดับความพึงพอใจตอความ 
เหมาะสมของราคาตอคากิจกรรมอ่ืน ๆ อยูในระดับมาเชนกัน คือ 3.46 -คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานชองทางการจัด
จําหนาย จากการตอบแบบสอบถาม พบวา ระดับ คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในดานการจองหองพัก
โดยตรงกับโรงแรม มีระดับคาเฉลี่ยอยูใน ระดับมาก รองลงมาคือการจองหองพักผานบริษัท ซึ่งเปนบริษัทรับจอง
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ตาง ๆ โดยระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยอยูที่ 3.82 ซึ่งอยูในระดับมาก และสุดทายคือ การจองหองพักผานระบบ
อินเทอรเน็ต ระดับความ พึงพอใจเฉลี่ยอยูที่ 3.38 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง -คาเฉลี่ยความพึงพอใจดานโปรโมชั่น 
จากการตอบแบบสอบถามพบวา ระดับความพึงพอใจ ดานโปรโมชั่นที่สอดคลองกับราคา มีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมาก โดยคาเฉลี่ยอยูที่ 3.68 รองลงมา คือความพึงพอใจตอการมีโปรโมชั่นรวมกับบริการเสริมอ่ืน โดยคาเฉลี่ย
อยูที่ 3.42 ซ่ึงยังอยูในระดับมาก แตความพึงพอใจตอความเหมาะสมของโปรโมช่ันนั้นอยูในระดับนอยที่สุด โดย
คาเฉลี่ยอยูที่ 1.78  
 2. จากผลการวิจัย พบวา การตัดสินใจเขารับบริการซํ้าของลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมขนาดเล็ก ในอําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X  = 3.65) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปจจัยดานบุคลิกภาพ ( X  = 3.85) มีการตัดสินใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ปจจัยดาน
อิทธิพลทางสังคม ( X  = 3.72) มีการตัดสินใจอยูในระดับมาก สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ปจจัยดานการ
เปดรับขาวสารผานสื่อตาง ๆ ( X  = 3.42) มีการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง 
 ผลการวิจัยในคร้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยา สรอยสิงห (2558) ไดทําการศึกษา ความคาดหวัง
และการรับรูตอความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของผูใชบริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับความคาดหวังคุณภาพการบริการของผูใชบริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี 
โดยรวมอยูในระดับมาก และระดับการรับรูคุณภาพการบริการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 2) ความคาดหวังและ
การรับรูคุณภาพการบริการของผูใชบริการโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวาคุณภาพการบริการที่ผูใชบริการรับรู
แตกตางกับความคาดหวังในคุณภาพการบริการ และ 3) ผูใชบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ผลตาง
ระหวางคาเฉลี่ยความคาดหวังและการรับรูคุณภาพการบริการในภาพรวมเปนคาบวก โดยคาเฉลี่ยการรับรูสูงกวา
ความคาดหวังตอคุณภาพการบริการ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ภานุวัฒน วัฒนสมบูรณชัย (2554)                  
ไดทาํการศึกษา กลยุทธทางการตลาดของโรงแรมขนาดกลาง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา 
ผูใชบริการใหความสําคัญทางดานรูปแบบหองพักใหมและเนนดานราคาที่ไมสูงมากนัก โดยจุดแข็งที่สําคัญคือ ดาน 
ทาํเลที่ตั้ง ราคา และการใหบริการเปนสําคัญ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจการใชบริการผูใชบริการใหความสําคัญกับ 
ทําเลที่ตั้งอยูใกลสถานที่ทํางานหรือติดตอธุรกิจและอัธยาศัยมารยาทของพนักงาน ตามลําดับ โดยปจจัยทางดาน
การตลาดที่มผีลตอการตัดสินใจมากท่ีสุดคือดานพนักงานและบุคลากรรองลงมา คือ ดานสถานที่ใหบริการ ตามลําดับ  
 3. จากผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจตอการเขารับบริการ ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการซํ้าของ
โรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คา P = .496 > .05 
แสดงใหเห็นวา การตัดสินใจใชบริการซํ้าของโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา นาจะเกิด
จากอิทธิพลของปจจัยดานอ่ืน ๆ เชน ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานราคา ปจจัยดานบรรยากาศ
ของสถานที่ เปนตน 
 ผลการวิจัยในคร้ังนี้ใกลเคียงกับงานวิจัยของ จติกา คุมเรือน (2558) ไดทําการศึกษา ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอการกําหนดกลยุทธทางการตลาดและการเลือกใชบริการโรงแรม 4 ดาว ของนักทองเที่ยว
ชาวไทยในเขตเมืองพัทยา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกิจ (7Ps) คือ            
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ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานภาพลักษณ
และการนําเสนอและดานกระบวนการใหบริการ สงผลตอการกําหนดกลยุทธทางการตลาดของโรงแรมระดับ 4 ดาว 
ในเมืองพัทยา โดยโรงแรมมีระบบการบริหารเหมือนกันจะมีกระบวนการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธที่คลายคลึง
กันสําหรับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา (7Cs) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
โรงแรมระดับ 4 ดาวของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา ไดแก ปจจัยดานคุณคาที่จะไดรับ ดานความ
สะดวก ดานการติดตอสื่อสาร และดานความสบาย ในขณะที่ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานตนทุนดานการ
ดูแลเอาใจใส และดานความสําเร็จในการตอบสนองความตองการของลูกคานั้นมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ
โรงแรมระดับ 4 ดาวของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ 
 4. ผลการการเปรียบเทียบความแตกตางของการตัดสินใจเขารับบริการซํ้าของลูกคาผูมาใชบริการโรงแรม
ขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามคุณลักษณะดานเพศ พบวา การตัดสินใจเขารับ
บริการซํ้าของลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวม ไมมีความ
แตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 1 ดาน 
คือ ปจจัยดานอิทธิพลทางสังคม โดยเพศชาย มีการตัดสินใจเขารับบริการซํ้าในโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา สูงกวาเพศหญิง เม่ือจําแนกตามคุณลักษณะดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน พบวา การตัดสินใจเขารับบริการซํ้าของลูกคาผูมาใชบริการโรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ทั้งในภาพรวม และรายดาน ทุกดาน ไมมีความแตกตางกัน 
 ผลการวิจัยในคร้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง
ความคาดหวังใหมของลูกคาที่มีผลตอการแบงสวนตลาดธุรกิจโรงแรมจังหวัดเพชรบุรี (ชะอํา) ผลการวิจัยพบวา 
ความคาดหวังบริการ customization ในภาพรวมไมแตกตางกันกับ เพศ อาชีพสถานภาพ และการเดินทาง          
แตแตกตางกันกับ ระดับการศึกษา อายุ รายไดตอเดือน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐนรี แกวจันทรเพชร 
(2556) ไดทําการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญในการ
ทองเที่ยวเข่ือนรัชชประภา จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน              
มีพฤติกรรมการทองเที่ยวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักทองเที่ยวที่มีปจจัยสวนบุคคล
แตกตางกันใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการทองเที่ยวเข่ือนรัชชประภาไมแตกตางกันทุกดาน 
 

 

 

 1. โรงแรมควรใหความสําคัญกับพนักงานโรงแรม โดยการฝกอบรมพนักงานใหมคีวามชํานาญและสามารถ
ใหบริการไดอยางถูกตองภายในคร้ังแรก ใหพนักงานโรงแรมรับรูคุณคางานบริการที่แทจริงตองมา จากจิตใจที่รัก
งานบริการเพื่อใหพนักงานรูสึกตั้งใจและอยากทํางานใหกับทางโรงแรม ใหความสําคัญกับการจัดการสถานที่ให
สอดคลองกับความคาดหวังลูกคา  
 2. โรงแรมควรเพิ่มการประชาสัมพันธผานวิทยุ โทรทัศน และสื่อสาร และสื่อสารมวลชนในทองถ่ิน ใหมากขึ้น 
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 3. โรงแรม ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุง หรือขยายสถานท่ีจอดรถใหมีความกวางขวาง ความสะดวก 
และปลอดภัยในทรัพยสินของผูมาใชบริการ  
 4. ควรปรับปรุงภูมิทัศนเก่ียวกับสภาพแวดลอมและการตกแตงของโรงแรม เพื่อใหผูมาใชบริการมี
ความรูสกึชื่นชอบและประทับใจ  
 5. โรงแรมควรพัฒนาศักยภาพการปฏิบัตงิานของพนักงานอยูเสมอ เพื่อใหสามารถนําเสนอรูปแบบบริการ
ทีท่างโรงแรมมีไวเพื่อบริการไดอยางนาสนใจ รวมทั้งควรมกีารกระตุนพนักงานบริการ มีความกระตือรือรน ใสใจใน
งานบริการใหไดรับสวนแบงจากการบริการ เชน Trip, คาขยัน และกระตุนใหพนักงานขายแตละคนสรางยอดขาย
หองพัก เพื่อมีผลตอการพิจารณาข้ึนเงินเดือน และพิจารณาการใหคานายหนา (Commission) ตามความสามารถ
ของแตละบุคคล 
 6. โรงแรมควรใหความสําคัญกับกระบวนการใหบริการของโรงแรมตั้งแตการรับสง การ check in การ
ใหบริการขณะเขาพัก เชน Room Service, การทําความสะอาด และการ check out ฯลฯ ทําใหลูกคามีความ
สะดวกสบาย และประทับใจ 

 

 1. ควรศึกษา จุดแข็ง จุดออน ของโรงแรม เพื่อคาดการณวาผูบริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปใน
ทิศทางใด เพื่อสามารถปรับกลยุทธในการบริหารใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภค เนื่องจากผลการวิจัยมี
ความสัมพันธในระดับคอนขางสูง ดานความพึงพอใจของลูกคากับความจงรักภักดี ซึ่งเมื่อมีการศึกษาถึง จุดแข็ง 
จุดออน ของคูแขงจะทําใหรับรูถึงขอดี ขอเสียของโรงแรม เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงบริการในอนาคต  
 2. ควรศึกษาถึงศักยภาพการใหบริการในดานอ่ืน ๆ ใหเพิ่มมากขึ้น อาจเปนการบริการแบบใหมหรือการ
รวมกันของโรงแรม เพื่อใหมีบริการที่แปลกใหมมากยิ่งข้ึนเนื่องจากปจจุบันมีความรวมมือตาง ๆ มากมายจาก
หลากหลายสมาคมหรือหนวยงานของรัฐบาล ที่เปนการสงเสริมดานการทองเที่ยวไทยใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลที่สงูสุด 
 3. การศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาในดานอ่ืนๆ เพิ่มเติม เชน ทัศนคติของลูกคา หรือแรงจูงใจที่มีผลตอ
พฤติกรรมการใชบริการ เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการตลาด ใหมีความเหมาะสมตอ
ความตองการของผูใชบริการมากยิ่งข้ึน 
 4. การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้น สาํหรับผูที่สนใจที่จะทาํการศึกษาวิจัยในหัวขอที่เก่ียวของ
กับวิจัยเร่ืองนี้ ควรจะมีการศึกษาวิจยัเจาะลึกในเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ถึงมูลเหตุที่มีอิทธิพล หรือปจจัย
อ่ืนๆ เชน ความภักดีตอตราสินคา เปนตน เพื่อใหเกิดการคนพบปจจัยใหมๆ ทีอ่าจสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา
ที่มาใชบริการโรงแรมตอไป 
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การศึกษาคุณภาพการบริการของศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           
มีวตัถุประสงค 1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จําแนก
ตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร 3. เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษา ไปใชเพื่อเสนอแนวทางการแกไขคุณภาพการ
บริการของศูนยศึกษายทุธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยกลุมตวัอยางที่นํามาใชในการวิจัยคร้ัง
นี้ ไดแก จํานวนผูที่เขามาใชบริการที่พักของศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในชวง
เดือนกันยายนของแตละป และไดทําการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane และได
ขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 300 คน และเคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ Independent Sample t – test และ F-test 

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 56.60 และมี
ชวงอายุ 30-40 ป จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 52.60 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 136 คน คิด
เปนรอยละ 45.30 มีสถานภาพสมรส จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 55.30 มีอัตราเงินเดือนนอยกวา 15,000 
บาท จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 38.00 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16 ป ข้ึนไป จํานวน 105 คน คิดเปน
รอยละ 35.00 มีตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร (พ.ต. - พ.อ.) จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 32.60 ผลการศึกษา
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการของศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมากที่สุด มีคา x = 4.33 และคา SD.= 0.236 โดยดานที่มีคามาก
ที่สุด 3 ลําดับแรก คือ ดานการสื่อสาร มีคา x = 4.41 และคา SD.= 0.389 รองลงมา คือ ดานการตอบสนองลูกคา 
มีคา x = 4.34 และคา SD.= 0.388 และดานความนาเชื่อถือ มีคา x = 4.33 และคา SD.= 0.402 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวาในคุณลักษะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อัตราเงินเดือน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกัน มีผลตอคุณภาพการบริการของศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา ทีแ่ตกตางกัน แตคุณลักษะทางประชากรศาสตรดานตําแหนงในงาน ที่แตกตางกัน มีผลตอ
คุณภาพการบริการของศูนยศึกษายทุธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่ไมแตกตางกัน 

 

: 
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Abstract

The service quality study of the 80th Anniversary of the Royal Thai Armed Forces 
Strategic Study Center has the objectives 1. To study the service quality of the 80th 
Anniversary of the Royal Thai Armed Forces Strategic Study Center 2. To compare the 
service quality of the 80th Anniversary of the Royal Thai Armed Forces Strategic 
Education Center classified by Demographic characteristics 3. To bring the results from the 
study Used to propose a solution to the quality of service of the Royal Thai Army Strategic 
Studies Center 80th Anniversary. The samples used in this research are the number of 
people using the accommodation of the Royal Thai Army Strategic Education Center 80th 
Anniversary during the month of September of each year And set the sample size By using 
the formula of Taro Yamane and obtaining the sample size of 300 people and the tools used 
to collect data is a statistical questionnaire used to analyze data such as frequency, 
percentage, mean, standard deviation, Independent Sample t - test and F-test.

The results showed that most of the respondents were 170 males, 56.60% of the 
respondents and 158 aged 30-40 years, 52.60%, with 136 bachelor's degrees, or 45.30 per 
cent have marital status, 166 people representing 55.30 per cent, with a salary rate of less 
than 15,000 baht, a total of 114 people, representing 38.00 per cent. There are 105 or more 
working periods, 105 persons, representing 35.00 per cent. Mr. Th The officers (MAJ - Col.)
for 98 people, representing 32.60 per cent. 

The results of the average and standard deviation of service quality of the Royal 
Thai Armed Forces Strategic Studies Center 80th Anniversary in the overall and in each 
aspect Was at the highest level, having x = 4.33 and SD. = 0.236, with the top 3 being 
"communication" with x = 4.41 and SD = 0.389 x = 4.34 and SD = 0.388, and x . = 4.33 
and SD = 0.402

Hypothesis test results Found that in the demographic characteristics of gender, age, 
education level, status, salary And duration of work different Affecting the quality of 
service of the Royal Thai Army Strategic Studies Center in 80 different years But 
demographic characteristics in the job position different Affecting the quality of service of 
the Royal Thai Armed Forces Strategic Study Center in the rainy season of 80 years

Keywords : Service quality

ธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจบริการ เปนธุรกิจที่ไมสามารถจับตองได ลูกคาที่เขารับบริการจะตองสัมผัสกับ
สนิคาที่เขารับบริการและไดผลของการบริการออกมาเปนความพึงพอใจ ซึ่งจะแสดงออกมาจากความรูสึก แตกตาง
จากการจับจายซ้ือของทั่วไป ดังนั้น ความพึงพอใจของลูกคาจะทําใหผูใหบริการธุรกิจโรงแรมทราบวาประสบ
ความสําเร็จในการใหบริการหรือไม ทั้งนี้ สามารถสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา จึงเปนหนาที่ที่สําคัญอยางมาก
ของผูประกอบธุรกิจโรงแรม ที่จะใหความสําคัญในการใหบริการ การดูแลลูกคา การอํานวยความสะดวกในดาน
ตางๆ จึงจะนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจ ธุรกิจโรงแรมไมเพียงแตเปนการใหบริการหองพักเทานั้น ยังมีบริการอ่ืนๆ 
ทีใ่หความสะดวกกับผูที่มาใชบริการ โดยเร่ิมตั้งแตแผนกตอนรับ บริการจัดรถรับสงแขกที่มาพัก รานอาหาร แผนก
แมบาน บางโรงแรมมีสวนของสปา ดวยเหตุนี้ การจัดการ การสั่งการตองมีการสอดคลองกัน เพื่อใหปญหาในการ
ทํางานไมเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนเพียงเล็กนอย การทําธุรกิจโรงแรมมีความแขงขันกันสูงทั้งในดานความเปนมาตรฐาน 
ดานคุณภาพ ดานการบริการ ดานราคา เพื่อดึงดูดลูกคาและเพื่อแขงขันกับคูแขงขันธุรกิจโรงแรมดวยกัน ซึ่งตองมี
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การลงทุนในการกอสรางอาคารที่ทนัสมัยสวยงาม เต็มพรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครัน รวมไปถึง ระบบ
การบริหารจัดการในดานตางๆ ที่ไดมาตรฐานท่ีดีที่สุด เพื่อสรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวหรือผูมาใช
บริการ เพื่อใหนักทองเที่ยวหรือผูมาใชบริการประทับใจกลับมาใชบริการของโรงแรมอีกคร้ัง ความไดเปรียบ
เสียเปรียบจะอยูที่ราคาและการเพิ่มมูลคาไดประโยชนและรูสึกคุมคามากกวาโรงแรมขนาดใหญจะมีโครงสราง
องคการเต็มรูปแบบและมีข้ันตอนการบริหารงานการทํางานที่ชัดเจน โดยมีการแบงเปนหลายข้ันตอน ทําใหมี
พนักงานและบุคลากรจํานวนมาก สวนโรงแรมขนาดกลางอาจลดขั้นตอนการใหบริการบางสวนลง พนักงานลด
จาํนวนลง แตการบริหารจัดการยังคงมีโครงสรางของรูปแบบไว (ศุภลักษณ สวางแสง, 2556, หนา 3) ธุรกิจโรงแรม
จัดเปนธุรกิจบริการ ซึ่งมีลักษณะแตกตางจากธุรกิจอ่ืนๆ เพราะความสําเร็จของธุรกิจข้ึนอยูกับคุณภาพของการ
บริการ การแขงขันกันของของธุรกิจ จึงเปนในเร่ืองคุณภาพการบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว 
หรือผูมาใชบริการซ่ึงเปนเร่ืองที่สําคัญมาก ในอดีตที่ผานมาการที่ธุรกิจโรงแรมแตละแหงจะประสบความสําเร็จไดนั้น 
เกิดจากการพัฒนาและการฝกอบรมทรัพยากรบคุคลของโรงแรมอยางเต็มที่และตอเนื่อง จนทําใหการปฏิบัติงานใน
การใหบริการแกลกูคาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ศูนยศึกษายทุธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มเีหตุผลในการเลือกพื้นที่ บานพัก จอมพล 
ป. พิบลูสงคราม เปนสถานที่ดําเนินการโครงการฯ สืบเนื่องจากในป พ.ศ. 2483 มีเหตุการณจากกรณีพิพาทอินโด
จีนของฝร่ังเศส ทางราชการจึงไดจัดตั้ง บก.ทหารสูงสุด ข้ึนเปนคร้ังแรก เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 โดยมี 
พลตรีหลวงพิบลูสงครามเปนผูบญัชาการทหารสูงสุดและไดตั้งกองบัญชาการกองทัพสนาม โดยจัดเจาหนาที่จากกรม
เสนาธิการทหารและสวนราชการอ่ืนๆ ไปปฏิบัตงิานและไดยุบเลิกเมื่อสถานการณสงบ ตั้งแต 30 เมษายน พ.ศ.2484 

ในเวลาตอมาไดจัดตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุด ข้ึนเปนคร้ังที่ 2 เพื่อรับสถานการณสงครามโลก คร้ังที่ 2 
เม่ือ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 โดยมีจอมพลหลวงพิบูลสงครามเปนผูบัญชาการทหารสูงสุดและไดยุบเลิก เมื่อ 29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 หลังสถานการณคลี่คลาย 

นอกจากนั้น ยังเปนการอนุรักษบานพักตากอากาศของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรีไวเปน
พิพิธภัณฑสาํหรับใหบคุคลโดยทั่วไปที่ใหความเคารพนับถือไดระลึกถึงทานที่ไดทําประโยชนใหกับประเทศชาติ และ
มีคุณูปการตอหนวยงานหรือสวนราชการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง พลตรีหลวงพิบูลสงคราม ไดเปนผูกอตั้ง
กองบัญชาการทหารสูงสุด และเปนผูบญัชาการทหารสูงสุด เปนทานแรก ซึ่งนับวาทานไดบัญชาการกองทัพในการ
ปฏิบัติการรวมเปนคร้ังแรกจนสามารถแกสถานการณจากภัยคุกคามภายนอกประเทศ ใหประเทศชาติอยูรอดมา
จนถึงปจจุบันนี้ เปนแบบอยางที่ดีใหกับบุคลากรของกองทัพที่จะปฏิบัติหนาที่และภารกิจที่ไดรับมอบเพื่อรักษา
ประเทศชาติไวสบืไป 

ดังนั้น การบริหารจัดการศูนยศึกษายทุธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จึงเปนอีกหนทาง
หนึ่งที่จะพัฒนาระบบคุณภาพบริการใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน อีกทั้ง ยังทราบถึงความตองการของผูมารับบริการ
และสามารถตอบสนองใหตรงตอความตองการของผูมารับบริการได จากเหตุผลดังกลาว ทําใหผูศึกษามีความสนใจ
ที่จะทําการวิจัยเก่ียวกับการบริหารจัดการศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อนํา
ผลการวิจัยมาปรับปรุงคุณภาพบริการใหมปีระสิทธิภาพดียิ่งข้ึนเปนที่พึงพอใจของผูมารับบริการตอไป 
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1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของศูนยศึกษายทุธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการบริการของศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

จําแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร 
3. เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษา ไปใชเพื่อเสนอแนวทางการแกไขคุณภาพการบริการของศูนยศึกษา

ยุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัย เร่ือง คุณภาพการบริการของศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ผูวิจยัไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

การศึกษาในเร่ือง“คุณภาพการบริการของศูนยศึกษายทุธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา”
จะกําหนดขอบเขต ดานเนื้อหาประกอบการศึกษาคนควาไวเพียงเฉพาะเร่ือง ในแนวคิดที่เก่ียวกับคุณภาพการ
บริการของศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทานั้น เพื่อใหไดประเด็นที่เก่ียวของกับ
วิจยัในคร้ังนี้ 
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตวัอยาง 

ขอบเขตประชากรที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก จํานวนผูที่เขามาใชบริการที่พักของศูนยศึกษา
ยุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในชวงเดือนกันยายนของแตละป โดยการหาคาเฉลี่ยจาก
จํานวนผูเขาพัก ยอนหลัง 3 ป ดังขอมูลตอไปนี้ 
 

1. เพศ 
2. อายุ 

4. สถานภาพ 
5. ระดับเงินเดือน 
6. ระยะเวลาในการทาํงาน 
7. ตําแหนงในงาน 

1. ความนาเชื่อถือ 
2. การตอบสนองลูกคา 
3. ความสามารถ 
4. ความสุภาพออนโยน 
5. การสื่อสาร 
Parasuraman, et al., 1990 
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จํานวนผูเขาพัก พ.ศ. 2559 มีจํานวน 1,172 ราย 
จํานวนผูเขาพัก พ.ศ. 2560 มีจํานวน 1,030 ราย 
จํานวนผูเขาพัก พ.ศ. 2561 มีจํานวน 1,264 ราย 

(มีจาํนวนรวมทั้ง 3 ป เทากับ 3,466 ราย และหาคาเฉลี่ยได 1,155 ราย) 
ขอมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ที่มา : สวนบริหาร ศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทย) และไดนํา

จํานวนดังกลาวมากําหนดขนาดของกลุมตวัอยาง โดยสูตรของทาโร ยามาเน ไดกลุมตวัอยาง จํานวน 300 ราย 
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ผูวิจัยใชในการศึกษาคร้ังนี้มีดงันี้ 
ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

ระดับเงินเดือน ระยะเวลาในการทํางาน และตําแหนงในงาน 
ตัวแปรตาม คือ คุณภาพการบริการ ซึ่งประกอบดวย ความนาเชื่อถือ การตอบสนองลูกคา ความสามารถ 

ความสุภาพออนโยน และการสื่อสาร
3. ขอบเขตดานระยะเวลา 

ดานระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ในระหวางเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 

/

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งสวนใหญพบวาผูตอบแบบสอบถาม 
ดานเพศ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 56.60 และเพศหญิง 

จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 43.40 
ดานอายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุ 30-40 ป จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 52.60 

รองลงมา คือ ชวงอายุ 40-50 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 22.60 รองลงมา คือ ชวงอายุ นอยกวา 30 ป 
จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 15.20 และชวงอายุ 50-60 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 9.60 

ดานระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับการศึกษาระดับปริญาตรี จํานวน 136 คน คิด
เปนรอยละ 45.30 รองลงมา คือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 84 คิดเปนรอยละ 28.10 และระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 26.60 

ดานสถานภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มสีถานภาพสมรส 166 คน คิดเปนรอยละ 55.30 รองลงมา 
คือ สถานภาพโสด จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 36.60 และสถานภาพหมาย/หยาราง จํานวน 24 คน คิดเปน
รอยละ 8.10 

ดานอัตราเงินเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอัตราเงนิเดือนนอยกวา 15,000 บาท จํานวน 114 คน 
คิดเปนรอยละ 38.00 รองลงมา คือ อัตราเงินเดือน 45,001 บาท ข้ึนไป จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 35.00 
อัตราเงินเดือน 30,001 – 45,000 บาท จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 20.00 และอัตราเงินเดือน 15,001 – 
30,000 บาท จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 7.00 
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ดานระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16 ป ข้ึนไป 
จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 35.00 รองลงมา คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป จํานวน 75 คน        
คิดเปนรอยละ 25.30 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-15 ป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 22.60 และระยะเวลา
ในการปฏิบัตงิาน 5-10 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 17.10 

ดานตําแหนงในงาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร (พ.ต. - พ.อ.) จาํนวน 98 คน 
คิดเปนรอยละ 32.60 ตําแหนงนายทหารสัญาบัตร (ร.ต. - ร.อ.) จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 28.60 ตําแหนง
นายทหารชั้นประทวน (ส.ต. - ส.อ.) จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 20.60 และนายทหารชั้นประทวน (จ.ส.ต. - จ.ส.อ.) 
จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 18.20 

สวนที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการของศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพ
ไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมากที่สุด มีคา x = 4.33 และคา SD.= 0.236 
โดยดานที่มีคามากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ ดานการสื่อสาร มีคา x = 4.41 และคา SD.= 0.389 รองลงมา คือ ดานการ
ตอบสนองลูกคา มีคา x = 4.34 และคา SD.= 0.388 และดานความนาเชื่อถือ มีคา x = 4.33 และคา SD.= 0.402 

ดานความนาเชื่อถือ อยูในระดับมากที่สุด มีคา x = 4.33 และคา SD.= 0.402 โดยดานที่มีคามากที่สุด         
3 ลําดับแรก คือ พนักงานมีบคุลิกภาพที่ดี แตงกายสะอาดเรียบรอยเหมาะกับหนาที่ มีคา x = 4.36 และคา SD.= 0.785 
รองลงมา คือ พนักงานสามารถใหบริการไดอยางรวดเร็ว เมื่อเกิดเหตุขัดของ มีคา x = 4.35 และคา SD.= 0.818 
และอุปกรณภายในหองพักมีความทันสมัยไดมาตรฐาน มีคา x = 4.34 และคา SD.= 0.797 

ดานการตอบสนองลูกคา อยูในระดับมากที่สุด มีคา x = 4.34 และคา SD.= 0.388 โดยดานที่มีคามาก
ที่สุด 3 ลําดับแรก คือ สามารถเลือกชําระคาที่พักดวยเงินสดหรือบัตรเครดิตไดตามความตองการ มีคา x = 4.41 
และคา SD.= 0.763 รองลงมา คือ เม่ือลูกคามีปญหาในการใชบริการสามารถติดตอสอบถามหัวหนาพนักงานได
อยางรวดเร็ว มีคา x = 4.40 และคา SD.= 0.756 และพนักงานที่ใหบริการลูกคามีเพียงพอตอความตองการของ
ลกูคา มีคา x = 4.32 และคา SD.= 0.790 

ดานความสามารถ อยูในระดับมากที่สุด มีคา x = 4.25 และคา SD.= 0.380 โดยดานที่มีคามากที่สุด        
3 ลําดับแรก คือ พนักงานมีความรูความสามารถในการบริการรับชําระเงินไดถูกตอง มีคา x = 4.33 และคา           
SD.= 0.736 รองลงมา คือ พนักงานสามารถใชเคร่ืองมือ อุปกรณในการบริการรับชําระเงินไดอยางถูกตองและ
คลองแคลววองไว มีคา x = 4.32 และคา SD.= 0.702 และพนักงานมีความชํานาญปฏิบัติงานไดถูกตองรวดเร็ว        
มีคา x = 4.24 และคา SD.= 0.806 

ดานความสุภาพออนโยน อยูในระดับมากที่สุด มีคา x = 4.31 และคา SD.= 0.408 โดยดานที่มีคามาก
ที่สุด 3 ลําดับแรก คือ พนักงานสามารถ เก็บกลั้น อารมณไดดีกับลูกคาที่จูจี้จุกจิก มีคา x = 4.34 และคา         
SD.= 0.797 รองลงมา คือ พนักงานสนใจ เอาใจใสและกระตือรือรนใหบริการ มีคา x = 4.32 และคา SD.= 0.814 
และพนักงานมีความสุภาพเรียบรอย มีคา x = 4.31 และคา SD.= 0.818 
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ดานการสื่อสาร อยูในระดับมากที่สุด มีคา x = 4.41 และคา SD.= 0.389 โดยดานที่มีคามากที่สุด          
3 ลําดับแรก คือ พนักงานมีการแสดงออกที่ดีและใหขอมูลที่เขาใจงายแกลูกคา มีคา x = 4.48 และคา SD.= 0.742 
รองลงมา คือ พนักงานใชคําพูดที่สุภาพไพเราะ มีคา x = 4.42 และคา SD.= 0.707 และมีการอธิบายวิธีการใช
อุปกรณเคร่ืองใชในหองพัก มีคา x = 4.39 และคา SD.= 0.800  

สวนที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการของศูนยศึกษา
ยุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จําแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร 

จําแนกตามเพศ พบวาในเพศที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการของศูนยศึกษา
ยุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทั้งในภาพรวมและรายดานที่แตกตางกัน ในภาพรวม ดานการ
ตอบสนองลูกคาและดานการสื่อสาร เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.013, 0.019 และ 0.011 

จําแนกตามชวงอายุ พบวาในชวงอายุที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการของศูนยศึกษา
ยุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่แตกตางกัน ในภาพรวมและดานความสามารถ เนื่องจากที่คา 
Sig ที ่0.001 , และ 0.029  

- จําแนกตามชวงอายุ พบวาในชวงอายุที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการของศูนยศึกษา
ยุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่แตกตางกัน ในภาพรวมและดานความสามารถ เนื่องจากที่คา 
Sig ที ่0.001 , และ 0.029  

- ดานความสามารถ มีความแตกตางกัน 1 คู เนื่องจากมีคา Sig ต่ํากวา 0.05 คือ ผูที่มีชวงอายุ 40–50 ป 
มคีวามคิดเห็นตอคุณภาพการบริการของศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่แตกตาง
จากผูที่มีชวงอายุ 50–60 ป เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.019 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาในระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการ
ของศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่แตกตางกัน ในภาพรวมและดานการ
ตอบสนองลูกคา เนื่องจากที่คา Sig ที ่0.002 และ 0.013 

- ในภาพรวม มีความแตกตางกัน 1 คู เนื่องจากมีคา Sig ต่ํากวา 0.05 คือ ผูที่มีการศึกษาระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการของศูนยศึกษายทุธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ทีแ่ตกตางจากผูที่มกีารศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.005 

- ดานการตอบสนองลูกคา มีความแตกตางกัน 2 คู คือ เนื่องจากมีคา Sig ต่ํากวา 0.05  
คูที่ 1 ผูที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการของศูนยศึกษา

ยุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่แตกตางจากผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากมีคา 
Sig ที ่0.010 

คูที่ 2 ผูที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการของศูนยศึกษา
ยุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่แตกตางจากผูที่มกีารศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี เนื่องจาก
มีคา Sig ที ่0.042 
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จําแนกตามสถานภาพ พบวาในสถานภาพที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการของศูนย
ศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่แตกตางกัน ในภาพรวมและดานความนาเชื่อถือ 
เนื่องจากที่คา Sig ที ่0.013 และ 0.009 เรียงลงมาตามลําดับ 

- ในภาพรวม มีความแตกตางกัน 1 คู เนื่องจากมีคา Sig ต่ํากวา 0.05 คือ ผูที่มีสถานภาพโสด มีความ
คิดเห็นตอคุณภาพการบริการของศูนยศึกษายทุธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่แตกตางจากผูที่มี
สถานภาพสมรส เนื่องจากมีคา Sig ที ่0.000 

- ดานความนาเชื่อถือ มีความแตกตางกัน 2 คู คือ เนื่องจากมีคา Sig ต่ํากวา 0.05 
คูที่ 1 ผูที่มีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการของศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทย

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่แตกตางจากผูที่มสีถานภาพสมรส เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.000 
คูที่ 2 ผูที่มีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการของศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทย

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่แตกตางจากผูที่มสีถานภาพหมาย/หยาราง เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.046 
จําแนกตามอัตราเงินเดือน พบวาในระดับอัตราเงินเดือน ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการ

บริการของศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่แตกตางกัน ในภาพรวมและดานการ
สือ่สาร เนื่องจากที่คา Sig ที ่0.046 และ 0.015 

- ในภาพรวม มีความแตกตางกัน 1 คู เนื่องจากมีคา Sig ต่ํากวา 0.05 คือ ผูที่มีอัตราเงินเดือน 15,001 - 
30,000 บาท มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการของศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ที่แตกตางจากผูที่มีอัตราเงนิเดือน 30,001 – 45,000 บาท เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.035 

- ดานการเอาใจใสตอผูรับบริการ ความแตกตางกัน 1 คู เนื่องจากมีคา Sig ต่ํากวา 0.05 คือ ผูที่มีอัตรา
เงินเดือน 15,001 - 30,000 บาท มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการของศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา ที่แตกตางจากผูที่มีอัตราเงนิเดือน 30,001 - 45,000 บาท เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.030 

จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวาในระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกัน มีความพึง
พอใจคุณภาพการบริการของศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่แตกตางกัน ใน
ภาพรวมและดานการตอบสนองลูกคา เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.011 และ 0.001 

- ในภาพรวม คือ ผูที่มรีะยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป มีความคิดเห็นตอคุณภาพการบริการของ
ศูนยศึกษายทุธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่แตกตางจากผูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5 - 
10 ป เนื่องจากมีคา Sig ที ่0.030 

- ดานการตอบสนองลูกคา คือ ผูที่มรีะยะเวลาในการปฏิบัติงาน นอยกวา 5 ป มีความคิดเห็นตอคุณภาพ
การบริการของศูนยศึกษายทุธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่แตกตางจากผูที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัตงิาน 11 - 15 ป เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.014 

จําแนกตามตําแหนงงาน พบวาในตําแหนงงาน ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจคุณภาพการบริการของศูนย
ศึกษายทุธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในภาพรวมและรายดาน ที่ไมแตกตางกัน 
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คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการของศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา ในภาพรวมและรายดาน ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคา x = 4.33 และคา              
SD.= 0.236 โดยดานที่มีคามากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ ดานการสื่อสาร มีคา x = 4.41 และคา SD.= 0.389 
รองลงมา คือ ดานการตอบสนองลูกคา มีคา x = 4.34 และคา SD.= 0.388 และดานความนาเชื่อถือ มีคา x = 4.33 
และคา SD.= 0.402 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศุภลักษณ สวางแสง (2555) การจัดการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก : 
กรณีศึกษา หาดอาวนาง จังหวัดกระบี่. ผลวิจัยพบวา กิจการสวนใหญเปดดําเนินการมาแลวไมต่ํากวา 5 ป หองพัก
มากกวา 20 หองพนักงานมากกวา 20 คน กระบวนการบริหารจัดการโรงแรมเล็ก มีปจจัยในดานตางๆที่ตอง
วิเคราะห ใชจุดแข็งในดานราคา โดยตั้งราคาการตลาดใหต่ํากวาคูแขงขัน แตรักษาคุณภาพดานการบริการใหเกิน
ความคาดหวังของลูกคา จุดออนของโรงแรมขนาดเล็ก สวนใหญเปนธุรกิจแบบครอบครัว ไมเนนการจางพนักงาน
มืออาชีพ เนื่องจากตองใชคาตอบแทนสูง การรับพนักงานเนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษไดเทานั้น 
โอกาสทางธุรกิจมุงเนนผลกําไร มากกวาการวางแผนตอยอดธุรกิจ นอกจากนี้ยังไมใหความสําคัญในการกําหนด 
วิสัยทัศน พันธกิจ ขององคกรอุปสรรคข้ึนอยูกับวิกฤตการเมือง และสภาพดินฟาอากาศ ที่ยังแบงชวงเทศกาล
ทองเที่ยวนอกจากนี้ ยังพบวา สวนใหญ ไมมีการสรางจูงใจ ใหพนักงาน ผูกพันที่จะทํางานใหองคกรในดานการ
จัดการโรงแรม สวนใหญมีการกําหนดเปาหมาย แตไมมีการวางแผนที่ชัดเจน หรือหากมีกอเปนการวางแผนเพ่ือ
เปาหมายระยะสั้นการจัดองคกรโครงสรางของโรงแรมขนาดเล็กสวนใหญไมซับซอนลําดับชั้นตําแหนง แตละแผนก
เปนระยะสั้น การประสานงาน ใชการพูดคุย ระหวางหัวหนาแผนก กับพนักงานในการสั่งงาน มีการลงบันทึกการ
ทาํงานในแตละแผนก การประชุมจะใชกับพนักงานระดับผูบริหารและเจาของกิจการ การจัดคนเขาทํางาน ใชการ
สรรหาทั้งภายในและภายนอก ไมเนนข้ันตอนการคัดสรร การสั่งการ สวนใหญใชประกาศ และสั่งดวยวาจา การ
ควบคุม โรงแรมสวนใหญ ใชการควบคุมอยางไมเปนทางการ จะเนนเวลาปฏิบัติงาน และระบบการทํางาน การ
ประเมินผล โรงแรมหรือผูบริหารสวนใหญประเมินปละคร้ัง อยางไมเปนทางการ จาก การสังเกต การปฏิบัติงานใน
ดานการพัฒนาธุรกิจ เนนการทําตลาดแบบสมัยใหม โดยเนนการตลาดแบบองครวม และการสรางความแตกตาง
การใชกลยุทธนานน้ําสีคราม (Blue Ocean Strategy) แนวทางการพัฒนาธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก กรณีศึกษา : 
หาดอาวนาง ผูศึกษาไดขอคิดจากโรงแรมที่มกีารวางแผน และโรงแรมไมมกีารวางแผน พบวา โรงแรมที่มีระบบการ
วางแผน โดยเร่ิมจากการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ใหกับองคกร การสรางความเขาใจใหพนักงานเขาใจ 
ถึงการวางแผนและแนวทาง ข้ันตอน การจัดการ สรางขวัญและกําลังใจ แรงจูงใจ ใหกับพนักงานในองคกร ปลูกฝง
ใหทาํธุรกิจดวยความตั้งใจ และผลประโยชนที่จะไดรับ เจาของธุรกิจเองมองธุรกิจโรงแรมเปนงานบริการ ผลสําเร็จ
คือความพอใจของลูกคา ไมมองธุรกิจโรงแรม เปนธุรกิจ ขายหองพัก ผลสําเร็จคือผลกําไร ทําใหโรงแรมที่มีการ
กําหนดการวางแผน แผนกลยุทธเติบโต หากจะมีชวงวิกฤต ฝายบริหารจะมีแผนสํารอง ทําใหไดรับผลกระทบนอย
สวนโรงแรมที่ไมไดกําหนดการวางแผน ใชการแกปญหาตามสถานการณทิศทางไมแนนอน ไมไดเตรียมแผนสํารอง
ทาํใหการแกปญหาอยางหนึ่ง อาจเปนผลเสียกับธุรกิจ ในอีกดานหนึ่ง เชน การลดราคาหองพัก แทนที่จะหากลยุทธ
อ่ืน หากอยูในชวงที่ไมเหมาะสมอาจทําใหสถานะขององคกรขาดทุนได หากไดมีการวางแผนจะทําใหฝายบริหาร
หรือเจาของธุรกิจเอง จะเห็นไดวากลยุทธใดเหมาะท่ีจะใชในสถานการณแบบใด ฉะนั้น กอนที่จะเริ่มธุรกิจโรงแรม
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สําหรับนักลงทุนใหม ควรมีคําถามและคําตอบวางไววาจะทําธุรกิจเพื่อเปาหมายแบบใด ทิศทางเปนอยางไร จะชวย
ใหธุรกิจพัฒนาและเปนธุรกิจที่ยั่งยืนตอไป และสอดคลองกับงานวิจัยของกมลลักษณ ประมาณ (2557) คุณภาพ
การบริการโครงการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจ โรงแรมจอมพลพาเลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการบริการโครงการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจโรงแรม จอมพลพาเลซ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก
ที่สุดจํานวน 1 ดาน คือ ดานความรวดเร็ว และอยูในระดับมากจานวน 2 ดาน โดยเรียงลาดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอยลาดับแรก คือ ดานความเชื่อถือและไววางใจได ดานสิ่งที่สัมผัสได และอยูในระดับปานกลางจานวน 2 ดาน โดย
เรียงลาดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และดานการใหความมั่นใจ ตามลําดับ  

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการของศูนยศึกษายุทธศาสตร
กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จําแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร พบวาดานเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อัตราเงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกัน มีผลตอคุณภาพการบริการ
ของศูนยศึกษายทุธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่แตกตางกัน แตคุณลักษะทางประชากรศาสตร
ดานตําแหนงในงาน ที่แตกตางกัน มีผลตอคุณภาพการบริการของศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา ที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุทธาสินี เพ็ชรหาญ (2560) รูปแบบการบริหาร
โรงแรมขนาดเล็ก: กรณีศึกษาโรงแรมบานสวนกุหลาบแกวรีสอรท จังหวัดแพร ผลการศึกษาพบวา 1. สภาพของ
การบริการและการจัดการโรงแรม โดยรวมทุกดานพบวา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานจะเห็นวา 3 ดานอยู
ในระดับมากที่สุด ตามลําดับดังนี้ ดานความไววางใจ ดานการเขาถึงบริการ และดานลักษณะของการบริการ              
สวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับมากตามลําดับดังนี้ ดานการเขาใจลูกคาหรือผูรับบริการ ดานความกระตือรือรน ดานมี
ไมตรีจิต ดานการบริการติดตอสื่อสาร/สื่อออนไลน ดานความปลอดภัย ดานความนาเชื่อถือและดานสมรรถนะของ
พนักงาน 2. การจัดการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการบริการและการจัดการภายในโรงแรมของพนักงาน พบวา              
ผลการทดสอบความรูความเขาใจดานการบริการของพนักงานมีการพัฒนาทักษะที่ดี ข้ึนกวากอนฝกอบรม            
3. รูปแบบการบริหารจัดการโรงแรมบานสวนกุหลาบแกวรีสอรท จังหวัดแพร โดยประยุกตจากแนวความคิดการ
บริการ ทําใหไดรูปแบบที่ประกอบดวย 7 องคประกอบ คือ 1) คัดคนที่มีจิตใจอยากจะใหบริการ 2) เขาใหถึงความ
คาดหวังของลูกคาดวยบริการที่เหนือกวา 3) การปรับกระบวนการใหรวดเร็ว สั้น และดีกวาเดิมอยูตลอดเวลา               
4) วิสยัทัศนเชิงกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ 5) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองลูกคา 6) บริการที่ชนะดวยเวลา 
7) ทีมงานที่มีอํานาจในการสั่งการตนเอง และสอดคลองกับงานวิจัยของศิริสุข คุณารักษ (2559) ความพรอมของ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอรท (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยดุสิตธานีตอการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน. ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอรท (หลักสูตรนานาชาติ) 
วิทยาลัยดุสิตธานี มีความรูพื้นฐานเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยูในระดับปานกลาง มีการรับรูขอมูล
เก่ียวกับขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาการทองเที่ยว สาขาการโรงแรมและที่พัก และการเคลื่อนยายเสรีอยูในระดับ
มาก มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาอยูในระดับมาก มีความพรอมดานความรู
ความสามารถและทักษะภาษาอยูในระดับมาก มคีวามพรอมดานคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพการโรงแรมอยูใน
ระดับมาก ชั้นป ที่ศึกษาตางกันมีความพรอมตอการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยของปรัชยานันท ยันตะพันธ (2558) ความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการกับคุณภาพการบริการของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจสวนวรุณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา 1. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูใชบริการเก่ียวกับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม พบวา โดยรวม อยูในระดับปานกลาง (x = 2.29) เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมาก 1 ดาน 
คือ ดานบุคลากร (x = 3.81) อยูในระดับปานกลาง จํานวน 4 ดาน เรียงลําดับ คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ดาน
สถานที่ (x = 3.34) ดานผลิตภัณฑการบริการ (x = 3.32) ดานกระบวนการใหบริการ (x = 3.08) ดานลักษณะทาง
กายภาพ (x = 3.01) อยูในระดับนอย 2 ดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานสงเสริมการตลาด (x = 2.20) 
และดานราคา (x = 2.19) ตามลําดับ 2. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูใหบริการเก่ียวกับคุณภาพการ
บริการของศูนยฝกประสบการวิชาชีพสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก (x = 3.85) 
เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก 4 ดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้ ความสุภาพ 
ออนโยน (x = 4.23) ความสามารถ (x = 4.11) การสื่อสาร (x = 3.72) และการตอบสนองลูกคา (x = 3.69) อยูใน
ระดับปานกลาง 1 ดาน ความนาเชื่อถือ (x = 3.49) ตามลําดับ 3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดบริการกับคุณภาพการบริการของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจสวนวรุณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม โดยรวมพบวา มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน อยูในระดับต่ํา (r = 0.234) และมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกเปนรายขอ พบวาคูที่มีความสัมพันธกันสูงสุด 3 ขอ 
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ดังนี้ กระบวนการใหบริการกับการตอบสนองลูกคา            
มีคาสัมประสิทธสหสัมพนัธ เทากับ .875 รองลงมา คือ ผลิตภัณฑกับความสามารถ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ 

 

1. ศูนยศึกษายทุธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ควรทําปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการ ในทุกๆ ดาน 

2. ศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ควรทําวิจัยเนนคุณภาพการใหบริการ 
โดยเฉพาะดานความนาเชื่อถือ 

3. ควรสรางความนาเชื่อถือดวยพนักงานที่มีบุคลิกภาพที่ดี แตงกายสะอาดเรียบรอยเหมาะกับหนาที่          
มีความสามารถในการใหบริการไดอยางรวดเร็ว การบริการตองมีมาตรฐานเดียวกัน มีระบบการชําระเงินคาหองมี
ความนาเชื่อถือได และอุปกรณภายในหองพักมีความทันสมัยไดมาตรฐานสากล 

4. พนักงานควรมีการตอบสนองลูกคา ดวยการใหความสนใจตอปญหาและแนะนําใหขอมูลกับลูกคา
โดยตรง เต็มใจที่จะชวยเหลือแกปญหาใหลูกคาอยางทันทีทันใจ ใหบริการลูกคามีเพียงพอตอความตองการของ
ลูกคา สามารถเลือกชําระคาที่พักดวยเงินสดหรือบัตรเครดิตไดตามความตองการ และเม่ือลูกคามีปญหาในการใช
บริการสามารถติดตอสอบถามหัวหนาพนักงานไดอยางรวดเร็ว 
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5. พนักงานพัฒนาใหพนักงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อมีความชํานาญปฏิบัติงานไดถูกตองรวดเร็ว สามารถ
แกปญหาเฉพาะหนาได พนักงานทําความสะอาดหองพักไดดี พนักงานมีความรูความสามารถในการบริการรับชําระ
เงินไดถูกตอง และพนักงานสามารถใชเคร่ืองมือ อุปกรณในการบริการรับชําระเงินไดอยางถูกตองและคลองแคลว
วองไว 

6. พนักงานควรมีความสนใจ เอาใจใสและกระตือรือรนใหบริการ พนักงานมีมนุษยสัมพันธที่ดี ยิ้มแยม
แจมใส สามารถ เก็บกลั้น อารมณไดดีกับลูกคาที่จูจี้จุกจิก รับฟงขอซักถาม ทวงติง รองเรียนจากลูกคา และ
พนักงานมีความสุภาพเรียบรอย 

7. พนักงานใชคําพูดที่สุภาพไพเราะ มีการแสดงออกที่ดีและใหขอมูลที่เขาใจงายแกลูกคา รับฟง
ขอเสนอแนะและคําติชมของลูกคา มีการอธิบายวิธีการใชอุปกรณเคร่ืองใชในหองพัก และมีเอกสาร/แผนพับ          
ทีเ่ผยแพรขาวสารของโรงแรมมีขอความท่ีเขาใจงาย 

 

1. ควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ มาปรับใชในงานวิจัยถึงคุณภาพในการใหบริการ เพื่อจะไดทราบ
มมุมองที่แตกตางไป 

2. ควรศึกษาระดับความพึงพอใจคุคุณภาพการบริการของศูนยศึกษายุทธศาสตรกองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา อยางสมํ่าเสมอ 

 

กมลลักษณ ประมาณ (2557) 
 การคนควาอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
ปรัชยานันท ยันตะพันธ (2558) 

. วิทยานิพนธ 
หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ศิริสุข คุณารักษ (2559) ( )

. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (โลกาภิวัตน
ศึกษา) สาขาโลกาภิวัตนศึกษา โครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ศุภลักษณ สวางแสง (2555) .              
สารนิพนธ หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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The Organization Commitment of Employees in Chutikorn Textile

 
รัชนีกร  อิสสระวาณิชย 
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (การตลาดและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
ผูชวยศาสตรจารย ดร. วรินทรทิพย  กําลังแพทย 
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (การตลาดและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทล 
และ 2) ศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทล เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยใชแนวทางการศึกษาวิจัยในลักษณะของแบบสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire)           
ในการเก็บขอมูล พนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทล จํานวน 80 คน ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานใน
โรงงานชุติกรเท็กซไทล พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31 – 40 ป รายไดอยูระหวาง 9,000 – 15,000 บาท           
มีสถานภาพสมรส ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 – 5 ป ผลการศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทล 
พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับระดับความผูกพันของพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทลมากที่สุดคือ 
ดานความเชื่อมั่นที่ยอมรับในเปาหมายองคกร รองลงมาดานความตองการเปนสมาชิกขององคกรตอไป และอันดับ
สุดทายคือดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานในองคกรคา เมื่อพิจารณารายดาน พบวา                 
ดานความเชื่อม่ันที่ยอมรับในเปาหมายองคกร ใหความสําคัญมากที่สุดคือ มีความภาคภูมิใจที่จะบอกกับคนอ่ืนวาทาน
เปนพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทลนี้ ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานในองคกร                   
ใหความสําคัญมากที่สุดคือ พรอมที่จะทําทุกอยางเพื่อความกาวหนาของโรงงานชุติกรเท็กซไทล ดานความตองการเปน
สมาชิกขององคกรตอไป ใหความสําคัญมากที่สุดคือ มีโอกาสเปลี่ยนงานที่ใหคาตอบแทน สูงกวาทานยังเลือกทํางานกับ
โรงงานชุติกรเท็กซไทลนี้ตอไป ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และ
รายไดตอระยะเวลา ตอความผูกพันของพนักงานโรงงานชุติกรเท็กซไทล พบวา ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05  
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Abstract

This research aims to 1) study the personal factors that affect the employee engagement 
in Chutikorn Textile Factory, and 2) study the level of employee engagement in Chutikorn 
Textile Factory. It is a quantitative research using a method of survey research and questionnaires
to collect data from 80 employees in Chutikorn Textile Factory. The study of personal factors 
of employees in Chutikorn Textile Factory found that the majority were females, aged between 
31 and 40 years with monthly income of 9,000 – 15,000 baht. They were married and had 
employment duration between 1 and 5 years. The study of the level of employee engagement in 
Chutikorn Textile Factory revealed that the overall picture was at a high level. The highest 
level of employee engagement in Chutikorn Textile Factory was the confidence aspect that 
accepted the organization's goals, followed by the requirement to further their membership in 
the organization, and finally, the willingness to dedicate the effort to perform their work in the 
organization. When considering each aspect, it was found that the confidence aspect that 
accepted in the organization's goals was the most important. Employees were proud to tell 
others that they were the employees at Chutikorn Textile Factory. The willingness to dedicate 
the effort to perform their work in the organization was the most important. They were ready to 
do everything for the progress of Chutikorn Textile Factory. The requirement to further their 
membership in the organization was the most important. They chose to work for Chutikorn 
Textile Factory even though they had the opportunity to change their jobs with higher 
compensation. The analysis results of basic personal data on gender, age, education level, 
status, and average monthly income towards the employee engagement in Chutikorn Textile 
Factory found that there were not different at the significant level of 0.05.

Key Word (s) : commitment, Employees

การสรางความผูกพันของพนักงานตอองคกร จะยิ่งทวีความสําคญัมากข้ึนกวาเดิม องคการจะตองมีวิธกีารสราง
ความผูกพันของพนักงานตอองคการ โดยการสรางนโยบายในการดูแลพนักงานที่ดี ทําใหพนักงานรูวาทํางานที่นี้แลวมี
อนาคต มีความอบอุน มีความยุติธรรมในเร่ืองของผลงาน และผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ประคัลภ ปณฑพลังกูร, 2558) ซึ่งความผูกพันตอองคกรนั้นจะเปนตัวแปรที่มีความสําคัญ แสดงให
เห็นถึงความแตกตางระหวางการคงอยูของบุคลากร หรือลาออกจากองคกรของบุคลากร และการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพขององคกร ถาหากองคกรนั้นมีพนักงานที่มีความผูกพันตอองคกรสูง ก็จะสงผลใหมีความตั้งใจ และมีความ
เสียสละ มีความทุมเทใหกับงานที่ไดรับมอบหมายมากกวาพนักงานที่มีความผูกพันตอองคกรต่ํา ความผูกพันตอองคกรนี้
กอใหเกิดความพึงพอใจในงาน และเกิดความเขาใจอันดีในหนาที่ของแตละคน ทําใหมีการยอมรับเปาหมายรวมกัน เกิด
ขวัญกําลังใจ และเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน อุทิศเวลาท้ังดานแรงกาย และดานแรงใจใหกับองคกร ความผูกพันตอองคกร
เปนพฤติกรรมที่จะแสดงออกมาในรูปแบบของความสม่ําเสมอทางดานพฤติกรรมที่จะบงบอกถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในองคกร และเปนสิ่งที่องคกรพึงประสงค ดวยเหตุนี้ ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนั้น สามารถผลักดันใหองคกรนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการทํางานได เนื่องจากผูบุคลากรที่
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ปฏิบัติงานที่มีความผูกพันตอองคกรสูง ก็จะเปนผูที่มีความยินดีที่จะอุทิศแรงกาย ทุมเทแรงใจในดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด หนาที่ของผูบริหารองคกรจะตองพยายามสรางใหเกิดทัศนคติที่ดีของพนังงานตอองคกร เพื่อให
บุคลากรในองคกร มีการคงอยูกับองคกรไดอยางมีคุณคา ดวยการสรางบุคลากรใหเกิดความผูกพัน การที่องคกรขาด
ความผูกพัน ก็อาจจะกลายเปนปญหาสําคัญข้ึนได (Do et al., 2016) เม่ือบุคคลเขามาทางานก็หวังที่จะประสบ
ความสําเร็จ มคีวามกาวหนาในอาชีพการงาน การเลื่อนตําแหนงที่สูงข้ึน เพราะเปนการเพิ่มขวัญกําลังใจใหแกพนักงาน
ที่มีประสบการณในการทํางานมานาน มีความรู มีทักษะ มีความชํานาญในการปฏิบัติหนาที่ (นิติผล ภูตะโชค, 2559)  
แตความพึงพอใจในการทํางานนั้นเปนเพียงความรูสึกที่เกิดจากความแปรปรวนในการปฏิบัติงาน โดยจะมีผลมาจาก
ประสบการณในการปฏิบัติงานประจําวันดวย  

ซึ่งงานประจําของโรงงานชุติกรแท็กซไทสนั้น ซึ่งเปนโรงงานที่ผลิตเสื้อผา ตามคําสั่งซ้ือของลูกคา ผลิตผาดิบ
เปนหลักโดย มีผาดิบหลายชนิด กลุมลูกคาสวนใหญเปนชาวจีน และเอเดีย โดยมีคุณสุวรรณี วงศไวทยากูรเปนผูกอตั้ง   
เม่ือ พ.ศ. 2557 ตั้งอยูเลขที่ 68/38 หมู 14 เทศบาล 8 ไรขิง สามพราน นครปฐม มีพนักงานจํานวน 80 คน แบงออกเปน 
13 ฝาย ไดแก 1) ฝายชางเคร่ือง 1) ฝายทอผา 2) ฝายกรอดาย 3) ฝายตอดาย 4) ฝายเดินหนาผา 5) ฝายรอยตะกรอ 
6) ฝายหยอดน้ํามัน 7) ฝายสาวหลอดดาย 8) ฝายคิวซี 9) ฝายขับรถ 10) พนักงานติดรถ 11) ฝายหัวหนา 12) ฝายบัญชี 
13) ฝายทั่วไป การทํางานทั้งหมด 6 วัน หยุด 1 วัน และมีการทํางานนอกเหนือเวลา ปฏิบัติงานดวยหากมีคําสั่งซ้ือ
เพิ่มข้ึน ชั่วโมงละ 100 บาท การทํางานนั้นมีการเร่ิมงานต้ังแต 8.00 น. จนถึง 17.00 น. มีสวัสดิการอาหารกลางวัน น้ําดื่ม 
ที่พักอาศัย การทัศนศึกษา ชวยเหลือคาใชจายการรักษาพยาบาล ประกันสังคม ลูกหลานใหทํางานพิเศษ จัดงานร่ืนเริง
ตามเทศกาล โดยเมื่อพนักงานเขามาทํางาน ตองทําตามตําแหนงงานของตนเอง ซ่ึงอาจจะมีการเจอสภาพการทํางานที่ซ้ําๆ 
เหมือนเดิม และบางครั้งการความเครงเครียดทั้งปญหาสวนตัว และปญหาจากสภาพการทํางาน ดังนั้น อาจจะเกิดความ
แปรปรวนตามสภาพปญหาที่บุคคลตองเผชิญในแตละวันได ดวยเหตุผลนึ้ไดมีการศึกษาความผูกพันตอองคกรข้ึน           
ทีแ่สดงใหเห็นถึงความสาเร็จขององคกรได  

ดังนั้นจึงทําการศึกษาวิจัยเร่ืองความผูกพันของพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทลข้ึน เพื่อศึกษาระดับความ
ผูกพันของพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทล ศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานในโรงงานชุติกร
เท็กซไทล และนําผลการวิจยัไปเปนแนวทางในการพัฒนาความผูกพันของพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทลตอไป 

1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทล 
2) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทล 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ศึกษาถึงความผูกพันของพนักงานใน
โรงงานชุติกรเท็กซไทล โดยผูวิจยัศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล และประเด็นดานความผูกพัน ของ Mowday et al. (1982) 
และ Karim & Noor (2017) มาประยุกตเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้ 
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1. ตัวแปรอิสระ ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานะภาพ ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน 

2. ตัวแปรตาม ไดแก ความเชื่อม่ันที่ยอมรับในเปาหมายองคกร ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการ
ปฏิบัติงานในองคกร ความตองการเปนสมาชิกขององคกรตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเร่ือง “ผูกพันของพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทล” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชแนวทางการศึกษาวิจัยในลักษณะของแบบสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงไดใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บขอมูล และเพื่อใหการวิจัยสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว             
จึงดําเนินการวิจัยโดยมีรายละเอียดและข้ึนตอน ดงันี้ 
1)

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทล ซึง่มีจํานวนพนักงานทั้งหมด 80 คน 
2)

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูวิจัยไดอางอิงแบบสอบถาม
บางสวนในวิทยานิพนธของณัฐพันธ มีมุข (2560) ที่ไดทําการการศึกษาเร่ือง “อิทธิพลขององคกรแหงความสุขที่สงผล
ตอความผูกพันในองคกรของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง” มาใชประกอบการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ และไดมีการ
ดัดแปลง ปรับปรุงขอคําถามในแบบสอบถามใหเหมาะสมและสอดคลองกับการวิจัยในคร้ังนี้ เพื่อใหตรงตาม
วตัถุประสงค และกรอบแนวคิดการวิจัย โดยแบงออกเปน 2 สวน ดงัตอไปนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานะภาพ 
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ของพนังงานโรงงานชุติกรเท็กซไทล โดยจัดทําเปนคําถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
4. สถานะภาพ 
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

1. ความเชื่อม่ันที่ยอมรับในเปาหมายองคกร 
2. ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการ

ปฏิบัติงานในองคกร 
3. ความตองการเปนสมาชิกขององคกรตอไป  
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สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันตอองคกร ไดแก ความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและการยอมรับ
เปาหมายและคานิยมขององคกร ความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคกร และความ
ปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึง่ความเปนสมาชิกภาพขององคกร 

ซึง่ผูวิจัยไดสรางเปนแบบสอบถามแบบมาตรวัด (Rating Scale) 4 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert Scale) 
ในการวัดระดับความคิดเห็นโดยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557, หนา 75) ดังนี้ 

4 หมายความวา เห็นดวยอยางยิ่ง 
3 หมายความวา เห็นดวย 
2 หมายความวา ไมเห็นดวย 
1 หมายความวา ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
เกณฑในการประเมินคาวัดความคิดเห็นเก่ียวกับความผูกพันตอองคกร โดยใชเกณฑในการพิจารณาแบงระดับ

คะแนนเฉลี่ยของ เบสท และคาหน (Best and Kahn , 2013) สําหรับการแปลความหมายโดยมีเกณฑการประเมินคา
คะแนนเฉลี่ย (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557, หนา 75) ดังนี้ 

คะแนนเฉลยี่ 4.50 - 5.00 หมายถึง มคีวามผูกพันตอองคกรในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลยี่ 3.50 - 4.49 หมายถึง มคีวามผูกพันตอองคกรในระดับมาก 
คะแนนเฉลยี่ 2.50 - 3.49 หมายถึง มคีวามผูกพันตอองคกรในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลยี่ 1.50 - 2.49 หมายถึง มคีวามผูกพันตอองคกรในระดับนอย 
คะแนนเฉลยี่ 1.00 - 1.49 หมายถึง มคีวามผูกพันตอองคกรในระดับนอยที่สุด 

3)

3.1) ผูวิจยัติดตอขอหนังสือจากทางบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ถึงฝายทรัพยากรบุคคลของโรงงาน
ชุตกิรเท็กซไทลที่ใชในการเก็บขอมูล เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.2) ผูวิจัยติดตอเจาหนาที่ฝายทรัพยากรบุคคลของทางโรงงาน เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูล พรอมชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย 

3.3) เม่ือไดรับการอนุมัติใหดําเนินการเก็บขอมูลแลวผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 80 ชุด สงใหทาง
ฝายทรัพยากรบุคคลของทางโรงงานชุติกรเท็กซไทลเพื่อทําการเก็บขอมูล โดยมีการนัดหมายขอรับคืนภายใน 2 สปัดาห 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทางผูวิจัยไดใชสถิติที่เก่ียวของในการ
วเิคราะหขอมูลดังนี้ 

4.1) คารอยละ (Percentage) เพ่ือใชอธิบายปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานะภาพ 
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
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4.2) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชอธิบายความคิดเห็น
เก่ียวกับควาผูกพันตอองคกร ไดแก ความเชื่อมั่นอยางแรงกลาและการยอมรับเปาหมายและคานิยมขององคกร ความ
เต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนขององคกร และความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะคงไวซึ่งความ
เปนสมาชิกภาพขององคกร 

4.3) วิเคราะหการเปรียบเทียบเพ่ือหาความแตกตางของคุณลักษณะสวนบุคคลกับความผูกพันในองคกร        
โดยใชสถิติ คือ 

4.3.1) การเปรียบเทียบหาคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกันดวยการวิเคราะหที่ 
Independent Sample t test 

4.3.2) การเปรียบเทียบหาคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางตั้งแต 2 กลุมตัวอยางข้ึนไปดวยวิธีการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว One-way ANOVA โดยใชสตูร Least Significant Difference (LSD) 

1. ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทล จากการสอบถามขอมูลพื้นฐานของ
พนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทล จํานวน 80 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31 – 40 ป รายไดอยูระหวาง 
9,000 – 15,000 บาท มสีถานภาพสมรส ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 – 5 ป 

2. ผลการศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทล พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.58 เรียงลําดับระดับความผูกพันของพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทลมากที่สุดคือ ดานความเชื่อมั่น
ทีย่อมรับในเปาหมายองคกร รองลงมาดานความตองการเปนสมาชิกขององคกรตอไป และอันดับสุดทายคือดานความ
เต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานในองคกรคา  

2.1 ดานความเชื่อมั่นที่ยอมรับในเปาหมายองคกร พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 3.61 โดยดานความเชื่อม่ันที่ยอมรับในเปาหมายองคกรมากที่สดุ 3 ลําดับแรกคือ มีความภาคภูมิใจที่จะบอกกับ
คนอ่ืนวาทานเปนพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทลนี้ คิดวาปญหาของโรงงานชุติกรเท็กซไทล เปนเร่ืองที่พนักงานทุก
คนตองรวมมือกันแกไข ยนิดีและเต็มใจเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานและโรงงานชุติกรเท็กซไทล 

2.2 ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานในองคกร พบวา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.53 โดยดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานในองคกร มากที่สุด 3 
ลําดับแรกคือ พรอมที่จะทําทุกอยางเพื่อความกาวหนาของโรงงานชุติกรเท็กซไทล การทํางานที่ไหนๆ ก็สามารถทํางานได
ดีเชนกัน เต็มใจที่จะทํางานหนัก หากการทํางาน ของทานทําใหโรงงานชุติกรเท็กซไทลประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

2.3 ดานความตองการเปนสมาชิกขององคกรตอไป พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 
3.59 โดยดานความตองการเปนสมาชิกขององคกรตอไป มากที่สดุ 3 ลาํดับแรกคือ มีโอกาสเปลี่ยนงานที่ใหคาตอบแทน สงูกวา
ทานยังเลือกทํางานกับโรงงานชุติกรเท็กซไทลนี้ตอไป มีความตั้งใจที่จะทํางานในโรงงานชุติกรเท็กซไทลนี้จน เกษียณ และมี
ความยินดีที่จะปกปองชื่อเสียงของ โรงงานชุติกรเท็กซไทล การรักษาผลประโยชนของโรงงานชุติกรเท็กซไทลเปนเร่ืองสําคัญ 
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ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลทั้งดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ที่แตกตางมีความผูกพันของ
พนักงานโรงงานชุติกรเท็กซไทลไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 สอดคลองกับแนวคิดทฎษีของ ปจจัยสวนบุคคล 
ภูมิหลังเฉพาะบุคคล (Personal Background) หรือลักษณะชีวประวัติแตละบุคคล (Biographical Characteristics) 
เปนลักษณะสวนตัวของบุคคล เชน เพศ อายุ เปนตน ปจจัยเหลานี้สงผลกระทบตอพฤติกรรมการทํางานของบุคคล 
ผลการวิจัยของ (Griffeth, Hom และ Gaerner (2000, PP.463 – 488) อางอิงใน ธนวรรธ ต้ังสินทรัพยศิริ, 2550, 
หนา 44 - 45) ดังนี้ ดานเพศ อายุ และสถานภาพ กับการทํางาน จากการศึกษาของ Griffeth, Hom และ Gaerner 
พบวาไมมีความแตกตางกัน หรือมีความแตกตางกันนอยมากระหวางเพศหญิงกับเพศชาย ดานประสบการณการทํางาน 
หรือมีความอาวุโส (Tenure and Job Performance) สอดคลองกับงานวิจัยของ พลชัย หอมสุวรรณ (2558) ศึกษา
เร่ือง การศึกษาลักษณะสวนบุคคลและปจจัยจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท ไทยมุย       
เทรดดิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด ผลจากการศึกษาตามสมมติฐานพบวา พนักงานบริษัท ไทยมุยเทรดด้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด 
พนักงานที่มี เพศ และสถานภาพสมรสที่ตางกัน มีปจจัยจูงใจการทํางานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 พนักงานบริษัท ไทยมุย เทรดด้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด สวนพนักงานที่มีเพศ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษา
ตางกัน มีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

สวนปจจัยดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน และ ดานระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบวา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน            
ที่แตกตางมีความผูกพันของพนักงานโรงงานชุติกรเท็กซไทลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ผลการวิจัยของ 
(Griffeth, Hom และ Gaerner (2000, PP.463 – 488) อางอิงใน ธนวรรธ ต้ังสินทรัพยศิริ, 2550, หนา 44 - 45)จาก
การศึกษาพบวา ดานระยะเวลาการปฏิบัติงาน หรือ ผูที่มีระยะเวลาการทํางานในองคกรมานานหรือผูที่มี อาวุโสการ
ทํางานจะมีผลงานสงูกวาพนักงานใหม และมีความผูกพันในงานสูงกวา Griffeth, Hom และ Gaerner พบวาพนักงานที่
มีอายุมากมีประระยะเวลาในการทํางานมาก มีประสบการณในการทํางานมาก จะไมอยากลาออกหรือยายงาน ทั้งนี้
เนื่องจากการมีระยะเวลาในการทํางานนานจะมีผลทําใหไดรับคาตอบแทนหรือคาจางมากข้ึนซ่ึงเห็นไดวาระยะเวลาการ
ปฎิบัติงานมีผลตอรายไดของพนักงาน และ ระยะเวลาการปฎิบัติงาน กับ รายไดของพนักงานที่แตกตางกันมีผลตอความ
ผูกพันของพนักงานแตกตางกัน  

2. ระดับความผูกพันของพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทล พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายดานที่มากที่สุด พบวา ระดับความผูกพันของพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทลมากที่สุดคือ ดานความเชื่อม่ันที่
ยอมรับในเปาหมายองคกร สอดคลองกับงานวิจัยของ อนิรุจน มั่งค่ัง (2556) ที่ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงาน กรณีศึกษา พนักงานโรงแรมแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา รายดาน
แลวพบวา ความเชื่อมั่นอยางแรงกลาในการยอมรับเปาหมายและยอมรับคานิยมขององคกร และดานความเต็มใจที่จะ
ทุมเทความพยายามอยางมากเพ่ือประโยชนขององคกรมีความผูกพันอยูในระดับคอนขางสูงแตในดานความปรารถนา
อยางแรงกลาในการคงไว ซ่ึงการเปนสมาชิกขององคกรมีความผูกพันในดานนี้อยูในระดับปานกลาง เมื่อศึกษาแตละ
ปจจัยเปนรายขอ พบวามีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1 ดานความเชื่อม่ันที่ยอมรับในเปาหมายองคกร พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายขอมากที่สุด พบวา ระดับความผูกพันของพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทล ดานความเชื่อม่ันที่ยอมรับในเปาหมาย
องคกรมากที่สุดคือ มีความภาคภูมิใจที่จะบอกกับคนอ่ืนวาทานเปนพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทลนี้ สอดคลองกับ
McShane and Glinow (2017) ที่กลาวถึง ความม่ันคงในงาน ทําใหบุคลากรมีความรูสึกถึงความมั่นคงในการทํางาน 
การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหวางบุคลากรกับองคกร การรับประกันวาจะจางงานตลอดชีวิตอาจไมใชสิ่งที่จําเปนแต
องคกรควรทําใหบุคลากรในองคกรมีความรูสึกเชื่อม่ันวาผลงานของบุคลากรจะไดรับการตอบแทน และการมีสวนรวม
ของบุคลากร ทําใหมีความรูสึกวาพวกเขาเปนสวนหนึ่งขององคกร ใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจที่
เก่ียวของกับอนาคตขององคกร การมีสวนรวมจะทําใหบุคลากรไดเห็นวาองคกรเปนผลสะทอนมาจากการตัดสินใจของ
พวกเขา ที่เปนปจจัยที่ทาํใหเกิดความผูกพันในองคกร  

2.2 ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานในองคกร พบวา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอมากที่สุด พบวา ระดับความผูกพันของพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทล ดานความเต็ม
ใจที่จะทุมเทความพยายามในการปฏิบตัิงานในองคกร มากที่สดุคือ พรอมที่จะทําทุกอยางเพื่อความกาวหนาของโรงงาน
ชุตกิรเท็กซไทล สอดคลองกับงานวิจยัของ อนิรุจน มัง่ค่ัง (2556) ไดทําการศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอ
องคกรของพนักงาน กรณีศึกษา พนักงานโรงแรมแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีปจจัยดาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อศึกษาเปนรายดานแลวพบวา ความเชื่อม่ันอยางแรงกลาในการยอมรับ
เปาหมายและยอมรับคานิยมขององคกร และดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามอยางมากเพื่อประโยชนของ
องคกรมีความผูกพันอยูในระดับคอนขางสูงแตในดานความปรารถนาอยางแรงกลาในการคงไว ซึ่งการเปนสมาชิกของ
องคกรมีความผูกพันในดานนี้อยูในระดับปานกลาง 

2.3 ดานความตองการเปนสมาชิกขององคกรตอไป พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอมากที่สุด พบวา ระดับความผูกพันของพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทล ดานความตองการเปนสมาชิกของ
องคกรตอไป มากที่สุดคือ มีโอกาสเปลี่ยนงานที่ใหคาตอบแทน สูงกวาทานยังเลือกทํางานกับโรงงานชุติกรเท็กซไทลนี้
ตอไป รองลงมาคือมีความตั้งใจที่จะทํางานในโรงงานชุติกรเท็กซไทลนี้จนเกษียณ และมีความยินดีที่จะปกปองชื่อเสียง
ของโรงงานชุติกรเท็กซไทลมีคาเฉลี่ย ลาํดับถัดไปคือการรักษาผลประโยชนของโรงงานชุติกรเท็กซไทลเปนเร่ืองสําคัญมี
คาเฉลี่ยเทากับ สอดคลองกับ ผลลัพธของความผูกพันขององคกร โดย Iverson et al.(1996) และ Tchernykh et al. 
(2015) ไดกลาวไววาสิ่งที่สําคัญมากในอุตสาหกรรมนี้เนื่องจากการบริการเปนสิ่งที่จับตองไมได ไมมีมาตรวัดที่แนนอน 
แตเปนสิ่งที่เก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคา และผลการดําเนินงานขององคกรโดยตรง นอกจากนี้พนักงานที่มีความ
ผูกพันตอองคกรระดับสูงจะมีการยอมรับตอการ เปลี่ยนแปลงขององคกรไดมากกวา เนื่องจากเกิดความเชื่อม่ัน และเชื่อ
ใจวาองคกรจะสามารถผานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชลี ภักดีโทรกิจ (2558) 
ไดทําการศึกษาเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานโรงแรม 5 ดาว ในเขตอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ” ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมพนักงานของโรงแรมมีแรงจูงใจในระดับสูง โดยกลุมตัวอยางให
ความสําคัญในดานเงินเดือนเปนอันดับแรก รองลงมาคือความสําเร็จในการทํางาน โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาใน
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อนาคต การไดรับการยอมรับนับถือ ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และลักษณะงานตามลําดับ สวนดานปจจัยสวน
บุคคล พบวา พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน และความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรมีความสัมพันธทางบวก
ในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ในการวิจัยเร่ืองความผูกพันของพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทล ในคร้ังนี้ทําใหทราบถึงขอมูลประชากรที่มี
ผลตอความผูกพันของพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทล และทราบถึงระดับความผูกพันของพนักงานในโรงงานชุติกร
เท็กซไทล สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาการสรางความผูกพันใหกับพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทลที่
ปฏิบัติงานภายในโรงงานชุติกรเท็กซไทล โดยผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

1. ในการสรางความผูกพันใหเกิดกับพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทลนั้นควรพัฒนา ความผูกพัน 
ทั้ง 5 ดาน โดยมุงเนนใหความสําคัญกับดานความเชื่อม่ันที่ยอมรับในเปาหมายองคกร เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นกับ
ผูบริหารและพนักงานรวมกัน รองลงมาควรใหกับความสําคัญกับดานความตองการเปนสมาชิกขององคกรตอไป เพื่อให
เกิดการคงอยูหรือการธํารงพนักงานที่มีความสามารถใหอยูกับองคกร และอันดับสุดทายคือใหความสําคัญกับดานความ
เต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานในองคกร เพื่อใหไดงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีกับองคกรได 
โดยในรายละเอียดแตละดานควรกําหนดการพัฒนาดังนี้ 

1.1 ดานความเชื่อม่ันที่ยอมรับในเปาหมายองคกร สรางใหพนักงานของโรงงานเกิดความภาคภูมิใจที่
จะบอกกับคนอ่ืนวาทานเปนพนักงานในโรงงานชุติกรเท็กซไทลนี้ เชน การใหสวัสดิการที่ดีแลวใหเกิดการบอกตอ หรือ
เลาสูพนักงานโรงงานอ่ืน นอกจากนี้ควรใหพนักงานเกิดความคิดวาปญหาของโรงงานชุติกรเท็กซไทล เปนเร่ืองที่
พนักงานทุกคนตองรวมมือกันแกไขปญหารวมกัน เพื่อเกิดการมีสวนรวมมากที่สุด เกิดยินดีและเต็มใจเขารวมกิจกรรม
ตางๆ ของหนวยงานและโรงงานชุติกรเท็กซไทล เพื่อใหเกิดความสามัคคีกันในการโรงงาน 

1.2 ดานความเต็มใจที่จะทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานในองคกร ควรใหพนักงานตองพรอมที่
จะทําทุกอยางเพื่อความกาวหนาของโรงงานชุติกรเท็กซไทล มีการสรางแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจในการทํางาน เชน 
การใหผลตอบแทนที่คุมคา สรางบรรยากาศการทํางานที่ไหนๆ ก็สามารถทํางานไดดี เชนกัน เต็มใจที่จะทํางานหนัก 
หากการทํางานของทานทําใหโรงงานชุติกรเท็กซไทลประสบความสําเร็จตามเปาหมายได 

1.3 ดานความตองการเปนสมาชิกขององคกรตอไป ควรสรางบรรยากาศการทํางานที่ดี ใหรูสึกวา 
การทํางานที่โรงงานชุติกรเท็กซไทลนั้นดีที่สุด ถาเกิดการมีโอกาสเปลี่ยนงานที่ใหคาตอบแทนสูงกวา พนักงานยังเลือก
ทาํงานกับโรงงานชุติกรเท็กซไทลนี้ตอไป นอกจากนี้ควรสรางใหเกิดความตั้งใจที่จะทํางานในโรงงานชุติกรเท็กซไทลนี้จน
เกษียณ และมีความยินดีทีจ่ะปกปองชื่อเสียงของ โรงงานชุติกรเท็กซไทล การรักษาผลประโยชนของโรงงานชุติกรเท็กซ
ไทล เพราะเปนสิ่งที่จะทําใหองคกรอยูรอด และมีความเจริญกาวหนาตอไป  
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2. ผูบริหารโรงงานชุติกรเท็กซไทลควรใหความสําคัญในดานปจจัยขององคกรแหงความสุขของโรงงานชุติกร
เท็กซไทล เพื่อเปนการสรางความผูกพันกับพนักงานใหสูงข้ึน 

3. ผูบริหารทุกระดับของโรงงานชุติกรเท็กซไทล ควรใหความสําคัญกับการสรางนโยบายหรือวัฒนธรรมใหเกิด
มีการสวนรวมดวยกันในทุกระดับ โดยมีสวนรวมในดานการรวมกันปฏิบัติและการควบคุมและติดตาม 
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FACTORS AFFECTING CONSUMER BUYING DECISION OF SMART PHONE 

IN YALA

  วรวรรณ  ทองนวล 
   สาขาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ดร.เอกภัทร  มานิตขจรกิจ 
   ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

การศึกษาคนควาวิจัยในคร้ังนี้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนของผูโภค          
ในเขตจังหวัดยะลา ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคและความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ซึ่งใชตวัอยาง 400 คน เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย 
(Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะหตัวแปรโดยใชสถิติทดสอบหาความแตกตางคาที 
(t-test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุม 2 กลุม และจะใชสถิติทดสอบหาความแตกตางคาเอฟ (F-test) หรือการ 
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตาง
จะทําการทดสอบดวยการเปรียบเทียบเปนรายคู (Multiple Comparisons) ดวยวิธีของ shceffe และทดสอบหา
ความสัมพนัธระหวางตัวแปรดวยวิธีวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 15-20 ป และ 26-30 ป 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเทากับนอยกวาหรือเทากับ 
15,000 บาท สถานภาพโสด เม่ือมองภาพรวมดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยสวนใหญผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญดานผลิตภัณฑมากที่สุด รองลงมาคือดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานการสงเสริม
การตลาด ตามลําดับ นอกจากนี้การทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ในภาพรวมพบวา ปจจัย
ดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมพบวาปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  
 

:
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Abstract

The objective of this reseach was to study factor affecting consumer bying decision 
of smart phone in Yala, to find out demographic characteristics of the buyers and the users 
of smart phones, as well as to examine 

the marketing mix factor. The sample used in the study consisted of 400 buyers and 
users of smart phones in Yala. The instrument used in the study was questionnaire. Statistic 
data analyzing by using percentage, mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA, 
multiple comparisons by shceffe method and multiple regression analysis. 

The results of the study showed that the majority of the respondents were female, 
aged between 15-20 and 26-30 years old, their education level was bachelor’s degree and 
single status; their career was government officer or state enterprises with monthly of 
income 15,000 baht per month. For marketing mix overview, most of respondents focused 
on their attention on products, secondary distribution channel, price, and promotion.The 
results of hypothesis testing showed that different demography does not influence buying 
decision smart phone in Yala which was significantly different at the statistical level of 0.05
And marketing mix factor overview influenced consumer buying decision which was 
significantly different at the statistical level of 0.05

Keywords : Buying decision factor, smart phone 

 

ในชวงสิบกวาปที่ผานมา สมารทโฟนเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราเปนอยางมาก ซึ่งในตอนแรก 
จุดประสงคหลักมีไวโทรหรือสงขอความหากัน แตในปจจุบันประโยชนของมันกลับมีมากกวานั้น ซึ่งปฏิเสธไมไดเลย
วาการเขามาของสมารทโฟน สรางประโยชนมากมายใหกับสังคมปจจุบัน อาทิเชน ออนไลนแบงคก้ิง ที่ทําใหการ
ออกจากบานไปธนาคารไมมีความจําเปนอีกตอไป อีกทั้งยังมีแอปพลิเคชันสําหรับการเช็ควาวันนี้เราเดินไปก่ีกาว 
หรือวาเมื่อคืนเรานอนหลับอยางมีคุณภาพหรือเปลา อยางไรก็ดีประโยชนจากเทคโนโลยีพวกนี้ก็ตองแลกมาดวย
อะไรหลายๆ อยาง และสมารทโฟนไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันเปนอยางมากจนทําใหเรามีสวน
รวมกับโลกภายนอกนอยลง  

กสทช.เผย สถิตคินไทยใชมอืถือ ชวงไตรมาส 3 ป 2561 พบวามีผูใชมือถือมากถึง 124.63 ลานเลขหมาย 
ซึ่งมากกวาชวงปกอน ( 2560 ) ที่คนไทยใชมือถือ 119.81 ลานเลขหมาย ซึ่งสวนใหญใชมือถือตออินเทอรเน็ต 
71.52 ลานเลขหมาย ในขณะที่ เน็ตบาน fixed broadband มีผูใชมากกวาโทรศัพทแบบ Fixed Line ตาม
พฤติกรรมที่นิยมใชอินเทอรเน็ตมากกวาการใชโทรศัพทคุยกัน 

International Data Corporation หรือ IDC รายงานวา ในไตรมาสที่ 4 ป 2018 ที่ผานมามีการสงมอบ 
(ขาย) สมารทโฟนทั้งสิ้น 375.4 ลานเคร่ือง ลดลงจากป 2017 ไป 4.9% ถึงแมวาจะเปนชวงเทศกาลตางๆ ก็ลดลง
ไป 4.1% ไมสามารถสรางยอดขายที่ดีข้ึนแบบเห็นไดชัดได โดยภาพรวมตลาดสมารทโฟนในปจจุบันมีการแขงขันที่
สงูมาก และตลาดที่ใหญที่สุดอยูทีป่ระเทศจีน มีสวนแบงรวมถึง 30% ทั่วทั้งโลก แตยอดขายสมารทโฟนในจีนลดลง
ไปถึง 10% ในป 2018 ที่ผานมา แต 4 แบรนดยักษใหญของจีน ไดแก Huawei, OPPO, vivo, และ Xiaomi กลับ
มยีอดขายที่เติบโตข้ึนถึง 78% เมื่อเทียบกับป 2017 ที่ 66% 
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 จากอัตราการตองการถือครองสมารทโฟนที่มีจํานวนมาก ประกอบกับอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องของ
ตลาดสมารทโฟน ผูศึกษาจึงตองการศึกษาเร่ืองปจจัยในการตัดสินใจซื้อสมารทโฟน ของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา 
วามีประเด็นใดที่ใชในการตัดสินใจซ้ือและปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ เพื่อผูผลิต ผูจัดจําหนาย จะไดนํา
ขอมูลประกอบการกําหนดกลยุทธทางการตลาดและตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

 
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของผูบริโภค ในเขตจังหวัดยะลา 
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟน ของผูบริโภคในเขต

จังหวัดยะลา 
 

 

 - เพศ  
 - อายุ 
 - ระดับการศึกษา 
 - อาชีพ 
 - รายไดตอเดือน 
 - สถานภาพ 

 - ดานผลิตภัณฑ 
 - ดานราคา 
 - ดานสถานที่จัดจําหนาย 
 - ดานการสงเสริมการตลาด 
 
 

 การศึกษาเร่ืองปจจัยในการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลาเปนการวิจยัเชิงปริมาณ 
โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจและวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม ซึ่งผูศึกษาไดกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินการวิจัย
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(Population)

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชากรในจังหวัดยะลาที่ตัดสินใจซื้อสมารทโฟนจากรานตัวแทน
จําหนาย 

(Sample)

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษากลุมตวัอยางที่เปนผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อสมารทโฟนจากรานตัวแทนจําหนาย 
ในเขตจังหวัดยะลา ซ่ึงถือไดวาจํานวนประชากรทั้งหมดมีขนาดใหญมาก อีกทั้งผูวิจัยไมสามารถทราบจํานวนที่
แนนอนของผูที่ตัดสินใจซื้อสมารทโฟนได ทําใหการวิจัยในคร้ังนี้ จะกําหนดกลุมตัวอยางตามกรณีที่ไมทราบ
ประชากรที่แนนอน จึงใชการคํานวณขนาดกลุมตวัอยางในกรณีที่ไมทราบกลุมประชากรที่มรีะดับความเชื่อม่ัน 95%  
ดังนั้นผูวิจยัใชสตูร (W.G.cochran) ในการคํานวณหาขนาดของกลุมตวัอยางนี้ 

2

21

e

Zpp
n  

โดยที่  n   = ขนาดของกลุมตวัอยางที่ตองการ 
  p   = สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
  e   = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตวัอยางที่ยอมใหเกิดข้ึนได    

Z   = คา Z ที่ระดับความเชื่อม่ันหรือระดับนัยสําคัญ 
  ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยสําคัญ 0.05 มีคา Z = 1.96
 สาํหรับการศึกษาในคร้ังนี้ ผูศึกษาไดกําหนดสัดสวนของการวิจัยที่สนใจศึกษาเทากับ 50% หรือ 0.50 และ
ตองการระดับความเชื่อม่ัน 95% นั่นคือยอมใหคลาดเคลื่อนได 5% (0.05) ดังนั้นจึงแทนคาไดขนาดตัวอยางดังนี้ 

  n  = 2

2

05.0

96.15.015.0
 

    
   = 384.16 คน 
   = 385  คน 
 ดงันั้น ขนาดกลุมตวัอยางที่คํานวณไดเทากับ 385 คน และเพื่อปองกันความผิดพลาดจากการเก็บขอมูลผู
ศึกษาไดสาํรองการเก็บขอมูลไว 15 คน รวมเปนกลุมตวัอยางทั้งสิ้น 400 คน 

ผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลพื้นที่เปาหมายจนครบ 400 ตัวอยาง          
การวิเคราะหขอมูลและสถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล  

  
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห โดยใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมตางๆ เขามาชวยในการวิเคราะหและได

กําหนดการวิเคราะหขอมูล  
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 ในการศึกษาเร่ือง ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนของผูบริโภค ในเขตจังหวัดยะลา ซึ่งสามารถสรุป
สาระสําคัญและอภิปรายผลไดดงัตอไปนี้ 

สวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง          
มีจาํนวน 247 คน คิดเปนรอยละ 61.8 และเพศชาย จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.2 มีอายุระหวาง 15-20 ป 
และ 26-30 ป จํานวนกลุมละ 86 คน คิดเปนรอยละ 21.5 เทากันทั้งสองกลุม รองลงมาคือ มีอายุ 41 ปข้ึนไป 
จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.5 , อายุ 21-25 ป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.8 , อายุ 31-35 ป จํานวน 
50 คน คิดเปนรอยละ 12.5 และ อายุ 36-40 ป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.2 ตามลําดับ ระดับการศึกษา
สวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 54.5 รองลงมา คือ ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 
143 คน คิดเปนรอยละ 35.8 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.8 ตามลําดับ อาชีพสวนใหญ
ประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.8 รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา 
จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.2 , ธุรกิจสวนตัว/คาขาย จํานวน 67 คน คิดเปนเปนรอยละ 16.8 , อาชีพอ่ืนๆ 
จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.5 และพนักงานเอกชน จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.8 ตามลําดับ รายได
เฉลี่ยตอเดือนสูงสูดอยูที่นอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท จํานวน 165 คน คิดเปนเปน 41.2 รองลงมาคือ 
15,001-25,000 บาท จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.8 รองลงมา 25,001-35,000 บาท จํานวน 63 คน         
คิดเปนรอยละ 15.8 , 35,001-45,000 บาท จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.2 รองลงมา 45,001-55,000 บาท 
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.8 และ 55,000 บาทข้ึนไป จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.2 ตามลําดับ            
มีสถานภาพสวนใหญ คือ สถานภาพโสด จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 59.8 รองลงมา คือ สมรส/อยูดวยกัน 
จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.0 และหมาย/หยาราง จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.2 ตามลําดับ 
 สวนที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นตอปจจัยทางการตลาดของผูบริโภคที่
ตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน ในเขตจังหวัดยะลา ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็น
ตอปจจัยทางการตลาดของผูบริโภคที่ตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน ในเขตจังหวัดยะลา ในภาพรวมอยูในระดับมาก          
มีคาเฉลี่ย 4.07 และเม่ือแยกเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 4.28 
รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ย 4.02 ดานราคา มีคาเฉลี่ย 3.99 และดานการสงเสริม
การตลาด มีคาเฉลี่ย 3.98 ตามลําดับ 
 สวนที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขต
จังหวัดยะลา ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของ
ผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.16 และเม่ือแยกเปนรายดาน พบวาดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ การประเมินทางเลือกและการตัดสินใจซื้อ มีคาเฉลี่ย 4.25 รองลงมาคือ พฤติกรรมหลังการซื้อ 
มีคาเฉลี่ย 4.19 , การตระหนักถึงปญหา มีคาเฉลี่ย 4.13 และการคนหาขอมูล มีคาเฉลี่ย 4.00 ตามลําดับ 

สวนที่ 4 วิเคราะหเปรียบเทียบระหวางขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม กับปจจัยในการตัดสินใจซ้ือ
สมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา  
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 จาํแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนและสถานภาพ โดยการทดสอบสมมติฐานโดย
ใชสถิติ t-test และ F-test เมื่อพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จะใชการ
เปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s test)  
 จําแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการตัดสินใจซื้อ
สมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลาจําแนกตามเพศ พบวาในเพศที่แตกตางกัน มีปจจัยในการตัดสินใจซื้อ
สมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา ที่แตกตางกัน (Sig.=0.030) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
 จําแนกตามอายุ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการตัดสินใจซื้อ
สมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลาจําแนกตามอายุ พบวาผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปจจัยในการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายได พบวามี 4 ดานไดแก 1) การตระหนักถึงปญหา 2) การคนหาขอมูล              
3) พฤติกรรมหลังการซ้ือ 4) ประเมินทางเลือก และเมื่อพิจารณาดานการตัดสินใจซ้ือพบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที ่0.05  
 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการ
ตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลาจําแนกตามระดับการศึกษา พบวาความคิดเห็นที่มีตอปจจัย
ในการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เมื่อพิจารณารายดานพบวาทั้ง 5 ดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จาํแนกตามอาชีพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการตัดสินใจซ้ือ
สมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลาจําแนกตามอาชีพ พบวาผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีความคิดเห็น
เก่ียวกับปจจัยในการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายได พบวามี 4 ดานไดแก 1) การตระหนักถึงปญหา 2) การคนหาขอมูล          
3) พฤติกรรมหลังการซ้ือ 4) ประเมินทางเลือก และเมื่อพิจารณาดานการตัดสินใจซื้อพบวา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยใน
การตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาความคิดเห็นที่มี
ตอปจจัยในการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายดานพบวาทั้ง 5 ดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จําแนกตามสถานภาพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยในการ
ตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา จําแนกตามสถานภาพ พบวาความคิดเห็นที่มีตอปจจัยใน
การตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เม่ือพิจารณารายดานพบวาทั้ง 5 ดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สวนที่ 5 วิเคราะหเปรียบเทียบระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด กับปจจัยในการตัดสินใจซ้ือ
สมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา 
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 a = 1.109  R = .732 R^2 = .532 SEest = .359 
 แสดงวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟน ของผูบริโภคในเขตจังหวัด
ยะลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีดวยกัน 3 ดาน โดยเรียงลําดับจากมากที่สุดไปยังนอยสุด ดังนี้ ดาน
ผลิตภัณฑ (X1) ดานชองทางการจัดจําหนาย(X2) และดานการสงเสริมการตลาด(X3) ตามลําดับ ซ่ึงทั้ง 3 ดานนี้
สามารถรวมกันพยากรณปจจัยในการตัดสินใจซื้อสมารทโฟน ของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา ไดรอยละ 53.20  
 นําคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณมาเขียนเปนสมการพยากรณปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน ของ
ผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา ไดดงันี้ 

สมการพยากรณปจจัยในการตัดสินใจซื้อสมารทโฟน ของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา โดยใชคะแนนดิบ ไดแก 
 Y = 1.109+.285+.243+.206 
 สมการพยากรณ ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน ของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา โดยใชคะแนน
มาตรฐาน ไดแก 
 Z = .292+.304+.261 
 และจากผลการพิสูจนสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบปจจัยในการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคใน
เขตจังหวัดยะลา ปจจัยดานประชากรศาสตรและปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ไดยอมรับสมมติฐาน 1 ขอ 
ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4Ps) จะมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัด
ยะลา ซึ่งหมายความวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขต
จังหวัดยะลา และปฏิเสธสมมติฐาน 1 ขอ ไดแกปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สมารท โฟนของผูบริโภค ในเขตจังหวัดยะลาตางกัน ซ่ึงหมายความวา ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน          
ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา 
 

 ผลการวิจัยเร่ือง ปจจัยในการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา มีประเด็นสําคัญที่
สามารถนาํมาอภิปรายผลไดดงันี้  
 ผูบริโภคสมารทโฟนในเขตจังหวัดยะลา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 15-20 ป 
และ 26-30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพขาราชการ/รัฐวสิาหกิจ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเทากับนอย
กวาหรือเทากับ 15,000 บาท สถานภาพโสด สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศักดิ์ดา เกิดการ (2559) ปจจัยที่มผีลตอ
การเลือกซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารทโฟนของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 10 – 25 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 
20,000 บาท แตอาชีพไมสอดคลองกัน โดยกลุมตวัอยางนี้มอีาชีพเปนพนักงานเอกชน 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสรุปไดวาผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อสมารทโฟนในเขตจังหวัดยะลาให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมากที่สดุในการพิจารณาเลือกซ้ือสมารทโฟน และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริโภคที่ซื้อสมารทโฟนในเขตจงัหวัดยะลาใหความสําคัญมากที่สุดตอรูปแบบที่สวยงาม 
สะดวกตอการพกพา วัสุดที่นํามาใชมีความคงทน คุณสมบัติของเคร่ืองเชน CPU หนวยความจํา ตามลําดับ 
สอดคลองกับ กฤษณ โอฬารเลิศกุล (2560) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสมารทโฟนที่ใชระบบปฏิบัติการ

340

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



แอนดรอยดยี่หอซัมซุงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฝงธนบุรี ในประเด็นที่วาผูบริโภคใหความสําคัญกับ
ผลิตภัณฑเพราะผูบริโภคเจาะจงทีจ่ะซ้ือสมารทโฟนโดยเห็นวาผลิตภัณฑนี้ตรงกับความตองการ ดังนั้นจึงเปนสิ่งแรก
ที่ทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ 
 และผลจากการทดสอบความสัมพันธระหวางความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการ
ตัดสินใจซื้อสมารทโฟน พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และดานชองทางการจัดจําหนาย มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน สอดคลองกับ สิทธิศักดิ์ สุวรรณี (2557) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศัพทสมารทโฟน(SMARTPHONE) ของนักศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นที่วา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน ผลิตภัณฑ ราคา 
ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดกับพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทสมารทโฟนของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครพบวา ภาพรวมสวนมากมีความสัมพันธไปในทางบวก ดานที่ใหคาความสัมพันธสูงที่สุดคือดาน
ผลิตภัณฑ เนื่องจากในปจจุบันโทรศัพทสมารทโฟนมีการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อแขงขันกับคูแขงซ่ึงในปจจุบันมีการ
เจริญเติบโตและการแขงขันกันสูงมาก ดังนั้นผูผลิตจึงเนนรูปแบบผลิตภัณฑใหทันกับยุคสมัยครอบคลุมทุกการใช
งาน ใชงานงายสะดวกสบายเพื่อตอบสนองผูบริโภคที่ในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงในทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 
 ปจจัยในการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา สรุปไดวา ผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อ
สมารทโฟน ในเขตจังหวัดยะลา ใหความสําคัญตอการประเมินทางเลือกและการตัดสินใจซื้อมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา ผูบริโภคที่ซื้อสมารทโฟนในเขตจังหวัดยะลาใหความสําคัญมากที่สุดตอ การเปรียบคุณสมบัติ
ตางๆ ของสมารทโฟนแตละยี่หอที่สนใจและจะตัดสินใจซื้อเพราะผลิตภัณฑมีคุณสมบัติตรงกับความตองการใชงาน 
สอดคลองกับ สมพงษ งามธรณกิจ (2558) การเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑโทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารท
โฟนยี่หอแอปเปลและซัมซงุที่มผีลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม ในประเด็นที่วา ผูบริโภค
สวนใหญเลือกซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารทโฟนเพ่ือใชประโยชน และอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันโดย
เลือกใชขอมูลจากอินเทอรเน็ต และเว็บบอรดในการตัดสินใจมากที่สุด และผูบริโภคสวนใหญมีลักษณะพฤติกรรม
การใชเทคโนโลยีในลักษณะใชเทคโนโลยีตามคนสวนใหญหรือใชเทคโนโลยีเพราะเห็นประโยชนจากการใช 

ปจจัยดานประชากรศาสตร ในภาพรวมพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนและสถานภาพที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยในการตัดสินใจซ้ือไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวาเพศที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยในการตัดสินใจซื้อแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ ธราธิป แววศรี (2557) ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟ
นของผูบริโภคใจเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา เพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการซ้ือและใชสมารทโฟนดาน
แนวโนมการเปลี่ยนสมารทโฟน หากมีเทคโนโลยีใหมหรือรุนใหมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับงานผลงานวิจัยของ มธุ
ริน ลีลาเลิศโสภณ (2557) ปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟนของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นที่วา ผูตอบแบบสอบถามที่มี เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
แตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟนดานราคา ดานการซ้ือจากศูนยบริการเทานั้น ดานการซ้ือ
ตามรุนที่กําลังไดรับความสนใจในขณะนั้น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 
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 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ีตอการตัดสินใจซ้ือ คือ ดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑและดาน
ชองทางการจัดจําหนาย สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนของ
ผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับ ประมุข ขาวปากชอง (2557) 
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมอืถือแบรนดไอโฟนในกรุงเทพมหานคร ในประเด็นที่วา เห็นดวยเก่ียวกับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการมีสถานที่จัดจําหนายมีมาก หลายสาขา มากที่สุดและการตัดสินใจซื้อ
โทรศัพทมือถือแบรนด Iphone เมื่อไดทําการเปรียบเทียบคุณสมบัติตาง ๆ กับมือถือแบรนดอ่ืนมากที่สุด สรุปผล
การทดสอบสมมุติฐานพบวา การรับรูคุณคาตราสินคา คานิยมสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพทมือถือไอโฟนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และพบวาสวนประสมทางการตลาดสงผลตอ
การตัดสินใจซ้ือโทรศัพทมอืถือไอโฟนมากที่สุด รองลงมา คือ คานิยมและการรับรูคุณคาตราสินคาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับ ตวน หยิน (2560) พฤติกรรมและสวนประสมทางการตลาดในการซ้ือ
โทรศัพทมอืถือ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ในประเด็นที่ ระดับของสวนประสมทางการตลาดในการ
ซือ้โทรศัพทมอืถือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจาก
คาเฉลี่ยมากไปนอย คือ ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย 
ตามลําดับ และยังสอดคลองกับ เสาวนีย ขจรเทวาวงศ (2558) ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนตรา
สินคาจีนของผูบริโภคคนไทย ในประเด็นที่วา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
สมารทโฟนตราสินคาจีนมากที่สุด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑและความเหมาะสมของราคาเปนปจจัยที่ผูบริโภคให
ความสําคัญมากที่สุดในการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟนตราสินคาจีน อันดับสอง ไดแก ปจจัยคุณภาพ กลองถายรูปและ
น้ําหนักเคร่ือง รองลงมาคือ ปจจัยดานราคาอุปกรณเสริมและคาซอมและความ นาเชื่อถือของตัวแทนจําหนาย
ออนไลน และลําดับสุดทายไดแก ปจจัยดานชองทางจัดจําหนายและความนาเชื่อถือของราน สวนผลการศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตรดานความแตกตางของระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟน 
ตราสินคาจีนของผูบริโภค เนื่องจากปจจุบันราคาของสมารทโฟนตราสินคาจีนก็มีหลากหลายระดับราคามากข้ึน 
เพื่อใหผูบริโภคเลือกซ้ือไดตามระดับ ความพึงพอใจของแตละบุคคลไดมากขึ้น 
 

 1. ดานผลิตภัณฑ ผูผลิตควรปรับปรุงในเร่ืองของคุณสมบัติและศักยภาพของผลิตภัณฑ เชน มีฟงกชั่นในการ
ใชงานที่หลากหลาย ดีไซนสวยงาม พกพาสะดวก ความยากงายในการเชื่อตอกับคอมพิวเตอร สามารถเพ่ิม
หนวยความจําได พรอมกับการวิจัยและพัฒนาใหมคีวามหลากหลายในการใชงานและตรงความตองการของผูบริโภค 
 2. ดานการสงเสริมการตลาด ควรกําหนดใหมีศูนยบริการหรือศูนยซอมหลายแหงเพื่อใหลูกคาสามารถใช
บริการไดสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการใหขอมูลของพนักงานขายและการโฆษณาตามสื่อตางๆ ควรมีความครบถวน 
ชัดเจน เพื่อใหผูบริโภคประกอบการตัดสินใจไดงายข้ึน 
 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูผลิตและตัวแทนจําหนายควรมีการบริหารจัดการในสวนของการสํารอง
จํานวนสินคาเพื่อใหความสะดวกตอการซื้อของผูบริโภคและเพ่ือใหเพียงพอตอความตองการของลูกคา 
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 การศึกษาปจจัยในการตัดสินใจซื้อสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา ในคร้ังนี้ ไดทําการศึกษา
ปจจัยที่เก่ียวของ คือ ปจจัยทางประชากรศาสตรและปจจัยสวนประสมทางการตลาด ซ่ึงขอเสนอแนะสําหรับการ
วิจัยคร้ังตอไป ดังนี้  
 1. แนะนําใหทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยอ่ืน ๆ ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสมารทโฟน เชน ปจจัยทาง
จิตวิทยา ปจจัยทางดานอิทธิพลของสื่อมวลชน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการวางแผนการตลาดท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอตองการของผูบริโภคไดอยางแทจริง  
 2. แนะนําใหศึกษาวิจัยปญหาและอุปสรรคตางๆที่เกิดข้ึนกับผูบริโภคซึ่งสามารถนําขอมูลมา ปรับปรุง
แกไขเพื่อใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจและตัดสินใจเลือกซื้อหรือแนะนําใหผูใกลชิดซ้ือสมารทโฟนในคร้ังตอไป 
 

กฤษณ โอฬารเลิศกุล (2560) 
. ภาคนิพนธ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 

บณัฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด. 
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THE BUSINESS FUNDAMENTALS FACTORS IN CHOOSING THE LOCATION 

OF THE DISTRIBUTION CENTER OF COMMUNITY ENTERPRISES IN 

RATCHABURI PROVINCE.

 

   วาที่รอยตรีปกรณเกียรติ  จันทวีป 

   สาขาวชิาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
  ดร.วรินทรทิพย  กำลังแพทย 

   ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

 
การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหศักยภาพของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ผลิต

สินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ประเภทอาหารในจังหวัดราชบุรีและเพื่อศึกษาและ วิเคราะหการกำหนด
ศูนยกระจายสินคาที่เหมาะสมสำหรับผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน ที่ผลิตสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ(OTOP) 
ประเภทอาหารในจังหวัดราชบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี 
จำนวน 144 ราย และเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบ สอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test 

ผลการวิเคราะหพบวา ระดับปจจัยพื้นฐานทางธุรกิจในการเลือกทำเลที่ตั้งศูนยกระจายสินคาของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดราชบุรี โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานเศรษฐศาสตร 
รองลงมาดานโครงสรางพื้นฐาน และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการใชพื้นที่ ผลการเปรียบเทียบปจจัยพื้นฐานทาง
ธุรกิจในการเลือกทำเลที่ตั้งศูนยกระจายสินคาของผูประกอบการวิสาหกิจที่มีทุนจดทะเบียนสถานประกอบการ 
ระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ จำนวนพนักงานในองคกร มีรายไดจากการขายปลาสุดและมีความถ่ีในการสงสินคา
ตางกัน มีปจจัยพื้นฐานทางธุรกิจในการเลอืกทำเลที่ตั้งศูนยกระจายสินคาแตกตางกันทุกปจจัย 

 
 :  
 

Abstract

The purpose of this study was to study and analyze the potential of community
enterprises producing OTOP products in Ratchaburi province. And to study and analyze the 
determination of an appropriate distribution center for community enterprises that produce 
one Tambon One Product (OTOP) products in food category in Ratchaburi Province 
Sample group used in the study Namely 144 community enterprises in Ratchaburi province 
and collecting data using questionnaires. The statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and F-test.
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The results showed that The level of business fundamentals affects the opinions on 
the main points in choosing the location of the distribution center of community enterprises 
in Ratchaburi province. Overall, the opinions were at a high level. The highest average 
value is economics. Followed by infrastructure And the least average is the use of space 
The results of the comparison of business fundamentals affect the opinions on the main 
points in choosing the location of the distribution center of enterprises with registered 
capital. Business period Number of employees in the organization Have income from the 
sale of the latest year and have different frequency of delivery There are basic business 
factors in choosing the location, distribution centers, all factors different.  

Keyword : Distribution Centers

 
 

นับตั้งแตเกิดวิกฤติเศรษฐกิจทางการเงินป พ.ศ.2540 เปนตนมา ไดสงผลใหประชาชนทั้งในเขตเมืองและ
ชนบทเกิดการวางงาน การเลิกจางและเศรษฐกิจตกต่ำอยางรุนแรงในทุก ๆ พื้นที่ของประเทศ ทำใหแรงงานถูกเลิก
จางจากภาคอุตสาหกรรมที่ปดตัวลง และแรงงานเหลานั้นไดไหลกลับเขาสูชนบทเปนจำนวนมาก ทำใหรัฐบาลในยุค
ตอมาไดมีดำริและพัฒนาโครงการ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)” ข้ึน เพื่อรองรับแรงงานเหลานี้ และเปน
การสงเสริมใหธุรกิจชุมชนหรือทองถ่ินมีการเจริญเติบโตอันเปนแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (กระทรวงพาณิชย
,2552) โดยมีเปาหมายในการผลิตสินคาและบริการที่ผูคนในทองถ่ินมีความรูและความถนัด ใชวัตถุดิบและ
ทรัพยากรภายในชุมชนซึ่งมีอยูมากเขาสูกระบวนการผลิตเพื่อใหเปนสินคาที่มีความโดดเดนและมีจุดขายเพื่อให
ชุมชนสามารถเติบโตสรางรายไดไดในระยะยาว โดยในระยะเร่ิมตนผูประกอบการในกลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑมีการบริหารจัดการอยางเรียบงายตามความรูและความสามารถของบุคคลในทองถ่ินซึ่งขาดการพัฒนา
ทางดานการจัดการตาง ๆ อยางเปนระบบและมีมาตรฐานที่ดี  

ราชบุรีเปนจังหวัดที่มีศักยภาพในการทองเที่ยวอยางมากของภาคกลาง มีระยะทางหางจากกรุงเทพ เพียง 
100 กิโลเมตร เปนจังหวัดที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีศักยภาพในการผลิตทั้งใน
ดานการเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมไปถึงในภาคบริการ นอกจากนี้ เปนจังหวัดที่มีผลิตภัณฑชุมชนและ
ทองถ่ินไดผานการรับรองมาตรฐานจากกรมพัฒนาชุมชนถึง 1,205 ผลิตภัณฑ (รายการ) มีผูประกอบการระดับ 5 
ดาว 35 รายการ ระดับ 4 ดาว 59 รายการ ระดับ 3 ดาว 41 รายการ ระดับ 2 ดาว 39 รายการ และระดับ 1 ดาว           
5 รายการ (กระทรวงพาณิชย,2552www. thaitambon.com) อีกทั้งราชบุรียังเปนจังหวัดพื้นที่นำรองในภาคกลาง
ที่ตั้งบนรากฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการจัดตั้งเครือขายองคความรูชุมชน เปนการเชื่อมโยง
สถาบันการเรียนรูในชุมชน จัดตั้งเครือขายทำหนาที่ เปนศูนยพี่ เลี้ยง/ฝกวิชาชีพผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน            
ใหสอดคลองกับภูมิปญญาในทองถ่ิน มีเปาหมายใหชุมชนพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน มีรูปแบบของเครือขายองคความรู
ชุมชนมุงสูการเปนฐาน ความรูหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (Knowledge-based OTOP) ของจุดนำรองในพื้นที่ภาคกลาง 
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ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของทำเลที่ตั้งหรือจุดกระจายสินคาที่เหมาะสมสำหรับผูประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนประเภทอาหารในจังหวัดราชบุรี เร่ิมตั้งแตกระบวนการสรรหาวัตถุดิบจนกระทั่งทำการสงสินคาถึง
มือผูบริโภค เพื่อหาศักยภาพที่แทจริงของวิสาหกิจชุมชนประเภทอาหารและทำการวิเคราะหหาเสนทางขนสงที่ใช
ระยะทางที่สั้นที่สุดจากผูผลิตไปยังผูบริโภคเพื่อรักษาคุณภาพและลดตนทุนการขนสงสินคา ดังนั้น จึงไดศึกษา
ปจจัยพื้นฐานทางธุรกิจมีผลตอความคิดเห็นตอประเด็นหลักในการเลือกทำเลท่ีตั้งศูนยกระจายสินคาของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดราชบุรี และวิเคราะหศักยภาพของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินคาหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) ประเภทอาหารในจังหวัดราชบุรี เพื่อเปนขอมูลในการผลิตสินคาของวิสาหกิจชุมชนประเภท
อาหารในจังหวัดราชบุรี เปนการผลิตที่มีศักยภาพและเหมาะสมตอทรัพยากรทองถ่ินของชุมชน ตลอดจนสามารถ
สรางรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในกลุมไดอยางยั่งยืน 
 

 

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหศักยภาพของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินคาหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) ประเภทอาหารในจังหวัดราชบุรี 

2. เพื่อศึกษาและวิเคราะหปจจัยพื้นฐานทางธุรกิจในการเลือกทำเลที่ตั้งศูนยกระจายสินคาของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดราชบุรี 
 

  
การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยพื้นฐานทางธุรกิจในการเลือกทำเลที่ตั้งศูนยกระจายสินคาของวิสาหกิจชุมชนใน

จังหวัดราชบุรี ในคร้ังนี้ผูศึกษาไดทำการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของแลวนำมากำหนดแนวคิดในการ
ศึกษาวิจยัได ดังนี้ 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- ทนุจดทะเบียนสถานประกอบการ  
- ระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ 

- จำนวนพนักงานในองคกร  
- รายไดจากการขายปลาสดุ  
- ความถ่ีในการสงสนิคา 

 
 
 

  

 

- ดานโครงสรางพืน้ฐาน 
- ดานการใชพืน้ที ่
- ดานความเชื่อมโยงกับระบบอำนวยความ

สะดวก 
- ดานเศรษฐศาสตร 
- ดานสงัคม 

 ที่มา : คำนาย อภิปรัชญากุล,2553 
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 ประชากร คือ ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี ที่ประกอบการจริง จำนวนทั้งสิ้น 226 ราย 
ประกอบดวย ประธานกลุมวิสาหกิจชุมน กรรมการกลุมวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
ราชบุรี (สำนักงานเลขานุการกรรมการสงเสริมวสิาหกิจชุมชน,2560 )  
 กลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี จำนวน 144 ราย ซ่ึงไดมาจากการ
คำนวณขนาดกลุมตัวอยางดวยสูตรการคำนวณของ ทาโร ยามาเน (Yamane ,1967 :583) ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 โดยกำหนดใหคาความคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 

 3  

 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ทุนจดทะเบียน ระยะเวลา
ดำเนินการ จำนวนพนักงานในองคการ รายไดปลาสุด ความถ่ีในการจัดสงสินคา โดยลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบตรวจรายการ (Check List)  

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามการเลือกทำเลที่ตั้งศูนยกระจายสินคาของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี จำนวน 
5 ดานประกอบดวย ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการใชพื้นที่ ดานการเชื่อมโยงกับระบบอำนวยความสะดวก      
ดานเศรษฐศาสตร ดานสังคม โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับเปนมาตร
วัดลักษณะของขอคำถาม โดยเปนขอความเชิงบวก (Positive) 
 สวนที่ 3 ขอเสนอแนะโดยจะเปนแบบสอบถามแบบปลายเปด 

 

 1. การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยนำแบบสอบถามไปเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ             
เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความถูกตอง เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคำถามแตละขอวาตรงตาม
จุดประสงคของการวิจัยในคร้ังนี้หรือไม มีการทำ Pilot test จำนวน 6 ชุดเพื่อทดสอบความเขาใจของผูตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นผูวิจัยนำแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อ
ดำเนินการในข้ันตอไป 
 2. การทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมประชากร
ทีเ่ปนผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตวัอยางที่จะศึกษา จำนวน 30 
คน และนำมาวิเคราะหหาความเชื่อม่ันโดยใชวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) (อางถึงใน บุญ
เรียง, 2543 : 58 – 60)  

 

 

1. นำแบบสอบถามที่สมบูรณไปสอบถามกลุมตัวอยาง จำนวน 144 คน โดยแจกแบบ สอบถามใหครบ
ตามจำนวนกลุมตวัอยางที่ตองการ  

2. คัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะฉบับที่ตอบสมบูรณมาทำการใหคะแนน และนำ ไปวิเคราะหโดยวิธีการ
ทางสถิติตอไป 
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/   

 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนอยู
ระหวาง 1 – 50 ลานบาทมากที่สุด จำนวน 95 ราย คิดเปนรอยละ 66.0 มีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ 5 – 10 ป 
มากที่สดุ จำนวน 45 ราย คิดเปนรอยละ 31.25 สวนใหญมีความถ่ีในการจัดสงสินคา 11-20 คร้ังตอเดือน จำนวน 
57 ราย คิดเปนรอยละ 39.5 นอกจากนี้ พบวา สวนใหญมพีนักงานในองคกร จำนวน 31 – 50 คน จำนวน 53 ราย 
คิดเปนรอยละ 36.8 และมีรายไดปลาสุดสวนใหญคืออยูระหวาง 10,000,001 – 25 ลานบาท จำนวน 43 ราย             
คิดเปนรอยละ 29.85   

 

1. ปจจัยพื้นฐานทางธุรกิจในการเลือกทำเลที่ตั้งศูนยกระจายสินคาของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี 
 ปจจัยพื้นฐานทางธุรกิจในการเลือกทำเลที่ตั้งศูนยกระจายสินคาของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี        
สวนใหญคำนึงถึงปจจัยดานเศรษฐศาสตร รองลงมาปจจัยดานโครงสรางพื้นฐาน ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานความ
เชื่อมโยงกับระบบอำนวยความสะดวก และปจจัยดานการใชพื้นที่ รายละเอียดดังนี้ 

ระดับการเลือกทำเลที่ตั้งศูนยกระจายสินคา พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.75 ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานเศรษฐศาสตร มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.93 รองลงมาดานโครง สรางพื้นฐาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 ดานสังคม
มคีวามคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ดานความเชื่อมโยงกับระบบอำนวยความสะดวก มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 และมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการใชพื้นที่ มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 ดังตารางที่ 1 
 

 

ปจจัยหลักในการเลือกทำเลที่ตัง้ศูนยกระจายสินคา  S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 3.87 0.50 มาก 
2. ดานการใชพื้นที ่ 3.61 0.57 มาก 
3. ดานความเชื่อมโยงกับระบบอำนวยความ 
    สะดวก 

 
3.62 

 
0.65 

 
มาก 

4. ดานเศรษฐศาสตร 3.93 0.74 มาก 
5. ดานสังคม 3.71 0.69 มาก 

รวม 3.75 0.63 มาก 
 
2. ศักยภาพของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ประเภท

อาหารในจังหวัดราชบุรี  
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 ผูประกอบการที่มีศักยภาพดานทุนจดทะเบียนสถานประกอบการตางกัน มีระดับเก่ียวกับปจจัยหลักในการ
เลือกทำเลที่ตั้งจุดกระจายสินคาแตกตางกัน สวนศักยภาพดานอ่ืน ๆ ไดแก ระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ จำนวน
พนักงานในองคกร รายไดจากการขายปลาสุด และความถ่ีในการสงสินคา มีระดับเก่ียวกับปจจัยหลักในการเลือก
ทำเลที่ตั้งจุดกระจายสินคา ใกลเคียงหรือเหมือนกัน ตามผลการเปรียบเทียบดังนี้   
 ผูประกอบการวิสาหกิจที่มีทุนจดทะเบียนสถานประกอบการตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยหลักใน
การเลือกทำเลที่ตั้งจุดกระจายสินคาแตกตางกัน พบวา ในภาพรวมผู ประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนสถาน
ประกอบการตางกันมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยหลักในการเลือกทำเลที่ตั้งจุดกระจายสินคาแตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาปจจัยดาน
โครงสรางพื้นฐาน ดานการใชพื้นที่ และดานการเชื่อม โยงกับระบบอำนวยความสะดวกมีระดับความคิดเห็น
แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
  ผูประกอบการวิสาหกิจที่มีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยหลักในการ
เลือกทำเลที่ตัง้จุดกระจายสินคาแตกตางกัน พบวา ในภาพรวมผูประกอบการที่มรีะยะเวลาการดำเนินธุรกิจตางกัน 
มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยหลักในการเลือกทำเลที่ตั้งจุดกระจายสินคาไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ไมแตกตางกันทุกดาน 
 ผูประกอบการวิสาหกิจที่มีจำนวนพนักงานในองคกร ตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยหลักในการ
เลือกทำเลที่ตั้งจุดกระจายสินคาแตกตางกัน พบวา ในภาพรวมผูประกอบการที่มีจำนวนพนักงานในองคกรตางกัน 
มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยหลักในการเลือกทำเลที่ตั้งจุดกระจายสินคาไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ไมแตกตางกันทุกดาน 
 ผูประกอบการวิสาหกิจที่มีรายไดจากการขายปลาสุดตางกัน มีความคิดเห็น เก่ียวกับปจจัยหลักในการ
เลือกทำเลท่ีตั้งจุดกระจายสินคาแตกตางกันพบวาในภาพรวมผูประกอบการที่รายไดจากการขายปลาสุดตางกัน              
มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยหลักในการเลือกทำเลที่ตั้งจุดกระจายสินคาไมแตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาไมแตกตางกันทุกดาน 
 ผูประกอบการวิสาหกิจที่มีความถ่ีในการสงสินคาตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยหลักในการเลือก
ทำเลที่ตั้งจุดกระจายสินคาแตกตางกัน พบวา ในภาพรวมผูประกอบการที่มีความถ่ีในการสงสินคา ตางกัน มีระดับ
ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยหลักในการเลือกทำเลที่ตั้งจุดกระจายสินคาไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานการเชื่อมโยงกับระบบอำนวยความสะดวก มีระดับความคิดเห็นแตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 
 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยหลักในการเลือกทำเลที่ตั้งจุดกระจายสินคา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 ทั้งนี้เนื่องจากการเลือกทำเลที่ตั้ง ผูประกอบการมีการคำนึงถึงทุกดาน
ประกอบกัน เพราะเม่ือกอสรางแลวไมสามารถยายไปที่อ่ืนไดงาย และเปนการลงทุนที่มีมลูคาสูงทำใหตองพิจารณา
ทุกดานรวมไปถึงการเจริญเติบโตในอนาคตดวยซ่ึงสอดคลองกับ ปจจัยพิจารณาในเชิงคุณภาพ ปจจัยพิจารณาใน
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เชิงปริมาณ การเลือกทำเลที่ตั้งในกระแสโลกาภิวัตน และการเลือกทำเลที่ตั้งในระดับสากล ที่คำนึงถึงความ
เหมาะสมเพื่อประโยชนของธรุกิจ อันจะกอใหเกิดยอดขาย และกำไร โดยมีคาใชจายที่ต่ำ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
ผูประกอบการจังหวัดราชบุรี มคีวามคิดเห็นรายดานเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 
 ดานเศรษฐศาสตร มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 ปจจัยดานเศรษฐศาสตรเปน
ปจจัยแรกที่ผูประกอบการคำนึงถึง ในการเลือกทำเลที่ตั้งทั้งนี้อาจเนื่องจากผูประกอบการจังหวัดราชบุรี มีการ
พิจารณาถึงตนทุนหรือคาใชจายที่เกิดข้ึนในการเลือก ผลตอบแทน ที่คาดวาจะไดรับ และโอกาสลงทุนเพิ่มของธุรกิจ
ในอนาคต ซ่ึงสอดคลองกับ จุฑามาศ อินทรแกว(2556 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ือง การวิเคราะหปจจัยการเลือกทำเล
ที่ตัง้สาขา กรณีศึกษา หจก.เอสเอส คาไม จังหวัดสุราษฎรธานี มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย ที่มผีลกระทบตอการ
เลือกทำเลที่ตั้ง โรงงาน โดยในการกำหนดเกณฑการตัดสินใจ นั้นจะพิจารณาถึง จำนวนของเกณฑที่เหมาะสมพบวา
เกณฑที่ใชในการตัดสินใจประกอบดวย ราคาที่ดิน การขนสง ตนทุน ตลาด สังคมและชุมชน และความพรอมของ
ทำเลที่ตั้ง สำหรับทางเลือกที่จะผานการกลั่นกรองเบื้องตนถึงความเหมาะสมที่จะใชเปนทางเลือกประกอบดวย 
อำเภอกาญจนดิษฐ อำเภอเกาะสมุย อำเภอบานตาขุน อำเภอไชยา และอำเภอพุนพิน และมีการประเมินโครงการ
เงินงบประมาณรายไดและผลตอบแทนของโครงการ ในการวิจัยจะนำปจจัยและทางเลือกมาพัฒนาเปนรูปแบบ
โครงสรางลำดับชั้นเพื่อใชเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานกรณีศึกษาที่เหมาะสม แลวทำการรวบรวมขอมูลการตัดสินใจของ
ผูตอบแบบสอบถามในฝายบริหารทั้ง 5 ทานที่เก่ียวของพบวา ผูตัดสินใจใหความสำคัญกับปจจัย คาตนทุนเปน
อันดับแรก อันดับที่ 2 คือปจจัยราคาท่ีดิน อันดับที่ 3 คือ ปจจัยการขนสง อันดับที่ 4 คือ ปจจัยตลาด อันดับที่ 5 
คือ ปจจัยสังคมและชุมชน และปจจัยความพรอมของทำเลที่ตั้งเปนอันดับสุดทาย  

ดานโครงสรางพื้นฐาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 ทั้งนี้ผูประกอบการ 
พิจารณาการบริการสาธารณะของรัฐที่จัดใหแกสังคม เชน สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง สถาบันการศึกษา 
สถานพยาบาล เพื่อจะไดรับความสะดวกในการใชบริการเหลานัน้ โดยที่ไมตองจัดข้ึนมาเอง ทำใหประหยัดตนทุนลง
ได และใหความสำคัญกับความพรอมของระบบไฟฟา เพราะวาถาระบบไฟฟาไมดี อาจเกิดผลเสียกับสินคาได เชน 
ทำใหการผลิตลาชา สินคาบางประเภทเสียหาย สอดคลองกับ กันตธมน สุขกระจาง(2560:บทคัดยอ) ที่ได
ทำการศึกษาเร่ืองการเลือกทำเลท่ีตั้งของบริษัทขายอะไหลรถยนต โดยวิธี AHP : บริษัท ABC จำกัด ผูวิจัยจึงได
นำเอากระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process : AHP) มาชวยในการวิเคราะหปญหา
การตัดสินใจในการเลือกทำเลที่ตั้ง มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกทำเลที่ตั้งของบริษัทขาย
อะไหลรถยนต โดยวิธี AHP และสรางแบบจำลองในการเลือกทำเลที่ตั้งของบริษัทขายอะไหลรถยนต ผลการ
วิเคราะหพบวา คาน้ำหนักของปจจัยหลักที่มากที่สดุ คือ ดานโครงสรางพื้นฐานมีคาน้ำหนัก 0.257 

ดานสังคม มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 เนื่องจากผูประกอบการไดพิจารณาถึง 
สภาพแวดลอม ปจจัยตาง ๆ ทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเขามาเปนปจจัยในการ
พิจารณาตัดสินใจมากข้ึน เนื่องจากปญหาดานสิ่งแวดลอมกำลังเปนปญหาใหญที่สงผลกระทบตอสิ่งมีชีวติและเปน
ปญหาสำคัญที่ทัว่โลกตระหนักถึงสอดคลองกับ thai franchise center (2557:บทความ) “การวิเคราะหทำเลที่ตั้ง 
(Location Analysis)” ที่กลาววา ความสำเร็จของกิจการในบางทำเลที่ตั้งนั้นสามารถจะไดรับผลกระทบจากปจจัย
ในเร่ืองความเปนที่ยอมรับของชุมชนหรือสังคมในพ้ืนที่วาเปนที่ยอมรับในระดับมากนอยเพียงใดเปนสำคัญ ชุมชน
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หลายๆ แหง ใหการยอมรับธุรกิจใหมที่จะเขามาในมุมมองที่วาอาจจะเปนแหลงในการ เก็บภาษีเพื่อการนำไปบำรุง
ทองที่ การมีโอกาสในการทำงานที่มากข้ึน หรือดีข้ึน หรือสะดวกมากข้ึน รวมไปถึงสิ่ง ดี ๆ ที่ชุมชนโดยภาพรวมจะ
ไดรับ อยางไรก็ตามชุมชนหรือสังคมจะไมใหการตอนรับกิจการใดที่อาจจะนำมาซึ่งมล ภาวะที่เปนพิษในลักษณะ
ตาง ๆ ไมวาจะเปนน้ำเนาเสีย เสียงดัง การจราจรติดขัด หรือกิจการท่ีจะทำใหชุนชนในสังคมแหงนั้นมีคุณภาพชีวิต
ทีแ่ยลงไปกวาเดิม เชน การสรางโรงงานไฟฟา การสรางบอบำบัดนำเสีย การสรางสนามบิน เปนตน 

ดานความเชื่อมโยงกับระบบอำนวยความสะดวก มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.62 การคมนาคมเปนเร่ืองที่ผูประกอบการคำนึงถึง เพราะหมายถึงตนทุนในระยะยาว และมีสวนเก่ียวของกับ
การตลาด การขนสงมีความสำคัญกับกิจกรรมการกระจายสินคา ความปลอดภัย ระยะเวลาในการจัดสง คุณภาพรถ
ขนสง ความสะดวกของเสนทาง และการตรงตอเวลา ซ่ึงสอดคลองกับ พิมลพร พันธุถาวรนาวิน (2553) คนควา
เร่ือง “การศึกษาความเปนไปไดและการหาทำเลท่ีตั้งที่เหมาะสมของอาคารชุด (Condominium) กรณีศึกษา 
โครงการ The A บริษัท AAA จำกัด’’ วัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังนี้คือ เพ่ือศึกษาความเปนไปไดและวิเคราะห
ปจจัยที่มผีลในการหาทำเลที่ตัง้สำหรับกอสราง โครงการ The A ของบริษทั AAA จำกัด ในแตละพื้นที่ใหไดตรงตาม
ความตองการของผูซื้อมากที่สุด จากผลการศึกษาพบวา การเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการกอสรางอาคารชุด
โครงการ The A คือทำเลที่ 5 ซ่ึงตั้งอยูภายในซอยอารีย 4 ถนนพหลโยธิน 7 เนื่องจากมีการรองรับการคมนาคมที่
สะดวกสบายแมจะอยูในชั่วโมงเรงดวน รวมถึงการอยูใกลแหลงอำนวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อตอบรับความเปน
สังคมเมืองของผูอยูอาศัย โดยจากผลของแบบสอบถามแสดงใหเห็นวารายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูซื้อ เปนสิ่งสำคัญ
อันดับตนๆ ที่จะสงผลในการเลือกทำเลท่ีตั้งอาคารชุด เพราะฐานลูกคาในธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารชุด
ในปจจุบัน ไดขยายสูฐานลูกคาในระดับกลางดวย นอกจากนี้ ยังตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงและแนวทางในการ
แกไขจากการเลือกทำเลที่ตัง้โครงการ เพื่อใหไดทำเลที่เหมาะสมและตรงตามความตองการของลูกคามากที่สุด 

ดานการใชพื้นที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 เนื่องจากผูประกอบการไดตะหนัก
ถึงขอจำกัดของพื้นที่ กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ เพื่อการขยายกิจการในอนาคต รวมทั้งกฎหมายการควบคุมอาคาร
กอสรางอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ ณภัทร ศรีนวล, อดุลย, สิทธิโชค, แววมยุรา และพิมสหรา (2559 : บทคัดยอ) ศึกษา
การประยุกตใชกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะหปจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งของคลังสินคา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกทำเลที่ตั้งคลัง สินคา โดยงานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหปจจัยประกอบดวย 5 ปจจัยหลัก          
ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานสภาพแวดลอม ปจจัยดานการขนสง ปจจัยดานลูกคาและผูผลิต ปจจัยดานบุคลากร และ
ปจจัยดานกฎระเบียบ โดยมีปจจัยรองจำนวน 20 ปจจัย โดยใชเทคนิควิธีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analysis 
Hierarchy Process) เพ่ือคำนวณหาน้ำหนักความสำคัญของปจจัยและวิเคราะหเปรียบ เทียบความสำคัญของปจจัยใน
การเลือกทำเลที่ตั้งของคลังสินคา ซ่ึงผลการวิจัยพบวาปจจัยดานกฎระเบียบมีความสำคัญมากที่สุด (รอยละ 32) 
รองลงมาเปนปจจัยดานการขนสง (รอยละ 27) ปจจัยดานบุคลากร (รอยละ 17) ปจจัยดานลูกคาและผูผลิต (รอยละ 
14) ตามลำดับ และปจจัยที่มีความ สำคัญนอยที่สุดคือปจจัยสภาพแวดลอม (รอยละ 8) สำหรับปจจัยรองที่มี
ความสำคัญมากที่สุด 5 อันดับแรกประกอบดวย ปจจัยรองดานมาตรฐานอุตสาหกรรมมากที่สุด (รอยละ31.80) 
รองลงมาเปนปจจัยดานกฎหมาย (รอยละ 30.5) ปจจัยดานคุณภาพและความนาเชื่อถือของการขนสง (รอยละ 10.4) 
นโยบายภาครัฐ (รอยละ 7.4) และการเมือง (รอยละ 6.9) ตามลำดับ 

351

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



 

 จากผลของการวิจัยการเลือกทำเลที่ตั้งจุดกระจายสินคาของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี ปจจัยหลักใน
การเลือกทำเลที่ตั้งจุดกระจายสินคาที่ผูประกอบการเลือกข้ึนอยูกับปจจัยเศรษฐศาสตรมีผลตอการเลือกทำเลท่ีตั้ง
ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี มากที่สุดเนื่องจากปจจัยดานเศรษฐศาสตรเปนปจจัยแรกที่ผูประกอบการ
คำนึงถึง ในการเลือกทำเลที่ตั้ง โดยการพิจารณาจากการเอ้ือประโยชนของธุรกิจโดยรอบ โอกาสลงทุนเพิ่มของ
ธุรกิจในอนาคต ราคาที่ดิน แรงงาน กำลังซ้ือของลูกคา และคาใชจายในการขนสง ดังนั้นควรมีจดัหาทำเลที่มีความ
เหมาะสมใหแกผูประกอบการโดยคำนึงถึงปจจัยเศรษฐกิจเปนหลัก และมีการสงเสริมดานการตลาด และการเขาถึง
แหลงเงินทุนใหกับผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี 
 ในการศึกษาคร้ังตอไปอาจทำการศึกษาเปรียบเทียบกับ ผูประกอบการวิสาหกิจประเภทหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑในจังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทำใหทราบความเหมือนและความแตกตางของปจจัยที่มี
ผลตอการเลือกตั้งทำเลที่ตัง้ของจุดกระจายสินคาของผูประกอบการที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดใกลเคียงกัน 
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The Effect Of Quality Service On Satisfaction Of Taxpayer Of Samutsakhon 1 Area 

Revenue Office
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     ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
 

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของ ผูเสียภาษีอากร 
สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 กลุมตัวอยางคือ ผูเสียภาษีอากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 
จํานวน 300 ราย เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการใหบริการ ประกอบดวย ความเปนรูปธรรมของการบริการ ความนาเชื่อถือ
ไววางใจในการบริการ การตอบสนองตอผูรับบริการการใหความม่ันใจแกผูรับบริการ และความเห็นอกเห็นใจ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา คุณภาพการใหบริการสงผลตอความพึงพอใจของผูเสีย
ภาษีอากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถรวมพยากรณความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากร
สาํนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 คิดเปนรอยละ 77.00 

 
 : , , ,  1 

 

Abstract

The purpose of this research was to analyze service quality. That affects the 
satisfaction taxpayers. Samut Sakhon Area Revenue Office 1 Sample there’s 300 taxpayers. 
To gather information data were analyzed using descriptive statistics. Include Frequency 
value, Percentage, Mean, Standard deviation and Multiple Regression Analysis.

The results of the research. Service quality must be Factual service, Credibility, 
Responding, Reassurance and Compassion to service recipients. Overall, it is at the 
statistical level that 0.01 and able to join the forecast Satisfaction of taxpayers, Samut 
Sakhon Area Revenue Office 1, representing 77.00% 

Keyword : quality service, satisfaction, taxpayer,Samutsakhon 1 Area Revenue Office.
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 รัฐบาลมีภารกิจหลักในการบริหารประเทศประกอบดวย การรักษาความสงบเรียบรอยและ ความมั่นคง
ภายในประเทศ การใหบริการและสวัสดิการทางสังคมการพัฒนาประเทศ การสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนมี
รายไดมคีวามกินดีอยูดี ตลอดจนการปองกันการรุกรานจากภายนอกฯลฯ ในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพื่อสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึนเพื่อ
เตรียมความพรอมดานคน ดานสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในดานตางๆ รัฐบาลจะตองใชงบประมาณจํานวนมหาศาลเพื่อนํามาใชจายในการพัฒนาประเทศ 
รัฐบาลจึงมีความจําเปนตองหารายไดใหเพียงพอกับการใชจายในการพัฒนาประเทศ โดยแหลงรายไดที่สําคัญของ
รัฐบาลมาจาก 3 กรมหลักประกอบดวย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ซึ่งรายไดจาก
กรมสรรพากรเปนแหลงรายไดหลักที่สําคัญที่สุดของรัฐบาลและกรมสรรพากรสามารถบริหารการจัดเก็บรายไดภาษี
อากรไดเปนจํานวนเงินที่เพิ่มข้ึนทุกป เนื่องจากกรมสรรพากร เปนหนวยงานหลักในการจัดเก็บรายไดภาษีใหภาครัฐ
เพื่อเปนรายไดใหรัฐบาลนํามาใชพัฒนาประเทศ กํากับ/ตรวจสอบการปฏิบัติดานภาษีตามมาตรฐาน ติดตามและ
เรงรัดภาษีอากรคาง เปนตัวแทนฝายรัฐในการรักษาความเปนธรรมและรักษาสภาพบังคับใชกฎหมายภาษี พิจารณา
ปรับปรุงตัวบทกฎหมายและระบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อสงเสริมการออม การลงทุนและการแขงขันในการผลิต 
และการสงออกกับนานาประเทศตลอดจนสรางความเปนธรรมในการกระจายรายไดและเสริมสรางความสมัครใจใน
การ เสียภาษี กรมสรรพากรเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งมีภารกิจหลักที่สําคัญ คือ การจัดเก็บ
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ ประกอบดวยภาษีทางตรง คือ ภาษีที่ผูเสียภาษีไม
สามารถผลักภาระทางภาษีไปใหผูอ่ืนได เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนตน และภาษี
ทางออม คือ ภาษีที่ผูเสียภาษีสามารถผลักภาระทางภาษีไปใหผูอ่ืนได เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
ทรัพยสิน อากรแสตมป ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร เปนตน พรอมทั้งเสนอแนะนโยบายจัดเก็บภาษีอากร และ
แกไขกฎหมายภาษีอากรเพื่อสงเสริมใหมีการแขงขันในระดับสากลและเพื่อบรรเทาภาระภาษีของประชาชน และ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อสรางโอกาสในการบริหารจัดเก็บภาษอีากรภายใตขอจํากัดดานรายไดและคาใชจาย พรอมใช
ชองทางตางๆ จัดเก็บภาษีโดยเฉพาะจัดเก็บจากกลุมธุรกิจ ขามชาติ ซึ่งเปนกลุมธุรกิจที่มีศักยภาพสูงในการชําระ
ภาษี ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษีอากรที่อยูในหนาที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพากร เปนการจัดเก็บภาษีภายใต
หลักการประเมินตนเองของผูเสียภาษี (Self Assessment) ซึ่งผูเสียภาษีจะยื่นแบบแสดงรายการภาษีประเภทตางๆ 
เพื่อประเมินตนเองวามีรายไดหรือกําไรสุทธิและภาษี ที่ตองชําระหรือมีสิทธิไดรับคืนดวยตนเองโดยเจาหนาที่
กรมสรรพากรจะเปนผูกํากับดูแลผูเสียภาษีและติดตามผลอยางใกลชิด ผูเสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมี
หลายประเภท โดยมีทัง้ผูเสียภาษีทีป่ฏิบัตถูิกตองตามกฎหมาย และผูเสียภาษีที่หลีกเลี่ยงภาษี ดวยเจตนาใชชองโหว
ของกฎหมาย ในการบริหารประเทศในแตละปรัฐบาลไดกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรดานตางๆ มุงเนนการ
พัฒนาประเทศใหเจริญเติบโต และทัดเทียมกับนานาประเทศ ซึ่งนโยบายและยุทธศาสตรดานตางๆ สามารถ
ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง สวนหนึ่งเปนผลจากนโยบายดานการคลังในสวนการบริหารจัดเก็บรายไดภาษีอากร              
ซึง่กรมสรรพากรเปนหนวยงานหลัก ที่มีความสําคัญในการจัดเก็บภาษีอากร โดยในแตละปไดรับมอบหมายจัดเก็บ
รายไดจากภาษีอากรเปนจํานวนสูงเกินกวา รอยละ 60 ของรายไดทั้งประเทศ และเพิ่มข้ึนทุกปตลอดมา ดังนั้น 
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กรมสรรพากรจึงตองหามาตรการและจัดเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนําเงินทุนมาพัฒนาประเทศ ซึ่งภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา เปนภาษีทางตรงที่มีความสําคัญมาก เนื่องจากจัดเก็บจากบุคคลธรรมดา ซึ่งมีเงินไดตามมาตรา 39 
แหงประมวลรัษฎากรและเปนการจัดเก็บภาษีในอัตรากาวหนา เมื่อมีรายไดมากก็จะมีภาระภาษีมากไปดวย โดย
ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เรียกวา เงินไดสุทธิ คํานวณจากการนําเงินไดพึ่งประเมินตลอดทั้งปภาษีหักคาใชจาย
และคาลดหยอนตางๆ ตามกฎหมาย (ประมวลรัษฎากร) เปนเงินไดสุทธิ จากนั้นจึงนําไปคํานวณภาษี ตามอัตรา
กาวหนาและวิธีการที่กฎหมายกําหนด ซึ่งผูมีเงินไดมีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประเมิน
ตนเอง (แบบ ภ.ง.ด.90 และแบบ ภ.ง.ด.91) ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปถัดไป
จากที่มเีงินไดเกิดข้ึน นอกจากนี้กฎหมายยังกําหนดใหผูมีเงินไดตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
คร่ึงป ในกรณีที่มเีงินไดพึงประเมิน ม.40(5)-(8) หรือ กําหนดใหผูจายเงินไดทําการหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก 
ณ ที่จาย นําสงตอกรมสรรพากร ซึ่งภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาคร่ึงป ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จาย ถือเปน
เครดิตภาษีในการคํานวณภาษีเงินไดบคุคลธรรมดาตอนส้ินป และหากมีเครดิตภาษีสูงกวาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ที่ตองชําระ บุคคลนั้นจะไดรับเงินภาษีคืน ซึ่งกรมสรรพากรมีนโยบายกํากับดูแลผูเสียภาษีโดยวิธีใกลชิดและเปน
ปจจุบัน เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และทัศนคติที่ดีในการเสียภาษี เพื่อเปนประโยชนในการบริหารจัดเก็บภาษี 
การจัดเก็บภาษีอากร มีวัตถุประสงคหลัก คือ การหารายไดมาใชจายในกิจการของรัฐบาล เพื่อดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายทางเศรษฐกิจตาง ๆ  

 การจัดเก็บภาษีอากรมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อหารายไดมาใชจายในกิจการของรัฐ กิจการของรัฐโดย
สวนใหญเปนกิจการทําเพื่อสวนรวม เชน ความมั่นคง ความปลอดภัย การศึกษา กิจการสาธารณูปโภคตางๆ เปนตน 
อีกทั้งเพื่อเปนเคร่ืองมือในการกระจายรายไดและทรัพยสิน ถือเปนมาตรการดานรายไดที่รัฐบาลใชเพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมแกประชาชน เชน ใชวิธีอัตรากาวหนา ภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก เปนตน และเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ ทั้งดานราคาสินคาและการจางงาน ซึ่งถือเปนเปาหมายทางเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน การปองกันภาวะเงิน
เฟอ โดยรัฐบาลเพิ่มภาษีตางๆ ใหสูงข้ึนเพื่อเปนการลดการใชจายของประชาชน และในยามเศรษฐกิจตกต่ํา มีอัตรา
การวางงานมาก รัฐบาลจะลดภาษีตางๆ ลง เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการบริโภคและการลงทุนมากข้ึน 

 แตในอดีตที่ผานมาการจัดเก็บภาษีอากรยังมีปญหาและขอขัดของในการปฏิบัติงานซ่ึงมีสาเหตุสําคัญจาก
หลายประการดวยกันไมวาจะเกิดจากการดําเนินการของเจาหนาที่การบริหารจัดการในการจัดเก็บภาษีอากร 
เคร่ืองมือที่ใชในการจัดเก็บภาษีอากรหรือแมแตผูมีหนาที่ในการเสียภาษีอากรที่ยังขาดความรูและความเขาใจ
เก่ียวกับการจายภาษี ข้ันตอนการจายภาษีชวงเวลาที่ตองดําเนินการและการคิดคํานวณจํานวนเงินที่ตองเสียภาษีซึ่ง
จากสาเหตุตางๆ ขางตนนั้นสงผลกระทบตอการจัดเก็บภาษี และ หมายรวมถึงยอดการจัดเก็บและผูมีหนาที่เสีย
ภาษีก็ไดรับผลกระทบเชนกันไมวาจะเปนการจายภาษียอนหลังซึ่งมีการคิดอัตราดอกเบี้ยตลอดไปถึงการรับผิดทาง
กฎหมาย ดังนั้นหากมีปจจัยใดที่เก่ียวของกับ การจัดเก็บภาษีอากรที่เปนอุปสรรคตอการจัดเก็บภาษีอากรก็จะทําให
เกิดผลกระทบทั้งผูเสียภาษีกรมสรรพากรและการพัฒนาประเทศ สุรัสวดี โปสินธุ (2560) ในการศึกษาเร่ืองอิทธิพล
ของการรับรูความยุติธรรมในองคกร ที่มีตอทัศนคติในการทํางาน และความพึงพอใจในคาตอบแทน ของพนักงาน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคในการวิจัย 1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู
ความยุติธรรมในองคกรตอความพึงพอใจในคาตอบแทน 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในคาตอบแทนตอ
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ทัศนคติในการทํางาน 3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรูความยุติธรรมในองคกรตอทัศนคติ ในการทํางานของ
พนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในกรุงเทพมหานคร จาํนวนประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
เชิงปริมาณคร้ังนี้ ไดแก พนักงานในองคกร วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 
คน สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การวิเคราะห
การถดถอยแบบพหุคูณ, การทดสอบสมมติฐานของกลุมตวัอยาง t-Test และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA) สรุปผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การรับรูความยุติธรรมในองคกรมีนัยสําคัญทาง
สถิติเชิงบวกตอความพึงพอใจในคาตอบแทน,ความพึงพอใจในคาตอบแทน มีนัยสําคัญทางสถิติเชิงบวกตอทัศนคติ
ในการทํางาน และการรับรูความยุติธรรมในองคกร มีนัยสําคัญทางสถิติเชิงบวกตอ ทัศนคติในการทํางาน ผลจาก
การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) สรุปไดวา ตัวแปรชุดแรกระยะเวลาที่ทํางานกับ
องคกรปจจุบนั และตัวแปรชุดที่สองตําแหนงงานปจจุบันมีคาเฉลี่ยการรับรูความยุติธรรมในองคกรและดานการรับรู
ความยุติธรรมดานกระบวนการไมแตกตางกัน ทั้งนี้ สามารถนําผลการวิจัยไปปรับใชกับองคกรเพื่อกอใหเกิด
ประสิทธิภาพ ในดานการบริหารจัดการคาตอบแทน และบริหารความยุติธรรม ซึ่งเปนการสรางคุณภาพชีวิตที่ดี 
การทุมเท การอยูกับองคกรได อยางมีความสุข เพื่อความสําเร็จ และบรรลุเปาหมายการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน
ขององคกร จากความสําคัญดังกลาวของความพึงพอใจในคาตอบแทนตอทัศนคติในการทํางาน ในบริบทของการ
รับรูความยุติธรรม ประกอบกับการบริหารงานที่เหมาะสมจึงจะสงผลตอผลการดําเนินงานขององคการ ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของความพึงพอใจในคาตอบแทนตอความพึงพอใจในการทํางาน และความผูกพันตอ
องคกรในบริบทของการรับรูความยุตธิรรมของพนักงาน โดยศึกษาจากความเห็นของพนักงานในธุรกิจของวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดยอมประเภทกิจการบริการ ในกรุงเทพมหานครเก่ียวกับอิทธิพลของความพึงพอใจใน
คาตอบแทนตอความพึงพอใจในการทํางาน และความผูกพันตอองคกรในบริบทของการรับรูความยุติธรรมของ
พนักงานขององคการ เพื่อนําผลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการวางแผนการพัฒนาบริหารองคกรธุรกิจของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยใหมกีารพัฒนาอยางตอเนื่องและปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมปจจุบันได 

 สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 เปนหนวยงานในสังกัดกรมสรรพากรที่ใหบริการดานภาษีจํานวน 
1 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งเปนหัวใจสําคัญในการสรางรายไดใหกับจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 เปนหนวยงานใหบริการประชาชนใหคําปรึกษาดานภาษีพิจารณาคืนภาษีและให
คําปรึกษาเก่ียวกับกฎหมายภาษีอากรซึ่งจากการใหบริการผูเสียภาษีที่ผานมาสํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 
ไดรับการรองเรียนในเรื่องการใหบริการ เชน ไมเขาใจเก่ียวกับขอกฎหมาย ทางภาษี การไดรับขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับภาษีลาชาคืนภาษีลาชา เปนตน 

 จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพการใหบริการสงผลตอความพึงพอใจของ ผูเสียภาษี
อากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 หรือไม อยางไร เพื่อใหทราบถึงปญหาคุณภาพการใหบริการใหเกิด
ความพึงพอใจแกผูเสียภาษีอากรและนําผลการวิจัยไปจัดทําแผนกลยุทธในการปรับปรุงการดําเนินงานดานการ
ใหบริการแกผูเสียภาษีอากรตอไปเพื่อใหเกิดผลดีตอการจัดเก็บภาษีอากรใหไดตามเปาหมายที่ตั้งไว 
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 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะดานประชากรศาสตรที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากร
สาํนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 
 2. เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการที่มีผลกระทบตอความความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากรสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 
 

 
       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ตองการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากร สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1  

1. ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูเสียภาษีอากรในเขตทองที่สํานักงาน
สรรพากร พื้นที่สมุทรสาคร 1 จํานวน 24,728 คน (ขอมูลจากสํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาครพ.ศ. 2561) 
กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูเสียภาษีอากรในเขตทองที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่

 

- ความสะดวกทีไ่ดรับจากการบริการ 
- การประสานงานของการบริการ 
- ขอมูลที่ไดรับจากการบริการ 
- อัธยาศัย ความสนใจของผูใหบริการ 
- คาใชจายเม่ือใชบริการ 

 

 

- เพศ 
- วุฒิการศึกษา 
- รูปแบบกิจการ 
- รายไดตอป 
- ระยะเวลาในการใชบริการ 
- ลักษณะการประกอบกิจการ 
- เงินลงทนุของผูเสียภาษีอากร 

 

- ความเปนรูปธรรมของการบริการ 
- ความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ 
- การตอบสนองตอผูรับบริการ 
- การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ 
- ความเห็นอกเห็นใจ 
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สมุทรสาคร 1 จาํนวน 300 คน เนื่องจากประชากรเปนกลุมใหญ ผูวิจัยจึงเก็บรวมรวบขอมูลกลุมตวัอยาง จํานวน 
300 ราย เพื่ อครอบคลุมถึงกลุมประชากร ผู วิ จั ยใช วิ ธี การสุมตั วอย าง โดยอาศัยหลักความนาจะเปน
(Probability Sampling) และเลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ซึ่งเปนวิธีการสุม
ตัวอยางจากหนวยตัวอยางทุกหนวยของประชากร โดยหนวยตัวอยางทุกหนวยของประชากร มีโอกาสถูกสุมเปน
กลุมตวัอยางเทาเทียมกัน 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในคร้ังนี ้ไดแก 
แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับคุณภาพการใหบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูเสียภาษี

อากรในเขตทองที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 ซึ่งสรางตามวัตถุประสงคของกรอบแนวคิดที่กําหนด
ข้ึน โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของ ผูเสียภาษีอากร
ในเขตทองที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Multiple Choice 
Questions) โดยครอบคลุม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ย อาชีพหลักทุนจดทะเบียนและ
ลกัษณะการประกอบการ รวม 7 ขอคําถาม  
 สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการเปนแบบสอบถามเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นของคุณภาพ
การใหบริการผูเสียภาษีอากรในเขตทองที่สํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 ซึ่งประกอบดวย ความเปนรูปธรรม
ของการบริการ (Tangibles) ความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ(Reliability) การตอบสนองตอ ผูรับบริการ 
 (Responsiveness) การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ(Assurance) และความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) 

สวนที่  3 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของผู เสียภาษีอากรในเขตทองที่สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่
สมุทรสาคร 1 ซึ่งประกอบดวย ความพึงพอใจตอความสะดวกที่ไดรับจากการบริการ ความพึงพอใจตอการ
ประสานงานของการบริการ ความพึงพอใจตอขอมูลที่ไดรับจากการบริการ ความพึงพอใจตออัธยาศัยและความ
สนใจของผูใหบริการ ความพึงพอใจตอคาใชจายเม่ือใชบริการ 

สวนที่ 4 ปญหาหรือขอเสนอแนะอ่ืนๆ เปนแบบสอบถามท่ีใหผูตอบแบบสอบถามได ทําการเสนอแนะ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมใชแบบสอบถามประเภทปลายเปด (Open – ended Questions) 
 3. ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ใชการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
  1. รวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบความถูกตองและ
ความสมบูรณของแบบสอบถาม 
  2. การวิจัยคร้ังนี้ วิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการนําขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามแลวบันทึกลงในโปรแกรม เพื่อการดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติเชิงพรรณนาโดย นําขอมูล
ทีร่วบรวมไดมาวิเคราะหหาคาสถิติ ซึ่งประกอบดวย การแจกแจงความถ่ี คาเฉลี่ยแลวสรุปออกมาเปนคารอยละ 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลระดับคุณภาพการใหบริการผูเสียภาษีอากรในเขตทองที่สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 โดยใชวิธปีระมวลผลตามหลักสถิติเชิงพรรณนา นําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหา
คาทางสถิติซึ่งประกอบดวยคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากรในเขตทองที่สํานักงานสรรพากร
พื้นที่สมุทรสาคร 1 โดยใชวิธีประมวลผลตามหลักสถิติเชิงพรรณนา นําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาทาง
สถิติ ซึ่งประกอบดวย คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและจากนั้นจะทําการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ
อนุมาน คือ การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ตอนที่ 4 ปญหาหรือขอเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับคุณภาพการใหบริการผูเสียภาษีอากร ในเขต
ทองที่สาํนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 วิเคราะหสรุปปญหาหรือขอเสนอแนะโดยบรรยาย เชิงพรรณนา 

 
/  

 จากการศึกษาคุณภาพการใหบริการที่มผีลตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่
สมุทรสาคร 1 ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางทั้งหมด 300 ชุด และไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณกลับคืน
มาจากกลุมตวัอยาง จํานวน 300 ราย คิดเปนรอยละ 100 ไดผลการวิจัย ดังนี้ 

 จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปน
เพศหญิง มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รูปแบบกิจการบุคคลธรรมดา รายไดตอป 100,001 – 500,000 บาท 
ระยะเวลาในการใชบริการ 2 – 5 ป ลักษณะการประกอบกิจการขายปลีก และเงินทุนของ ผูเสียภาษีอากร 
100,001 – 500,000 บาท 

คุณภาพการใหบริการพบวา ผูเสียภาษีอากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยสวนใหญ พบวา คุณภาพการใหบริการ
ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการโดยเฉพาะอยางยิ่ง ไมเปดเผยขอมูลการเสียภาษีอากรรายหนึ่งรายใดใหผูเสีย
ภาษีอากรรายอ่ืนทราบ จากการวิเคราะหความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 
พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยสวนใหญพบวา ผู
เสียภาษีอากรสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่สมุทรสาคร 1 มีความพึงพอใจดานอัธยาศัย ความสนใจของผูใชบริการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการใหบริการดวยความสุภาพ ออนนอมและเปนกันเอง การศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพการ
ใหบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 สมมติฐานที่ 1 
คุณลักษณะดานประชากรศาสตรมีผลกระทบตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่
สมุทรสาคร 1 คุณลักษณะ ดานประชากรศาสตร ประกอบดวย 1. เพศ 2. วุฒิการศึกษา 3. รูปแบบกิจการ           
4. รายไดตอป 5. ระยะเวลาในการใชบริการ 6. ลักษณะการประกอบกิจการ 7. เงินลงทุนของผูเสียภาษีอากร           
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา คุณลักษณะดานประชากรศาสตรทั้ง 7 ดาน เม่ือพิจารณาสถิติที่ใชในการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใชสถิตเิชิงพรรณนา โดยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาสถิติ ไดแก การแจก
แจงความถ่ี แลวสรุปพบวาคุณลักษณะดานประชากรศาสตรทั้ง 7 ดาน มีผลกระทบทางบวกตอความพึงพอใจของผู
เสียภาษีอากร สมมติฐานที่ 2 คุณภาพการใหบริการสงผลตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากรสํานักงานสรรพากร
พื้นที่สมุทรสาคร 1 ประกอบดวย 1. ความเปนรูปธรรมของการบริการ 2. ความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ           
3. การตอบสนองตอผูรับบริการ 4. การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ 5. ความเห็นอกเห็นใจ ผลการทดสอบ
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สมมติฐานการวิจัย พบวา คุณภาพการใหบริการทั้ง 5 ดาน เมื่อพิจารณาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
พบวา มีคา Sig ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 ยอมรับสมมติฐาน H1 กลาวคือ 
คุณภาพการใหบริการ 5 ดาน มีผลกระทบทางบวกตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากร หมายความวา คุณภาพ
การใหบริการดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ ดานการตอบสนอง
ตอผูรับบริการ ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ และดานความเห็นอกเห็นใจเพิ่มข้ึน การศึกษาวิจัยเร่ือง 
คุณภาพการใหบริการที่มีผลตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่
สมุทรสาคร 1 พบวา คุณภาพการใหบริการ ประกอบดวย 1. ความเปนรูปธรรมของการบริการ 2. ความนาเชื่อถือ
ไววางใจในการบริการ 3. การตอบสนองตอผูรับบริการ 4. การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ 5. ความเห็นอกเห็นใจ
สามารถรวมกันพยากรณความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 รอยละ 77.00 

คุณภาพการใหบริการ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ เจาหนาที่ใหคําแนะนําแก ผูเสียภาษีอากรดาน
บริการไดอยางรวดเร็ว ดานความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการใหบริการที่ถูกตองเหมาะสม ดานการตอบสนองตอ
ผูรับบริการ เจาหนาที่เต็มใจชวยเหลือผูรับบริการ ดานการใหความมั่นใจ แกผูรับบริการไมเปดเผยขอมูลการเสียภาษี
อากรรายหนึ่งรายใดใหผูเสียภาษีอากรรายอ่ืนไดทราบ ดานความเห็นอกเห็นใจ เจาหนาที่ใหเกียรติผูเสียภาษีเห็นวาผู
เสียภาษี มีความพึงพอใจดานความสะดวกที่ไดรับจากการบริการใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว ทันตาม
กําหนดเวลาดานการประสานงานของการบริการ มีความชัดเจนในการใหคําแนะนําที่เปนประโยชนดานขอมูลที่ไดรับ
จากการบริการข้ันตอนในการใหบริการ มคีวามเหมาะสม ดานอัธยาศัยความสนใจของผูใหบริการใหบริการดวยความ
สภุาพ ออนนอม และเปนกันเองดานคาใชจายเม่ือใชบริการทานพอใจกับคาใชจายในการเดินทางมาติดตอเสียภาษีที่
สาํนักงานสรรพากร และทานพอใจเก่ียวกับการจายในอัตราภาษีที่ยื่นตามแบบเสียภาษี 

 
 

การศึกษาวิจัย เร่ือง คุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากรสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 โดยรวม สวนใหญเปนเพศหญิง เนื่องจากผูเสียภาษีอากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่
สมุทรสาคร 1 เพศหญิงเปนเพศที่มปีระกอบกิจการมากกวาเพศชาย มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เนื่องจากตองการ
นําความรูมาพัฒนากิจการตนเอง รูปแบบกิจการบุคคลธรรมดา เนื่องจากการประกอบกิจการเพื่อบริการขายปลีกให
ลูกคาในทองที่  รายไดตอป  100,001 - 500,000 บาท เปนกิจการแบบครอบครัวและเปนกิจการบุคคล
ธรรมดา ระยะเวลา ในการใชบริการ 2 - 5 ป ลักษณะการประกอบกิจการขายปลีก และเงินทุนของผูเสียภาษีอากร 
100,001 - 500,000 บาท เนื่องจากผูประกอบกิจการเปนลักษณะบุคคลธรรมดาและเปนกิจการในครอบครัว 
คุณภาพการใหบริการ ทั้ง 5 ดานสงผลตอความพึงพอใจของเสียภาษีอากรในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ณรงคชัย เปงภีระ (2557) ศึกษาคุณภาพการใหบริการของสถานสุขภาพพิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม          
ผลการศึกษาพบวา คุณภาพการใหบริการของ สถานสุขภาพพิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหมในระดับสูง และผูบริการ
เกิดความพึงพอใจในการใหบริการอยูในระดับสูง และงานวิจัยของ ประชิต ทองยอย (2557) ศึกษาคุณภาพการ
ใหบริการของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ ผลการศึกษา พบวา ระดับคุณภาพการใหบริการของ
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สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศโดยรวมอยูในระดับสูงคุณภาพการใหบริการที่ดีเปนการดําเนินงานที่
สําคัญของสํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 ใหเปนไปตามนโยบายการใหบริการเพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รอบคอบ มปีระสิทธิผลเพื่อใหผูเสียภาษีอากรพึงพอใจใน
การใหบริการ และเต็มใจใชบริการเสียภาษีอากรไมวาจะเปนดานความเปนรูปธรรมของการบริการดานความ
นาเชื่อถือไววางใจในการบริการ ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ดานการใหความม่ันใจแกผูรับบริการ และดาน
ความเห็นอกเห็นใจ สามารถนํามาอภิปรายผล เปนรายดาน ไดดังนี้ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการดานความเปนรูปธรรมของการบริการ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะเจาหนาที่ใหคําแนะนําแกผูเสียภาษีอากรดานบริการไดอยางรวดเร็วเพื่อใหการ
ดําเนินงานดานการกํากับดูแลผูเสียภาษี การสํารวจเพื่อนําผูเสียภาษีรายใหมเขาสูระบบ แนะนําการปฏิบัติที่ถูกตอง
ในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มและสอบยันความถูกตองของการออกใบกํากับภาษี การตรวจสอบผูขอคืนภาษีใหเปน
รูปธรรมของการบริการซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ลาวัณย บุนะจินดา (2557) ศึกษาคุณภาพงานบริการดาน
เภสัชกรรมชุมชนในมุมมองของผูรับริการและเภสัชกรในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
พบวา คุณภาพการใหบริการดานความเปนรูปธรรมของการบริการมีความสอดคลองระหวางความคาดหวังและการ
รับรูมากที่สุด ดานความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ
การใหบริการดานความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะใหบริการที่ถูกตอง
เหมาะสมเพื่อใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานจัดเก็บภาษีอากรเปนไปในแนวทางเดียวกันอยางมี
ประสิทธิภาพตามแนวทางปฏิบัติเพื่อความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการของผูเสียภาษีอากร ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของแกวมณี ก้ิงเงิน (2550) ศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการของโรงพยาบาลลพบุรี พบวา ดานความ
เชื่อถือและไววางใจไดอยูในระดับสูง ผลสรุปของงานวิจัยคือผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ของโรงพยาบาลลพบุรีในดานตางๆ ดังนี้ 1. ความพึงพอใจตออัธยาศัย ความสนใจของผูใหบริการ (Courtesy) 
ไดแก การแสดงอัธยาศัยทาทางที่ดี เปนกันเองของผูใหบริการ และการแสดงความสนใจหวงใยตอผูรับบริการ            
2. ความพึงพอใจตอขอมูลที่ไดรับจากผูบริการ (Medical information) 3. ความพึงพอใจตอคุณภาพของบริการ 
(Quality of care) ไดแก คุณภาพของการดูแลผูปวยทัศนะของผูปวยที่มีตอบริการของโรงพยาบาลและงานวิจัย
ของวสันต รักแผน (2550) ศึกษาคุณภาพการใหบริการของสํานักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี พบวา ดาน
ความนาเชื่อถือมีคุณภาพการใหบริการในระดับสูงดานการตอบสนองตอผูรับบริการพบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ ดานการตอบสนองตอผูรับบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยเฉพาะเจาหนาที่เต็มใจชวยเหลือผูรับบริการเพื่อใหการดําเนินงานใหคําปรึกษาแนะนําผูเสียภาษีใหปฏิบัติ
ถูกตองตามกฎหมายแนะนํา การปฏิบัติที่ถูกตองในการเสียภาษีมูลคาเพิ่มและสอบยันความถูกตองของการออก
ใบกํากับภาษี เพื่อตอบสนองความตองการในการใชบริการของผูเสียภาษีอากร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ลาวัณย บุนะจินดา (2557) ศึกษาคุณภาพงานบริการดานเภสัชกรรมชุมชนในมุมมองของผูรับริการและเภสัชกร ใน
เขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ พบวา ดานการตอบสนองตอผูรับบริการมีความ
สอดคลองระหวางความคาดหวังและการรับรูมากและงานวิจัยของแกวมณี ก้ิงเงิน (2550) ศึกษาเก่ียวกับคุณภาพ
การใหบริการของโรงพยาบาลลพบุรี พบวา ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง มีระดับคุณภาพการใหบริการอยู
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ในระดับสูง ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการ
ใหบริการดานการตอบสนองตอผูรับบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยเฉพาะไมเปดเผยขอมูลการเสียภาษี
อากรรายหนึ่งรายใดใหผูเสียภาษีอากรรายอ่ืนทราบเพื่อใหการดําเนินงานการกํากับดูแลผูเสียภาษีโดยใกลชิดเปน
รายผูประกอบการและใหเปนปจจุบันเพื่อใหผูมารับบริการมีความม่ันใจในการใหบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของลาวณัย บุนะจินดา (2557) ศึกษาคุณภาพงานบริการดานเภสัชกรรมชุมชนในมุมมองของผูรับบริการและเภสัช
กร ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ พบวา ดานความม่ันใจตอบริการมีความ
สอดคลองระหวางความคาดหวังและการรับรูมาก ดานความเห็นอกเห็นใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการดานการตอบสนองตอผูรับบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยเฉพาะ
เจาหนาที่ใหเกียรติผูเสียภาษีเห็นวาผูเสียภาษี คือ คนสําคัญ เพื่อใหเกิดความเห็นใจในการดําเนินงานการกํากับดูแล
ผูเสียภาษีการแนะนํา การปฏิบัติ ที่ถูกตองในการเสียภาษีมลูคาเพิ่มและสอบยันความถูกตองเพราะผูเสียภาษีอากร
คือคนสําคัญขององคกรซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของลาวัณย บุนะจินดา (2557) ศึกษาคุณภาพงานบริการดานเภสัช
กรรมชุมชนในมุมมองของผูรับบริการและเภสัชกร ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 
พบวา ดานความเขาใจและเห็นใจผูรับบริการมีความสอดคลองระหวางความคาดหวังและการรับรูมาก และงานวิจัย
ของ วสันต รักแผน (2550) พบวา ดานความเขาใจ เห็นอกเห็นใจ มีคุณภาพการใหบริการในระดับสูงดานความพึง
พอใจของผูเสียภาษีอากร พบวา ผูเสียภาษีอากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความพึงพอใจ ทั้ง 5 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากเนื่องมาจาก ผูเสียภาษีอากรสวนใหญจดทะเบียนธุรกิจใน
รูปแบบบุคคลธรรมดา และมีระยะเวลาในการใชบริการมาแลวมากกวา 5 ป ซึง่เปนความรับรูของบุคคลที่เกิดข้ึนใน
ระยะยาวเก่ียวกับลักษณะบริการที่มีตอคุณภาพบริการ เชน ความรับผิดชอบ ความนาเชื่อถือนาไววางใจของผู
ใหบริการ เปนตน เปนมุมมองของ ผูบริการที่ไดจากการบริการสามารถนําไปเปนขอสรุปรวมความพึงพอใจของ
ผูใชบริการที่มีตอองคกร สงผลใหคุณภาพในการบริการสูงข้ึนทําใหเกิดการขยายตัวของธุรกิจบริการ และสุดทาย
สงผลตอลักษณะการบริการ ทําใหผูรับบริการไดรับการบริการที่มคีวามหลากหลายและมีคุณภาพสูงยิ่งข้ึนตอไป ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา แพทยานนท (2555) ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการของการทาเรือแหง
ประเทศไทย : กรณีศึกษา ทาเรือแหลมฉบัง พบวา โดยภาพรวมผูใชบริการสวนใหญมีระดับความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ ทั้ง 6 ดาน ประกอบดวย 1. ดานความสะดวก 2. ดานการติดตอประสานงาน 3. ดานความถูกตองและ
รวดเร็วของขอมูล 4. ดานการรักษาความปลอดภัย 5. ดานความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่และ 6. ดาน
อัธยาศัยและการเอาใจใสการบริการของพนักงาน มคีวามพึงพอใจในระดับมาก ศิริลัดดา ลิขิตจันทรวงศ (2551) ได
ทาํการวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน
เขตกรุงเทพมหานคร” พบวา 1. ความพึงพอใจที่มีตอบริการของโรงพยาบาลอยูในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน ก็พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานระบบการใหบริการ รองลงมาคือ ดานอุปกรณ 
เคร่ืองมือ ยา และเวชภัณฑ และถัดไป คือ ดานบุคลากรผูใหบริการ สวนในดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานสถานที่
และสภาพแวดลอม 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูมาใชบริการจําแนกตามสถานภาพของผูใชบริการ 
พบวา ความพึงพอใจในการใชบริการของผูปวยนอกกับผูปวยใน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพึงพอใจท่ีมีตอดานบุคลากรผูใหบริการ และดานอุปกรณ 
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เคร่ืองมือ ยา และเวชภัณฑ ไมมีความแตกตางกัน สวนดานสถานที่และสภาพแวดลอม และดานระบบการใหบริการ 
ความพึงพอใจของผูใชบริการแตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผูปวยในมีความพึงพอใจสูงกวา
ผูปวยนอกจากการศึกษาการวิจัยที่ผานมา ยังไมพบวา มีผูใดไดศึกษาความพึงพอใจระหวางผูปวยนอกกับผูปวยใน 
ซึง่ในการที่ผูวิจยัไดศึกษาและพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตินั้นอาจเปนเพราะวาลักษณะการใช
บริการของท้ังสองกลุม มคีวามตางกัน โดยผูปวยนอกจะเขามารับการบริการตรวจรักษาโดยใชเวลาที่สั้น การเขามา
มีจดุประสงคเพื่อมารักษาหรือตรวจอาการตามที่แพทยนัด เม่ือเสร็จแลวก็จะกลบัออกไปในเวลาไมนาน ดังนั้นการที่
ผูปวยนอกจะไดสัมผัสกับสถานที่และสภาพแวดลอม หรือไดรับบริการจากระบบการใหบริการตางๆ ของ
โรงพยาบาลจึงมีนอยกวาผูปวยใน เมื่อเปนเชนนี้ผูปวยในจะมีโอกาสไดสัมผัสกับสภาพแวดลอมและอาคารสถานท่ี
ของโรงพยาบาลมากกวา จึงทําใหมีความคุนเคยกับสถานที่ตางๆ ทําใหเกิดความรูสึกที่เปนมิตรกับบุคคลและ
สถานที่มากกวาผูปวยนอก ซึ่งอาจเพิ่งเคยมาคร้ังแรกหรือมีธุระที่จะตองรีบเรงไปยังสถานที่อ่ืน จึงไมไดใหความ
สนใจกับสถานที่และสภาพแวดลอมของโรงพยาบาลมากนัก อยางไรก็ดีจากการวิจัยไดพบวา ผูปวยในและผูปวย
นอกตางก็มีความพึงพอใจในดานสถานที่และสภาพแวดลอมของโรงพยาบาลอยูในระดับใกลเคียงกัน และอีก
ประการหนึ่งในดานกายภาพนั้น พบวาในปจจุบัน โรงพยาบาลของรัฐเกือบทุกแหงจะไดรับงบประมาณเพ่ือนํามาใช
ในการปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดลอมเปนจํานวนมาก รวมทั้งไดรับบริจาคจากผูที่มีจิตศรัทธาเพิ่มเติมดวย 
นอกจากนี้งบประมาณเหลานั้นยังนํามาใชในการจัดระบบการบริหารงานของโรงพยาบาลใหมคีวามคลองตัวไดอยาง
ใกลเคียงกัน ตามเทคโนโลยีที่พึงมีในปจจุบัน ผูวิจัยมีขอคิดเห็น คือ คุณภาพการใหบริการสงผลตอความพึงพอใจ
ของผูเสียภาษีอากรสํานักงานสรรพากรพื้นทีส่มุทรสาคร 1 อยูในระดับมาก ดังนั้น ผูบริหารหรือหัวหนาสวนราชการ
จําเปนตองหาแนวทางหรือกลยุทธตางๆ เพื่อพัฒนาการใหบริการเพื่อใหผูมาติดตอยื่นภาษีหรือมาติดตอราชการ
อ่ืนๆ มีความพึงพอใจมากยิ่งข้ึน 

 
 

 

1. จากผลการศึกษา พบวา คุณภาพการใหบริการ ประกอบดวย ดานความเปนรูปธรรม ของการบริการ 
ดานความนาเชื่อถือไววางใจในการบริการ ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ ดานการใหความมั่นใจแกผูรับบริการ 
และดานความเห็นอกเห็นใจ สงผลตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากรในระดับมาก จะเห็นไดวาสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 เปนหนวยงานที่ใหบริการสําหรับประชาชนผูมีรายไดทุกประเภทที่ตองไปใชบริการ 
ดังนั้น หนวยงานควรตองรักษาระดับคุณภาพการใหบริการเพื่อใหผูที่ใชบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดตอไป 

2. จากผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 อยู
ในระดับมาก ดังนั้น ผูบริหารหรือหัวหนาสวนราชการจําเปนตองหาแนวทางหรือกลยุทธตางๆ เพื่อพัฒนาการ
ใหบริการเพื่อใหผูมาติดตอยื่นภาษี หรือมาติดตอราชการอ่ืนๆ มีความพึงพอใจมากยิ่งข้ึนไป 

3. เจาหนาที่ผูมีหนาที่จัดเก็บภาษีอากรควรมีจิตสํานึกในการใหบริการ (Service Mind) เพราะถือวาเปน
หัวใจของงานบริการ เจาหนาที่ผูมหีนาที่จัดเก็บภาษีอากร จะตองใหบริการแกผูมหีนาที่เสียภาษีอากรดวยจิตใจที่รัก
งานบริการอยางเต็มเปยม 
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4. สํานักงานสรรพากรทุกหนวยงานควรมีการปลูกฝงสรางจิตสํานึกในการเสียภาษีใหแกเยาวชนให
ตระหนัก ถึงความรับผิดชอบในหนาที่การเสียภาษีเพราะเยาวชนเปนกําลังของชาติที่จะเติบโตข้ึนเปนผูมีหนาที่เสีย
ภาษีอากรที่ดีในอนาคต  

5. สาํนักงานสรรพากรทุกหนวยงานควรจัดใหมีปายแสดงข้ันตอน วิธีการชําระภาษีอากรในหนวยงานใหผู
มหีนาที่เสียภาษีอากรเห็นไดอยางชัดเจน 

6. ควรมีการติดตามผลการใหบริการหลังจากมาใชบริการ โดยจัดทําแบบสอบถามของผูมาใชบริการ อยาง
สมํ่าเสมอ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขและตรวจสอบคุณภาพการใหบริการ 

7. ดานเจาหนาที่ใหบริการ ควรจัดใหมีการฝกอบรมความรูที่ทันสมัย การใชอุปกรณที่ใหบริการ เชน การ
ใชตูอิเล็กทรอนิกสในการยื่นแบบฯ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและสะดวกในการเสียภาษี 

8. ควรจัดเจาหนาที่คัดกรองเบื้องตนในการใหบริการของผูเสียภาษีแตละประเภทเพื่อเสริมสรางความ
เขาใจ และลดระยะเวลาการติดตอของผูเสียภาษีแตละคน  

9. ควรเพิ่มเคร่ืองคอมพิวเตอรในการชําระภาษีทางอินเตอรเน็ต และเจาหนาที่ที่มีความรูความชํานาญใน
การใหบริการแนะนําการใช เพื่อความสะดวกและรวดเร็วแกผูเสียภาษี 

 
 

1. ควรศึกษาถึงปจจัยภายในและภายนอกตาง ๆ ที่สงผลตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากร เพื่อหา
แนวทางในการปองกัน และพัฒนาหนวยงานตอไป 

2. ควรศึกษาคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากร สํานักงานสรรพากรพื้นที่
อ่ืนๆ เพื่อหาแนวทางในการกําหนดนโยบายดานการใหบริการที่ดีรวมกันตอไป 

3. ควรมีการศึกษาปจจัยดานอ่ืนๆ ที่เปนปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูเสียภาษีอากร เชน 
สภาพแวดลอมอ่ืนในดานโครงสรางภาษีอากร สัดสวนของรายไดตอคาใชจายในการจัดเก็บภาษีอากร เปนตน  

4. การวิจัยในคร้ังตอไป ควรทําการศึกษาความพึงพอใจในสวนของดานเจาหนาที่ เพื่อใหสามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชในการวิเคราะหความรูความสามารถในการใหบริการของเจาหนาที่สรรพากร 

5. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการยื่นแบบและชําระภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาผานอินเทอรเน็ตในเขตพื้นที่ตางๆ 

6. การศึกษาในอนาคต ควรมีการศึกษาถึงปญหาอุปสรรคในการเสียภาษีอากรของประชาชน ผูเสียภาษี
เพื่อนําผลการศึกษาไปปรับปรุงแกไข และใหการบริการเสียภาษีไดรับความสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน 
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Facebook)

Factors affecting the decisions to purchase products through Facebook of Yala City 

Municipality employees

   วิยะดา  ศรีวิมล 
   สาขาวิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ดร. เอกภัทร มานิตขจรกิจ 
 ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

งานวิจัยนี้ มีจุดประสงคเพื่อศึกษาความสนใจในการใชเฟซบุกในการซ้ือสินคา ปจจัยที่สงผลตอการเลือก
ซื้อสินคาผานเฟซบุก เหตุผลที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือหรือไมซื้อ และความตองการซื้อสินคาของผูบริโภค              
โดยกลุมตัวอยาง คือ พนักงานเทศบาลนครยะลา งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางดวยวิธีการใชสูตรคํานวณขนาดตัวอยางของ           
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) และใชเคร่ืองมือประเภทมาตราประมาณคา แบบไลเคอรท สเกล เปนการ
ใหสเกลคําตอบ 5 ระดับ จากผลการวิจัยดวยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน และ
กําหนดคาระดับนัยสําคัญทางสถิตเิทากับ 0.05 พบวา เพศหญิง มีความสนใจซื้อสินคาผานเฟซบุกมากกวาเพศชาย 
คิดเปนรอยละ 64.29 ชวงอายุที่เลือกซื้อสินคาผานเฟซบุกมากที่สุด คือ 26-33 ป คิดเปนรอยละ 28.81 ระดับ
การศึกษาที่ใหความสนใจซื้อสินคาผานเฟซบุกมากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 61.90 และรายได
เฉลี่ยตอเดือนที่ตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุกมากที่สุด คือ ผูมรีายไดเฉลี่ย 10,000-20,000 บาทตอเดือน โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญดานการจัดจําหนายที่สุด และสิ่งที่คํานึงต่ําที่สุดคือดานราคา และแรงจูงใจในการซื้อ
สนิคาจากปจจัยแวดลอมคือเร่ืองของการคนหาขอมูล และคิดวาเหมาะกับวิถีชีวิตของตน เนื่องจากไมตองเสียเวลา
ในการเดินทางไปเลือกซ้ือสินคา 
 

:

ABSTRACT

The aimed of this research is to study interest of purchasing making via Facebook,  
factors affecting shopping via Facebook, reasons why people purchase or not purchase, and 
demand of purchasing. Officials serving duties in Yala City Municipality. This is a 
quantitative study which data collection was completed by questionnaires. Taro Yamane,
1973 was governed so as to calculate the samples. Statistical Package for the Social 
Sciences which was applied to calculate the data which P-value was determined at 0.05
revealed that female possessed higher level of interest in purchasing via Facebook than 
male calculated at 64.29 per cent which age of ages was 26 – 33 years calculated at 28.81
per cent. The samples holding bachelor degree possessed top level of the 61.90 per cent.
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Those whose average income was at 10,000 – 20,000 baht per month possessed top level of 
the purchasing. The samples most focused on sales, and less focused on prices. Motivation 
of purchasing based on environment was information searching. After having been 
informed, the sample analyzed whether the products suit to their lives or not. Searching 
information could save their time, for they did not go for shopping at department stores.

Key Word : Decisions to purchase products, Facebook, Yala City Municipality employees

 

ปจจุบันประเทศไทยไดเขาสูยุค Thailand 4.0 ซึ่งเปนยุคดิจิทัล หมายถึง ยุคที่ใหความสําคัญและมุงเนน
การใชเทคโนโลยี ทั้งในดานการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มรายไดทั้งรายไดประจําและรายไดเสริม จะเห็น
ไดวาผูประกอบการธุรกิจหลากหลายธุรกิจมีการปรับตัว โดยการเปลี่ยนแปลงการใหบริการเพื่อใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วในการจําหนาย และการนําเสนอสินคาหรือบริการตางๆ ของผลิตภัณฑ โดยไมจําเปนตองมีหนารานเปนของ
ตัวเอง หรือไมจาํเปนตองนําสินคาจํานวนมากๆ ออกขายตามตลาด หรือสถานที่ตางๆ เหมือนยุคกอน ขณะเดียวกัน 
ยุคดิจิทัลสามารถเพิ่มความสะดวกสบายใหกับผูบริโภคไดไมนอย ไมวาจะเปนการเลือกซ้ือสินคา หรือเลือกรับ
บริการ ไดตลอดเวลา โดยใชแคสื่ออิเล็กทรอนิกส และอินเทอรเน็ต โดยไมตองเสียเวลาในการเดินทาง เพราะความ
ทนัสมัยของเทคโนโลยีสามารถชวยใหการดําเนินชีวิตของมนุษยมคีวามสะดวกข้ึนอยางมาก 
 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา) กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดทําการสํารวจเก่ียวกับ “คนไทยใชเน็ตอยางไร? ในป 60” โดยในประเด็น 
“พฤติกรรมคนไทยกับการใชอินเทอรเน็ตและการชอปปงออนไลนในป 2560” ผลสํารวจพบวา คน Gen Y (อายุ 17-
36 ป) เปนกลุมที่ใชอินเทอรเน็ตตอวันสูงสุด โดยในชวงวัยทํางานหรือวัยเรียนหนังสือใชเฉลี่ยที่ 7.12 ชั่วโมง/วัน 
และมากถึง 7.36 ชั่วโมง/วันในชวงวันหยุด ขณะที่ Gen X (อายุ 37-52 ป) และ Gen Z (อายุนอยกวา 17 ป) ใช
อินเทอรเน็ตในวันทํางานและวันเรียนหนังสือ โดยเฉลี่ยเทากันที่ 5.48 ชั่วโมง/วัน แตในวันหยุด Gen Z กลับใช
เพิ่มข้ึนเปน 7.12 ชั่วโมง/วัน สวนทางกับ Gen X ที่ใชลดลงที่ 5.18 ชั่วโมง/วัน โดยกลุม Baby Boomer (อายุ 53-
71 ป) ใช 4.54 ชั่วโมง/วัน ในวันทํางาน และ 4.12 ชั่วโมง/วันในวันหยุด การสํารวจพบวา 61.1% จากผูตอบใช
อินเทอรเน็ตเพิ่มข้ึนจากปกอน เฉลี่ย 3.06 ชั่วโมง/วัน 30.8% มีปริมาณการใชเทาเดิม และมีเพียง 8.1% ที่ใชลดลง 
เฉลี่ยที่ 2.24 ชั่วโมง/วัน  
 กิจกรรมที่นิยมทําเม่ือใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก การใชโซเชียลมีเดีย 86.9% การคนหา
ขอมูล 86.5% การรับสงอีเมล 70.5% การดูทีวีและฟงเพลงออนไลน 60.7% และการซ้ือสินคาออนไลน 50.8% อีกทั้ง
ยังพบวา กิจกรรมที่คนนิยมทําบนอินเทอรเน็ตในการสํารวจปนี้ แตกตางจากปกอนๆ ตรงที่การซ้ือสินคาออนไลนข้ึนมา
ติด 1 ใน 5 กิจกรรมยอดฮิตเปนคร้ังแรก นั่นแสดงใหเห็นถึงการยอมรับในการทําอีคอมเมิรซมากข้ึนในสังคมไทย 
 สาํหรับสิ่งที่ทาํใหคนไทยหันมาเขาเว็บไซตอีคอมเมิรซ พบวา การตัดสินใจเกิดเขาเยี่ยมชมเว็บไซตขายของ
ออนไลนจากโฆษณาและสื่อออนไลนตางๆ มากที่สุด คิดเปน 55.9% โดยมีขอมูลจากการรีวิวและคอมเมนตของผู
เคยใชสนิคา, สวนลดและของแถมและอันดับของเว็บไซตจากการคนหาทาง Search Engine เปนปจจัยที่มีอิทธิพล
รองลงมา คิดเปน 54.9%, 47. 5% และ 41.9% 
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 ในทางกลับกัน ปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาและใชบริการออนไลนของคนไทยมากที่สุด คือ
ข้ันตอนการซ้ือที่งาย 85% โดยมีปจจัยรอง ไดแก การไดรับสินคาที่สะดวกรวดเร็ว 53.4%, โปรโมชั่นที่ถูกใจผูซื้อ 
51.4% และราคาที่ถูกกวาการซื้อผานหนาราน 49.7% 
 หากพิจารณาในเรื่องความถ่ีในการซื้อสินคาและใชบริการ กลับพบวาในระยะเวลา 3 เดือน บริการดาน
การเงินและการลงทุนเปนประเภทบริการที่คนไทยเลือกใชซ้ํามากที่สุดที ่4.8 คร้ัง รองลงมา คือบริการดาวนโหลด 4 
คร้ัง สินคาบริการดานความบันเทิงและดานการเดินทางและทองเที่ยวเทากันที่ 2.5 คร้ัง ตามดวยสินคากลุมแฟชั่น
และบริการสั่งอาหาร เทากันที่ 2.4 คร้ัง 
 ผลสํารวจยังระบุอีกวาสินคาและบริการในเกือบทุกกลุมที่คนไทยนิยมซ้ือทางออนไลนมากที่สุดจะอยู
ในชวงราคาไมเกิน 1,000 บาท ยกเวนบริการดานการเงินและการลงทุนที่สวนใหญจะเลือกซ้ือที่มูลคามากกวา 
10,000 บาท 
 ชองทางการชําระเงินที่มกีารใชมากที่สุด คือบัตรเครดิต 35.1% รองลงมาคือ การโอนเงินผานแอปพลิเคชัน 
ธนาคาร 31.9%, การโอนเงินผานตูเอทีเอ็ม 27.1%, การโอนเงินผานเว็บไซตธนาคาร 22.6% 
 ปญหากวนใจผูที่มปีระสบการณซื้อสินคาและใชบริการทางออนไลน ไดแก ปญหาสินคาที่ไดรับมีคุณภาพ
ดอยกวาหรือไมตรงตามที่โฆษณามากท่ีสุด คิดเปน 52% และไดรับสินคาลาชากวากําหนด 43.8% สวนปญหาอ่ืนที่
มกีารระบุในผลสํารวจ ไดแก ไดรับสินคาไมตรงตามในเว็บไซต 29.5%, สินคาชํารุดเสียหาย 21.3%, ชําระเงินแลว
ไมไดสนิคา 11.9%, ไดรับสินคาไมครบตามจํานวนที่สั่งซ้ือ 9.1% และสงคืนสินคาแลวไมไดรับเงินคืน 4.6% 
 จากขอมูลที่ไดกลาวมาขางตน ทําใหสามารถสรุปไดวา หากผูใชบริการเลือกซื้อสินคาออนไลนหรือรับ
บริการสินคาจากสื่อออนไลน  หรือใชสื่อสังคมเปนชองทางในการรับสินคาหรือใชบริการอยางถูกวิธี  
ก็จะทําใหการใชชีวติประจําวันงายข้ึน รวดเร็ว สะดวกสบายยิ่งข้ึน คุมคา และประหยัดมากข้ึนดวย โดยเฉพาะการ
ใชบริการซ้ือสินคาผานเฟซบุก ซ่ึงเปนสื่อสังคมออนไลนอันดับตนที่สามารถเขาถึงไดงาย คนหาสิ่งตางๆ ที่ตองการได
อยางงายดาย ไมวาจะเปนการคนหาบุคคล สินคา หรือบริการ และในสวนของผูประกอบการนั้น หากรูจกัใชเฟซบุก
ในการทําธุรกิจ แอพลิเคชั่นนี้จะเปนเคร่ืองมือในการสรางยอดขายไดมากยิ่งข้ึน หากใชใหถูกวิธีก็จะกลายเปน
ชองทางที่สามารถทําใหธุรกิจเติบโตไดในอนาคต โดยการเริ่มขยับขยายธุรกิจของตัวเองจากที่มีหนารานในแบบ
ออฟไลนเพียงอยางเดียวมาเปนการทําหนารานแบบออนไลนควบคูกัน ไมวาจะเปนการขายสินคาผานหนาโปรไฟล
ของตนเอง หรือการเปดเพจเพื่อสรางเปนหนารานของตัวเองก็ยอมได  
 เฟซบุก (Facebook) ถูกกอตั้งโดย มารก ซักเคอรเบิรก เมื่อวันที่ กุมภาพันธ 2547 โดยความสามารถของ
เฟซบุก คือ การติดตอสื่อสารระหวางบุคคล การติดตามขาวสารทั้งในและตางประเทศ การคนหาบุคคลที่เคยรูจัก
และคนหาเพื่อนใหม การซ้ือขายสินคาและบริการ รวมไปถึงการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในเร่ืองของการซื้อขาย
สินคาและบริการนั้น หากผูประกอบการศึกษาพฤติกรรมความสนใจจากผูซื้อไดอยางเขาใจ ก็อาจสามารถ
จัดรูปแบบพื้นที่การจําหนายสินคาทางเฟซบุกหรือนําเสนอสินคาใหนาสนใจเพื่อดึงดูดผูเขาชมทั้งทางออนไลน ที่
สําคัญการขายสินคาผานเฟซบุกไมตองใชเงินลงทุนเหมือนการทําหนาราน และสามารถสั่งซื้อสินคาผานได
ตลอดเวลาไมวาจะเปนทางคอมเมนตในโพสตสินคาที่ผูขายโพสต หรือทางขอความสวนตัวของเจาของเฟซบุกหรือ
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เจาของเพจ หากเจาของเพจไมสะดวกตอบกลับในเวลานั้น เครือขายสามารถเก็บการติดตอจากผูสนใจซ้ือไวเพื่อให
เจาของเพจไดตอบกลบัการขายไดในชวงเวลาตอไป 
 ผูวิจัยจึงไดจัดทําการวิจัยในหัวขอเร่ือง “ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุก (Facebook) 
ของพนักงานเทศบาลนครยะลา” เพื่อศึกษาความสนใจในการใชเฟซบุกในการซ้ือสินคา ปจจัยที่สงผลตอการเลือก
ซือ้สินคาผานเฟซบุก เหตุผลที่ทาํใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือหรือไมซื้อ และความตองการซื้อสินคาของผูบริโภค 
 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลา 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มผีลตอการเลือกซ้ือสินคาผานเฟซบุก ประกอบดวยปจจัยดานประชากรศาสตร และ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

1. เพศ  
2. อาย ุ  
3. อาชีพ  
4. ระดับการศึกษา 
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานการจัดจําหนาย 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
5. ดานบุคลากร 
6. ดานกระบวนการใหบริการ 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ 

 

การตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุก 
(Facebook) 

ของพนักงานเทศบาลนครยะลา 
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ผูวิจยัไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
 1. การวิจัยนี้ใชระเบียบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล เพื่อนํามา
วิเคราะห และสรุปผล โดยศึกษาจากกลุมตวัอยางที่เปนผูใชบริการซ้ือสินคาผานเฟซบุกที่เปนบุคลากรในหนวยงาน
เทศบาลนครยะลา จํานวน 420 คน  
 2. ผูวิจยัไดเร่ิมทาํการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธกีารแจกแบบสอบถามใหแกกลุมตวัอยาง ตั้งแตชวง
เดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 
 ขอบเขตประชากรที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางตาม
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป พนักงานครูเทศบาล ในหนวยงานเทศบาลนครยะลา จํานวน 20 หนวยงานยอย          
รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,265 คน โดยทราบจํานวนประชากรที่แนนอนดวยการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางไดใชสูตร
การหาขนาดของกลุมตัวอยาง แบบทราบจํานวนประชากรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% และเพื่อใหไดผลการวิจัยที่มีความแมนยําในการวิเคราะหสมมติฐาน โดยเลือกการสุมตัวอยาง แบบใชทฤษฎี
ความนาจะเปน (Non–Probability Sampling) ผูวิจัยเลือกการสุมตัวอยาง แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
ผูวิจยัลงพื้นที่แจกแบบสอบถาม จํานวน 420 ชุด 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ การใชแบบสอบถาม โดยแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามในลักษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)  
 สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุก โดยใชเคร่ืองมือประเภทมาตรประมาณคา (Rating Scale) แบบไลเคอรท สเกล 
(Likert Scale) เปนการใหสเกลคําตอบ 5 ระดับ จากนอยไปมาก คือ สําคัญนอยที่สุด สําคัญนอยมาก สําคัญปานกลาง 
สาํคัญมาก และสําคัญมากที่สุด  
 สวนที่ 3 ปจจัยแวดลอมที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุก ซึ่งเปนการวัดระดับการเห็นดวย
หรือไมเห็นดวยในแตละประเด็น โดยใชเคร่ืองมือประเภทมาตรประมาณคา (Rating Scale) แบบไลเคอรท สเกล 
(Likert Scale) เปนการใหสเกลคําตอบ 5 ระดับ จากนอยไปมาก คือ เห็นดวยนอยที่สุด เห็นดวยนอยมาก เห็นดวย
ปานกลาง เห็นดวยมาก และเห็นดวยมากที่สุด 

1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method) เปนการศึกษาขอมูลดานประชากรศาสตรและ
พฤติกรรมในการซื้อสินคาผานเฟซบุก โดยการคํานวณหาคารอยละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency)  

2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เปนการนําขอมูลที่ไดมารวบรวมและวิเคราะหถึง
ปจจัยทางการตลาดที่มผีลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุก โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบ
สมมติฐาน ดังนี้  
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2.1 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุมตัวแปรในแตละปจจัยที่ศึกษา ในการ
จัดกลุมตวัแปรที่มคีวามสัมพนัธกันไวเปนปจจัยตัวเดียวกัน เพื่อใหสื่อความหมาย ตัวแปรไดอยางครอบคลุม  

2.2 การวิเคราะหการถดถอย (Regression) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ คือ 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับตัวแปรตาม คือการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุกของกลุมตัวอยาง โดยทําการ
ทดสอบวาตัวแปรอิสระดังกลาวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุกหรือไม  

2.3 การวิเคราะหทดสอบสมมติฐานดวย Independent Sample T และการวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม (ANOVA) เพื่อทดสอบวาการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุกนั้น จะแตกตางกันไปตามปจจัยทางดาน
ประชากรศาสตรหรือไม

 1) เพศ พบวา เพศหญิง มีความสนใจซื้อสินคาผานเฟซบุกมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง มีจํานวน 270 คน 
ในขณะที่เพศชาย มีจํานวนเพียง 150 คน 
 2) อายุ พบวา ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูระหวาง 26-33 ป มีจํานวน 121 รองลงมา คือ 
ชวงอายุระหวาง 34-41 ป จํานวน 103 คน, ชวงอายุระหวาง 42-49 ป จํานวน 78 คน และอายุ 50 ปข้ึนไป 
จํานวน 69 คน สวนชวงอายุที่มกีารตัดสินใจซื้อสินคานอยที่สุด คือ ชวงอายุระหวาง 18-25 ป มีจาํนวน 49 คน 
 3) อาชีพ พบวา อาชีพที่นิยมซ้ือสินคาผานเฟซบุกมากที่สุด คือ พนักงานเทศบาล มีจํานวน 183 คน, 
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 90 คน, ลูกจางประจํา จํานวน 68 คน, พนักงานครูเทศบาล จํานวน 42 คน, พนักงาน
จางตามภารกิจ จํานวน 35 คน, พนักงานประจํา และลูกจางโครงการ จํานวนอยางละ 1 คน 
 4) ระดับการศึกษา พบวา ระดับปริญญาตรี ใหความสนใจซ้ือสินคาผานเฟซบุกมากที่สุด จํานวน 260 คน 
รองลงมา คือ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 106 คน และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 54 คน 
 5) รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่รายไดเฉลี่ย 10,000-20,000 บาท ตอเดือน มีจาํนวน 
180 คน, รายไดเฉลี่ย 20,001-30,000 บาท จํานวน 104 คน, รายไดเฉลี่ยนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 59 คน, 
รายไดเฉลี่ย 30,001-40,000 บาท จํานวน 49 คน, รายไดเฉลี่ย 40,001-50,000 บาท จํานวน 23 คน และรายได
เฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,000 บาท มีจํานวน 5 คน 
 สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ผานเฟซบุก (7Ps)  
 1) ดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางไดใหความสําคัญในเร่ืองของการมีการแสดงรูปภาพพรอม
รายละเอียดของสินคาครบถวนมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 34.26 รองลงมา คือ ความมีชื่อเสียงของเฟซบุกในเร่ืองคุณภาพ
ของสินคา มีคาเฉลี่ย 33.10 และสินคามีความแตกตางจากรานคาทั่วไป (รานคาออฟไลน) มีคาเฉลี่ย 32.64 
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 2) ดานราคา กลุมตัวอยางไดใหความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดดานราคา ซึ่งมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุก (Facebook) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในการโพสตขายสินคา มีการ
ระบุราคาที่ชัดเจนที่สุด มีคาเฉลี่ย 33.87 รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา มีคาเฉลี่ย 33.37 และ
ราคาสินคาบนเฟซบุกมีราคาถูกกวาการซ้ือแบบออฟไลน มีคาเฉลี่ย 32.76 
 3) ดานการจัดจําหนาย กลุมตวัอยางไดใหความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานการจัดจําหนาย 
ซึง่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุก (Facebook) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ืองของการ
มบีริการจัดสงสินคาหลากหลายชองทางและตรวจสอบไดมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 33.70 รองลงมา คือ การมีความตรง
ตอเวลาในการจัดสงสินคา เชื่อถือได มีคาเฉลี่ย 33.32 และความสามารถคนหาชื่อรานคาและเขาถึงหนาเฟซบุกของ
ผูขายไดงาย มีคาเฉลี่ย 32.98 
 4) ดานการสงเสริมทางการตลาด กลุมตัวอยางไดใหความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานการ
สงเสริมการตลาด ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุก (Facebook) พบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในเร่ืองของการมีการโพสตสินคาเพื่อประชาสัมพนัธอยางสม่ําเสมอมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 34.36 รองลงมา 
คือ บรรจุภัณฑมีความสวยงาม นาสนใจ มีคาเฉลี่ย 33 และการมีกิจกรรมสงเสริมการขายไดอยางนาสนใจ             
มีคาเฉลี่ย 32.64  
 5) ดานบุคลากร กลุมตวัอยางไดใหความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานบุคลากร ซึ่งมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุก (Facebook) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในเร่ืองของผูขายมีมนุษย
สัมพันธดี เปนมิตรกับผูซื้อที่สุด มีคาเฉลี่ย 25.15 รองลงมา คือ ผูขายอัธยาศัยดี ตอบคําถามกลับอยางรวดเร็ว           
มีคาเฉลี่ย 25.05, สามารถตดิตอกับผูขายไดสะดวก มีคาเฉลี่ย 24.97 และผูขายมีความนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ย 24.83 
ตามลําดับ 
 6) ดานกระบวนการใหบริการ กลุมตัวอยางไดใหความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดาน
กระบวนการใหบริการ ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุก (Facebook) พบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในเร่ืองของมีชองทางการชําระเงินที่หลากหลายมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 25.51 รองลงมา คือ มีข้ันตอนการ
เลือกซื้อสินคาจากหนาเฟซบุกที่งาย ไมซับซอน มีคาเฉลี่ย 25.35, มีการแจงรายละเอียดการรับชําระเงินที่ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได มีคาเฉลี่ย 25.25 และสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินคาได หากไดสินคาไมตรงกับที่ระบุไว
ในเฟซบุก มีคาเฉลี่ย 23.89 ตามลําดับ 
 7) ดานลักษณะทางกายภาพ กลุมตัวอยางไดใหความสําคัญของสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะ
ทางกายภาพ ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุก (Facebook) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
เร่ืองของความเปนปจจุบันของขอมูลสินคามากที่สุด มีคาเฉลี่ย 33.49 รองลงมา คือ มีการรีวิวสินคาที่มีความ
นาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ย 33.26 และมีการจัดหมวดหมูสินคาในอัลบั้มเฟซบุกอยางชัดเจน งายตอการเลือกซื้อสินคา         
มีคาเฉลี่ย 33.24 
 สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับปจจัยแวดลอมที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุก เปนการ
ประเมินพฤติกรรมที่สงผลตอการเลือกซื้อสินคาผานเฟซบุก พบวาพนักงานเทศบาลนครยะลา ใหการใหความ
คิดเห็นตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุก (Facebook) ไดใหความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุก 
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โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ปจจัยที่ทาํใหเกิดการตัดสินใจซ้ือมากที่สุด คือ การคนหาขอมูล โดยสนใจเร่ืองของการ
ใหความสําคัญกับเฟซบุกที่มีการปองกันขอมูลของลูกคาไวเปนความลับ และคิดวาการซื้อสินคาผานเฟซบุกเหมาะ
กับวิถีชีวิตในปจจุบนั เนื่องจากไมตองเสียเวลาในการเดินทางไปเลือกซ้ือสินคา  
 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุก
ของพนักงานเทศบาลนครยะลา 
 1) จาํแนกตามเพศ พบวาปจจัยดานเพศไมมผีลตอการเลือกซ้ือสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนคร
ยะลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ทั้ง 5 ดาน  
 2) จําแนกตามอายุ พบวาปจจัยดานอายุมผีลตอตัดสินใจซื้อสินคาของผูตอบแบบสอบถามในการเลือกซื้อ
สนิคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลา ไมแตกตางกันเพียง 1 ดาน คือ ดานการตระหนักถึงปญหา และ
แตกตางกัน 4 ดาน อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ไดแก  
  (1) ดานการคนหาขอมูล ผูตอบแบบสอบถามทีม่อีายุระหวาง 26-33 ป และ 50 ปข้ึนไป (Sig. = .007) 
และชวงอายุระหวาง 34-41 ป และ 50 ปข้ึนไป (Sig. = .049) มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาผาน        
เฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลาแตกตางกัน 
  (2) ดานการประเมินทางเลือก ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 26-33 ป และ 50 ปข้ึนไป 
(Sig. = .011) และชวงอายุระหวาง 34-41 ป และ 50 ปข้ึนไป (Sig. = .032) มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ
สนิคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลาแตกตางกัน  
  (3) ดานการตัดสินใจซื้อ ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 26-33 ป และ 50 ปข้ึนไป  
(Sig. = .002) มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลาแตกตางกัน 
  (4) ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 18-25 ป และ 50 ปข้ึนไป 
(Sig. = .036) และชวงอายุระหวาง 26-33 ป และ 50 ปข้ึนไป (Sig. = .000) รวมถึงชวงอายุระหวาง 34-41 ป และ 
50 ปข้ึนไป (Sig. = .004) มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลา
แตกตางกัน  
 3) จําแนกตามอาชีพ พบวาปจจัยดานเพศไมมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาล
นครยะลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ทั้ง 5 ดาน 
 4) จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาปจจัยดานระดับการศึกษามผีลตอการเลือกซ้ือสินคาผานเฟซบุกของ
พนักงานเทศบาลนครยะลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไมแตกตางกันเพียง 1 ดาน คือ ดานการประเมิน
ทางเลือก และแตกตางกัน 4 ดาน อยางมีนยัสําคัญที่ 0.05 ไดแก 
  (1) ดานการตระหนักถึงปญหา ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่ําวาปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (Sig. = .005) และระดับการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี (Sig. = .049)  
มคีวามคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลาแตกตางกัน  
  (2) ดานการคนหาขอมูล ผูตอบแบบสอบถามที่มรีะดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี 
(Sig. = .022) มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลาแตกตางกัน 
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  (3) ดานการตัดสินใจซ้ือ ผูตอบแบบสอบถามที่มรีะดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี 
(Sig. = .006) มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลาแตกตางกัน 
  (4) ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี (Sig. = .000) มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลา
แตกตางกัน  
 5) จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาปจจัยดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอการเลือกซื้อสินคาผาน      
เฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลา มีผลตอการเลือกซ้ือสินคาผานเฟซบุกที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันสงผล
ตอการตัดสินใจซื้อแตกตางกันทั้ง 5 ดาน อยางมีนยัสําคัญที่ 0.05 ไดแก 
  (1) ดานการตระหนักถึงปญหา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท 
และ 10,000-20,000 บาท (Sig. = .021) มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุกของพนักงาน
เทศบาลนครยะลาแตกตางกัน  
  (2) ดานการคนหาขอมูล ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท และ 
10,000-20,000 บาท (Sig. = .009) และรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,000-20,000 บาท และ 40,001-50,000 บาท 
(Sig. = .043) มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลาแตกตางกัน 
  (3) ดานการประเมินทางเลือก ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท 
และ 10,000-20,000 บาท (Sig. = .025) มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุกของพนักงาน
เทศบาลนครยะลาแตกตางกัน 
  (4) ดานการตัดสินใจซ้ือ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท และ 
10,000-20,000 บาท (Sig. = .001) และรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท  
(Sig. = .015) มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลาแตกตางกัน 
  (5) ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 
บาท และ 10,000-20,000 บาท (Sig. = .000) และรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท และ 20,001-
30,000 บาท (Sig. = .001) มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนคร
ยะลาแตกตางกัน  
 ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุก 
ของพนักงานเทศบาลนครยะลา โดยภาพรวมพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ทีร่ะดับ 0.05 มี 4 ดาน คือ 1) ดานผลิตภัณฑ (Beta = .115) 2) ดานการสงเสริมการตลาด (Beta = .122) 3) ดาน
กระบวนการใหบริการ (Beta = .171) และ 4) ดานลักษณะทางกายภาพ (Beta = .409) ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี 3 ดาน คือ ดานราคา 
(Beta = .051) ดานการจัดจําหนาย (Beta = .043) และดานบุคลากร (Beta = .064) ตามลําดับ 
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 ผลการวิจัยเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุก (Facebook) ของพนักงานเทศบาลนคร
ยะลา มีประเด็นสําคัญที่สามารถนาํมาอภิปรายผลไดดังนี้ 
สวนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม  
 1) เพศ พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 270 คน และเพศชาย มีจาํนวน 150 คน  
 2) อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง 26-33 ป มีจํานวน 121 คนรองลงมา คือ   
ชวงอายุระหวาง 34-41 ป จํานวน 103 คน, ชวงอายุระหวาง 42-49 ป จํานวน 78 คน, อายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 69 คน 
และ 18-25 ป มีจํานวน 49 คน ตามลําดับ 
 3) อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญทําอาชีพพนักงานเทศบาล มีจํานวน 183 คน รองลงมา คือ 
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 90 คน, ลูกจางประจํา จํานวน 68 คน, พนักงานครูเทศบาล จํานวน 42 คน, พนักงาน
จางตามภารกิจ จํานวน 35 คน, พนักงานประจํา จํานวน 1 คน และลูกจางโครงการ จํานวน 1 คน ตามลําดับ 
 4) ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 260 คน 
รองลงมา คือ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 106 คน และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 54 คน  
 5) รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่รายไดเฉลี่ย 10,000-20,000 บาท ตอเดือน มีจาํนวน 
180 คน, รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน 104 คน, รายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท 
จํานวน 59 คน, รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-40,000 บาท จํานวน 49 คน, รายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,001-50,000 
บาท จํานวน 23 คน และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,000 บาท มีจํานวน 5 คน ตามลําดับ 
 ซึ่งสอดคลองกับผลงานการคนควาอิสระของ ภาวินีย ห่ิงหอย (2559) ไดศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี 
Facebook Live และความนาเชื่อถือของเจาของ Page ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาบน Facebook           
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยอยูที่ 15,001-30,000 บาท เพียงแตกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามคนละกลุม
ตัวอยางกันเทานั้น 
สวนที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
สนิคาผานเฟซบุก (7Ps) 
 1) ดานผลิตภัณฑ พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุกในเร่ืองของการมีการแสดงรูปภาพพรอมรายละเอียดของสินคาครบถวน
มีคาเฉลี่ยมากที่สุดอยูที่ 4.40 รองลงมา คือ ความมีชื่อเสียงของเฟซบุกในเร่ืองคุณภาพของสินคา มีคาเฉลี่ย 4.25 
และสินคามีความแตกตางจากรานคาทั่วไป (รานคาออฟไลน) มีคาเฉลี่ย 4.19 ตามลําดับ 
 2) ดานราคา พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุกในเร่ืองของการโพสตขายสินคามีการระบุราคาที่ชัดเจนมีคาเฉลี่ยมากที่สุดอยูที่ 
4.33 รองลงมา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา มีคาเฉลี่ย 4.27 และราคาสินคาบนเฟซบุกมีราคาถูกกวา
การซ้ือแบบออฟไลน มีคาเฉลี่ย 4.19 ตามลําดับ 
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 3) ดานการจัดจําหนาย พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุกในเร่ืองของการมีบริการจัดสงสินคาหลากหลายชองทางและตรวจสอบ
ไดมีคาเฉลี่ยมากที่สุดอยูที ่4.48 รองลงมา คือ การมีความตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา เชื่อถือได มีคาเฉลี่ย 4.43 
และความสามารถคนหาชื่อรานคาและเขาถึงหนาเฟซบุกของผูขายไดงาย มีคาเฉลี่ย 4.38 ตามลําดับ 
 4) ดานการสงเสริมทางการตลาด พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุกในเร่ืองของการมีการโพสตสินคาเพื่อประชาสัมพันธอยาง
สมํ่าเสมอมีคาเฉลี่ยมากที่สุดอยูที ่4.53 รองลงมา คือ บรรจุภัณฑมคีวามสวยงาม นาสนใจ มีคาเฉลี่ย 4.35 และการ
มีกิจกรรมสงเสริมการขายไดอยางนาสนใจ มีคาเฉลี่ย 4.30 ตามลําดับ  
 5) ดานบุคลากร พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุกในเร่ืองของผูขายมีมนุษยสัมพันธดี เปนมิตรกับผูซื้อมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
อยูที ่4.34 รองลงมา คือ ผูขายอัธยาศัยดี ตอบคําถามกลับอยางรวดเร็ว มีคาเฉลี่ย 4.32, สามารถติดตอกับผูขายได
สะดวก มีคาเฉลี่ย 4.31 และผูขายมีความนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ย 4.29 ตามลําดับ 
 6) ดานกระบวนการใหบริการ พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุกในเร่ืองของการมีชองทางการชําระเงินที่หลากหลายมี
คาเฉลี่ยมากที่สดุอยูที่ 4.48 รองลงมา คือ มีข้ันตอนการเลือกซื้อสินคาจากหนาเฟซบุกที่งาย ไมซับซอน มีคาเฉลี่ย 
4.45, มกีารแจงรายละเอียดการรับชําระเงินที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได มีคาเฉลี่ย 4.43 และสามารถเปล่ียน
หรือคืนสินคาได หากไดสินคาไมตรงกับที่ระบุไวในเฟซบุก มีคาเฉลี่ย 4.20 ตามลําดับ 
 7) ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุกในเร่ืองของความเปนปจจุบันของขอมูลสินคามีคาเฉลี่ย
มากที่สดุอยูที ่4.38 รองลงมา คือ มีการรีวิวสินคาที่มีความนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ย 4.35 และมีการจัดหมวดหมูสินคา
ในอัลบั้มเฟซบุกอยางชัดเจน งายตอการเลือกซ้ือสินคา มีคาเฉลี่ย 4.35 ตามลําดับ 
 ซึง่สอดคลองกับการคนควาอิสระของ ภาวินีย ห่ิงหอย (2559) ไดศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี Facebook 
Live และความนาเชื่อถือของเจาของ Page ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาบน Facebook ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรูความงายในการใชงานปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีดาน
การรับรูประโยชน และปจจัยความนาเชื่อถือของเพจรานคา สงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาของลูกคาบน 
Facebook  
 สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับปจจัยแวดลอมที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุก เปนการ
ประเมินพฤติกรรมที่สงผลตอการเลือกซื้อสินคาผานเฟซบุก พบวาพนักงานเทศบาลนครยะลา ใหการใหความ
คิดเห็นตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุก (Facebook) ไดใหความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุก 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ปจจัยที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ การคนหาขอมูล สอดคลองกับ ภัทร
ดนัย พิริยะธนภัทร (2558) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควากระบวนการและกิจกรรมตางๆ ที่บุคคลเขา
ไปมีสวนเก่ียวของในการเสาะแสวงหา การเลือก การซ้ือ การใช การประเมินผล และการกําจัดผลิตภัณฑและ
บริการหลังการใช เพื่อสนองความตองการและความปรารถนาอยากไดใหไดรับความพอใจ 
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 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุก
ของพนักงานเทศบาลนครยะลา 
 1) จาํแนกตามเพศ พบวาปจจัยดานเพศไมมผีลตอการเลือกซ้ือสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนคร
ยะลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ทั้ง 5 ดาน 
 2) จําแนกตามอายุ พบวาปจจัยดานอายุมผีลตอตัดสินใจซื้อสินคาของผูตอบแบบสอบถามในการเลือกซ้ือ
สินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลาไมแตกตางกันเพียง 1 ดาน คือ ดานการตระหนักถึงปญหา และ
แตกตางกัน 4 ดาน เนื่องจากมีคา Sig ต่ํากวา 0.05 ไดแก  
  (1) ดานการคนหาขอมูล ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ย โดยไดใชวิธทีดสอบ
แบบ LSD พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 26-33 ป และ 50 ปข้ึนไป (Sig. = .007) และชวงอายุ
ระหวาง 34-41 ป และ 50 ปข้ึนไป (Sig. = .049) มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุกของ
พนักงานเทศบาลนครยะลาแตกตางกัน 
  (2) ดานการประเมินทางเลือก ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ย โดยไดใชวิธี
ทดสอบแบบ LSD พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 26-33 ป และ 50 ปข้ึนไป (Sig. = .011) และชวง
อายุระหวาง 34-41 ป และ 50 ปข้ึนไป (Sig. = .032) มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุกของ
พนักงานเทศบาลนครยะลาแตกตางกัน  
  (3) ดานการตัดสินใจซ้ือ ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ย โดยไดใชวิธีทดสอบ
แบบ LSD พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 26-33 ป และ 50 ปข้ึนไป (Sig. = .002) มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลาแตกตางกัน 
  (4) ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ย โดยไดใชวิธี
ทดสอบแบบ LSD พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวาง 18-25 ป และ 50 ปข้ึนไป (Sig. = .036) และชวง
อายุระหวาง 26-33 ป และ 50 ปข้ึนไป (Sig. = .000) รวมถึงชวงอายุระหวาง 34-41 ป และ 50 ปข้ึนไป (Sig. = .004) 
มคีวามคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลาแตกตางกัน  
 3) จําแนกตามอาชีพ พบวาปจจัยดานเพศไมมีผลตอการเลือกซื้อสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาล
นครยะลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายดานพบวาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อสินคาผาน
เฟซบุกที่มอีาชีพตางกันมีการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุกไมแตกตางกันทั้ง 5 ดาน 
 4) จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาปจจัยดานระดับการศึกษามผีลตอการเลือกซ้ือสินคาผานเฟซบุกของ
พนักงานเทศบาลนครยะลาไมแตกตางกันเพียง 1 ดาน คือ ดานการประเมินทางเลือก และแตกตางกัน 4 ดาน 
เนื่องจากมีคา Sig ต่าํกวา 0.05 ไดแก 
  (1) ดานการตระหนักถึงปญหา ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ย โดยไดใชวิธี
ทดสอบแบบ LSD พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่ําวาปริญญาตรีและปริญญาตรี (Sig. = .005) 
และระดับการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี (Sig. = .049) มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลาแตกตางกัน  
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  (2) ดานการคนหาขอมูล ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ย โดยไดใชวิธทีดสอบ
แบบ LSD พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี (Sig. = .022) มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลาแตกตางกัน 
  (3) ดานการตัดสินใจซื้อ ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ย โดยไดใชวิธีทดสอบ
แบบ LSD พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี (Sig. = .006) มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลาแตกตางกัน 
  (4) ดานพฤติกรรมหลังการซื้อ ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ย โดยไดใชวิธี
ทดสอบแบบ LSD พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรี (Sig. = .000)          
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลาแตกตางกัน  
 5) จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาปจจัยดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอการเลือกซ้ือสินคาผาน         
เฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลาอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายดานพบวาปจจัยที่มี
ผลตอการเลือกซ้ือสินคาผานเฟซบุกที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อแตกตางกันทั้ง 5 ดาน 
เนื่องจากมีคา Sig ต่าํกวา 0.05 ไดแก 
  (1) ดานการตระหนักถึงปญหา ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ย โดยไดใชวิธี
ทดสอบแบบ LSD พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท และ 10,000-20,000 บาท 
(Sig. = .021) มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลาแตกตางกัน  
  (2) ดานการคนหาขอมูล ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ย โดยไดใชวิธทีดสอบ
แบบ LSD พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท และ 10,000-20,000 บาท 
(Sig. = .009) และรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,000-20,000 บาท และ 40,001-50,000 บาท (Sig. = .043)           
มคีวามคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลาแตกตางกัน 
  (3) ดานการประเมินทางเลือก ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ย โดยไดใชวิธี
ทดสอบแบบ LSD พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท และ 10,000-20,000 บาท 
(Sig. = .025) มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลาแตกตางกัน 
  (4) ดานการตัดสินใจซื้อ ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ย โดยไดใชวิธีทดสอบ
แบบ LSD พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท และ 10,000-20,000 บาท 
(Sig. = .001) และรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท (Sig. = .015) มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลาแตกตางกัน 
  (5) ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ย โดยไดใชวิธี
ทดสอบแบบ LSD พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มรีายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท และ 10,000-20,000 
บาท (Sig. = .000) และรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท (Sig. = .001)           
มคีวามคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลาแตกตางกัน  
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 โดยภาพรวมพบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาผานเฟซบุกของพนักงานเทศบาลนครยะลา แตกตางกัน มี 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริม
การตลาด ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพสวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อไมแตกตางกันมี 3 ดาน คือ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย และดานบุคลากร สอดคลองกับการ
คนควาอิสระของ ศริศา บุญประเสริฐ (2559) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผานเครือขาย
สังคมออนไลนเฟซบุก (Facebook) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผานเครือขาย
สังคมออนไลนเฟซบุก (Facebook) โดยเรียงลําดับปจจัยจากมากไปนอย ไดแก ปจจัยดานรูปแบบและคุณภาพ
สนิคา ปจจัยดานการใหบริการและการรักษาขอมูลสวนบุคคล ปจจัยดานชองทางในการติดตอผูขายและชําระเงิน 
และปจจัยดานชื่อเสียงของรานคาและตราสินคา 

 1. ผูประกอบการควรตรวจสอบคุณภาพของสินคาและระบุรายละเอียดของสินคาใหตรงกับสินคาจริง 
 2. ผูประกอบการควรมีการแจงการรับชําระเงินและการสงสินคาใหกับผูบริโภคทุกคร้ัง 
 3. ผูบริโภคควรติดตอสื่อสารกับผูประกอบการได ทั้งกอนและหลังการซื้อสินคา 

ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร. (2558). 

E-COMMERCE การคนควาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 
ภาวินีย ห่ิงหอย. (2559). 

Facebook การคนควาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. 
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ศ ริศา  บุญประ เส ริ ฐ .  ( 2559 ) .  
Facebook การคนคว าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญชี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน). “ 60”. (ออนไลน). 

แหลงที่มาจาก : www.etda.or.th/content/thailand-internet-user-profile-2017. สืบคนเมื่อวันที่ 6 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562. 
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Factors influencing Thai people's behavior in traveling to travel to Japan

 
    ศิรินทิพย  แกวเรือน 

สาขา วชิาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
  ดร. วรินทรพพิย  กําลังแพทย 

ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

  

การปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน มีวัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาปจจัยดานคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน เพื่อศึกษา
พฤติกรรมของชาวไทยท่ีเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญ่ีปุน และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาว
ไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางไป
ทองเที่ยวในประเทศญี่ปุน จํานวนทั้งสิ้น 400 คน เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติทีใ่ชวิเคราะห
ขอมูล ไดแก สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบดวย คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ
ทีใ่ชทดสอบสมมติฐานประกอบดวยคา t-test และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 55.70 ชวงอายุ 
26-35 ป จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 31.30 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 278 คน คิดเปนรอย
ละ 69.50 มีสถานภาพโสด จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 57.00 มีระดับรายไดเงินเดือน 40,001-60,000 บาท 
จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 44.50 มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.50 
และพฤติกรรมการทองเที่ยวตางประเทศ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่เดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุนในป 
พ.ศ. 2561 จํานวน 1-2 คร้ัง จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.75 มีคาใชจายในแตละคร้ัง โดยเฉลี่ยตอคน 
10,000-20,000 บาท จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.50 เดินทางไปทองเที่ยวคร้ังละประมาณ 4-7 วัน จํานวน 
290 คน คิดเปนรอยละ 72.50 ใชจายในดานคาอาหาร จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 ไปทองเที่ยวในชวง
ปดภาคเรียน จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.25  

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไป
ทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ในภาพรวมนั้น จะพบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.75 โดยจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ดานปจจัยดานเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ย 4.86 รองลงมา คือ ดานการเมืองและแหลงกฎหมาย มีคาเฉลี่ย 4.80 , ดานการ
ประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ย 4.76 , ดานแหลงทองเที่ยว มีคาเฉลี่ย 4.74 , ดานภูมิศาสตร มีคาเฉลี่ย 4.68 และดาน
วัฒนธรรมและสังคม มีคาเฉลี่ย 4.66 เรียงลงมาตามลําดับ 
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การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยว
ประเทศญี่ปุน พบวาคุณลักษณะทางประชากรศาสตร ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับเงินเดือน 
และอาชีพ ที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน 
ทีแ่ตกตางกัน  

การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยว
ประเทศญ่ีปุน พบวาพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานในดานความถ่ีในการเดินทางไปทองเที่ยว ในดานคาใชจายในการ
ทองเที่ยว ในดานจํานวนวันที่ทองเที่ยว ที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการ
เดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ที่แตกตางกัน สวนในดานการใชเงินในการทองเที่ยว และ ในดานชวงเวลาที่
เดินทางไป ที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศ
ญี่ปุน ที่ไมแตกตางกัน 

 

 :   

 

Abstract

Factors affecting Thai people's behavior in traveling to travel to Japan purpose To 
study the demographic characteristics of Thai people traveling to Japan to study the 
behavior of Thai people traveling to Japan And to study the factors that influence the 
behavior of Thai people in traveling to travel to Japan. The population used in this research 
is a group of tourists traveling to travel in Japan. A total of 400 people. The tools used for 
collecting data were the questionnaire and the statistics used for data analysis escriptive 
statistics Which consists of frequency, percentage, mean the standard deviation and 
statistics used to test the hypothesis are composed of t-test and One-Way ANOVA.

The results showed that the majority of the respondents were 223 female, 
accounting for 55.70 percent, aged between 26-35 years, 125 persons or 31.30 percent.
there were 278 bachelor degree students, representing 69.50%, and having a single status of 
228 people, representing 57.00%. have salary income 40,001-60,000 baht, 178 persons, 
equivalent to 44.50 percent, with 146 private businesses / freelance careers, representing 
36.50 percent and foreign tourism behavior It is found that most respondents who travel to 
Japan in 2018, 1-2 times, 191 people, representing 47.75%, have expenses each time. on
average per person 10,000-20,000 baht, 130 people, representing 32.50 percent about 290 
people travel each time for 4-7 days, accounting for 72.50 per cent. Food expenditures are 
128 people, representing 32.00 percent. Travel during the semester break, 153 people, 
representing 38.25 percent.

The average and standard deviation of the factors that influence the behavior of Thai 
people in traveling to Japan in general, it is found that in the high level, the average is 4.75, 
from the highest mean is the factor The economic average is 4.86, followed by the political 
and legal sources have the average 4.80, the public relations average 4.76, the tourist 
attraction has Averaged 4.74, with an average of 4.68, geography and culture and society, 
with the average down by 4.66 respectively.
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Comparison of different factors that influence the behavior of Thai people traveling 
to Japan Found that demographic characteristics in sex, age, education level, status, salary 
level and occupation are different. Affect the factors that influence the behavior of Thai 
people traveling to travel to Japan different

Comparison of different factors that influence the behavior of Thai people traveling 
to Japan Found that tourism behavior In terms of frequency of traveling to travel In terms of 
tourism costs In terms of number of days to visit different affect the factors that influence 
the behavior of Thai people traveling to travel to Japan different In terms of spending 
money on tourism and in times of traveling different Affect the factors that influence the 
behavior of Thai people traveling to travel to Japan That is no different

Keywords : Behavior, tourism, japan

 

 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวจัดเปนกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่ใหบริการหรือจําหนายสินคาตางๆ แกนักทองเที่ยว 
เปนอุตสาหกรรมบริการที่เกิดจากการผสมผสานสินคาและบริการตางชนิด ตางประเภทเขาดวยกัน ทั้งที่เก่ียวของ
กับนักทองเที่ยวในทางตรงและทางออม สําหรับธุรกิจที่มีสวนเกี่ยวของกับนักทองเที่ยวในทางตรง ไดแก ผูประกอบ
ธุรกิจโรงแรม ที่พักอาศัยแบบตางๆ ภัตตาคาร รานอาหาร ธุรกิจขนสงทั้งทางบก ทางน้ําและทางอากาศ หรือผู
ประกอบธุรกิจการจัดนําเที่ยวอ่ืนๆ ตางก็พยายามจัดหาสินคาและการบริการ หรืออุปทานทางการทองเที่ยว 
(Tourism supply) เพื่อตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว เพื่อสรางความพึงพอใจ ดึงดูดใจใหเกิดความ
ตองการ หรืออุปสงคทางการทองเที่ยว (Tourism demand) เพิ่มมากขึ้น 

สถานการณการทองเที่ยวในประเทศไทยยังมีความเติบโตอยางตอเนื่อง แตอัตราการขยายตัวอาจไมสูงข้ึน
มากนัก โดยเฉพาะในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา เนื่องจากปจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยวในประเทศไทย
ยังคงมีความผันผวนในระดับสูง ไมวาจะเปนปญหาการกอการรายที่เกิดข้ึนในอเมริกา ปญหาสถานการณความ
วุนวายในตะวันออกกลาง ปญหาเศรษฐกิจและราคาน้ํามันโลกที่ยังคงผันผวนและไหวตัวคอนขางสูง ทําให
นักทองเที่ยวตางประเทศทั้งนักทองเที่ยวในแถบอเมริกา และยุโรปไมเดินทางทองเที่ยวนอกประเทศ อีกทั้ง ยังมี
สาเหตุมาจากปจจัยภายในประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเริ่มมีคูแขงทางดานแหลงทองเที่ยวจากประเทศเพื่อนบาน
ใกลเคียง ปญหาปจจัยพื้นฐานภายในประเทศ เชน แหลงทองเที่ยวเร่ิมเสื่อมโทรม ปญหาการคมนาคม ปญหาการ
เอารัดเอาเปรียบนักทองเที่ยว รวมทั้ง เหตุการณบริเวณทางภาคใตของประเทศไทย ซ่ึงถือไดวาเปนแหลงศูนยรวม
สถานที่ทองเที่ยวที่มีความงดงามและมีชื่อเสียงเปนที่ประจักษแกชาวโลกมากมายหลายสถานที่ เหตุการณดัง
กลาวคือ เหตุการณธรณีพิบัติ “TSUNAMI” จากสาเหตุดังกลาวขางตน ไดสงผลกระทบตอการขยายตัวของการ
ทองเที่ยวในทุกระดับ ขณะที่คนไทยมีการใชจายเพื่อการเดินทาง และทองเที่ยวตางประเทศมากข้ึน ตั้งแตป 2535 
เปนตนมา รายจายคาเดินทาง และทองเที่ยวของคนไทยที่เดินทางไปตางประเทศมีสัดสวนประมาณรอยละ 20 ของ
รายจายทั้งหมด (จากการซื้อขายเงินตราตางประเทศผานระบบธนาคาร) โดยมีแนวโนมเพิ่มข้ึนทั้งจํานวนคนไทยที่
เดินทางออกไปทองเที่ยวตางประเทศและจํานวนเงินที่ใชจาย 
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จากเหตุผลดังกลาว ประกอบกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป คือ ผูคนหันมาสนใจในการทองเที่ยว
มากขึ้น มกีารใชบริการของธุรกิจนําเที่ยว มากกวาการไปเที่ยวกันเอง ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทนําเที่ยวไดจัดหาบริการ
ความสะดวกสบายตางๆ เชน ที่พัก อาหาร รวมทั้ง การสรรหาแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ ในขณะเดียวกันก็ใหทั้ง
ความรู และความบันเทิง ทําใหเกิดการแขงขันมีการนํากลยุทธตางๆ มาใชกันอยางกวางขวาง ทําใหเกิดการแขงขัน
เพื่อพยายามปรับปรุงรูปแบบการบริการ และรายการนําเที่ยวตามความตองการของนักทองเที่ยวมากข้ึน นอกจากนี้
ไมวาจะเปนสายการบิน โรงแรมและบริษัทนําเที่ยว ไดหันมารวมมือ จัดทําการสงเสริมดานการตลาดระหวางกัน
มากขึ้น ทาํใหราคาสินคาทองเที่ยวอยูในระดับที่ดึงดูดใจประกอบกับการแขงขันที่เพิ่มสงูข้ึน ดังนั้น ธุรกิจนําเที่ยวจึง
เปนหนวยงานทางธุรกิจที่จะตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว และเปนทางเลือกของการใชบริการในการ
เดินทางที่ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ โดยเฉพาะในการเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ ธุรกิจนําเที่ยวถือได
วาเปนปจจัยสนับสนุนอีกปจจัยหนึ่งที่มผีลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวตางประเทศของนักทองเที่ยวชาวไทย 

ผูวิจยัจึงเกิดความสนใจที่จะทําการศึกษาในเร่ืองนี้ โดยศึกษาปจจัยดานการทองเที่ยวใดบางที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการทองเที่ยวประเทศญี่ปุนของนักทองเที่ยวชาวไทย โดยเฉพาะศึกษาปจจัยตางๆ ที่คาดวาจะเปนตัวแปร
สําคัญที่มีผลตอการกําหนดรูปแบบและการตัดสินใจเนื่องจากเห็นวาในประเทศญี่ปุนมีสถานที่และธรรมชาติที่
นาสนใจ ตลอดจน ธุรกิจการนําเที่ยวในตางประเทศเปนที่นิยมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลจากการวิจัยในคร้ังนี้สามารถเปน
ประโยชนตอทั้งผูทีใ่หบริการการนําเที่ยวในประเทศญี่ปุนและผูรับบริการหรือนักทองเที่ยวชาวไทย นั่นเอง 

 

 

 

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของชาวไทยท่ีเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน 
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญีปุ่น 
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 1  

 
 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน 
1. กลุมตวัอยางผูวิจยักําหนดกลุมตวัอยาง คือ กลุมนกัทองเที่ยวที่เดินทางไปทองเที่ยวในประเทศญี่ปุน ซึ่ง

สามารถตอบคําถามไดดวยตนเอง โดยอางอิงจากสถิตินักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศญี่ปุน โดยการ
คํานวณขนาดตัวอยาง (Sample Size) ตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1973 : 727) ไดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 400 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคําถามที่ใชรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

คุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการทองเที่ยว 
สวนที่ 2 เปนคําถามที่ใชรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปจจัยจูงใจของนักทองเที่ยว 
สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

3. การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดวยคาสถิติ ดังนี้ 
1. วเิคราะหสถิติพืน้ฐานของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม โดยคาการแจกแจก ความถ่ีและคารอยละ 
 

 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. รายไดเงินเดือน 

 

1. ความถ่ีในการเดินทางไปทองเที่ยว 
2. คาใชจายในการทองเที่ยว 
3. การใชเงินในการทองเที่ยว 
4. จํานวนวนัที่ทองเที่ยว 
5. ชวงเวลาที่เดินทางไป 

 

1. ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
2. ดานแหลงทองเที่ยว 
3. ดานการเมืองและแหลงกฎหมาย 
4. ดานวัฒนธรรมและสงัคม 
5. ดานการประชาสัมพนัธ 
6. ดานภูมศิาสตร 
ฉลองศรี พิมลสมพงษ (2550) 
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2. การวิเคราะหสถิติพื้นฐาน เพื่อใหทราบลักษณะการแจกแจงในแตละตัวแปรโดยจะใชสถิติ
พื้นฐานบรรยายใหทราบคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบในความแตกตาง 
ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทาํการทดสอบความแตกตางเปนรายคู 

3. ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นขอเสนอแนะ เปนคําถามแบบปลายเปด จึงนําขอมูลที่ไดมา
รวบรวมและสรุป 

 
 

1.  

ดานเพศ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 55.70 และ
เพศชาย จําวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.30 

ดานอายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุ 26-35 ป จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 31.30 
รองลงมา คือ มีชวงอายุ 46-55 ป จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.70 , ชวงอายุ 36-45 ป จํานวน 102 คน  
คิดเปนรอยละ 25.50 , ชวงอายุ 18-25 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 12.80 และอายุมากกวา 55 ป จํานวน 
19 คน คิดเปนรอยละ 4.70 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานระดับการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 278 คน 
คิดเปนรอยละ 69.50 รองลงมา คือ มีการศึกษาอยูในระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 
และมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.50 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานสถานภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 
57.00 รองลงมา คือ มีสถานภาพสมรส จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.70 และมีสถานภาพหยาราง/หมาย 
จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.30 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานระดับรายไดเงินเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับรายไดเงินเดือน 40,001-60,000 
บาท จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 44.50 รองลงมา คือ มีระดับรายไดเงินเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 บาท 
จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.00 , ระดับรายไดเงินเดือน 60,001-80,000 บาท จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 
12.70 , ระดับรายไดเงินเดือน 80,000 บาท ข้ึนไป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.50 และระดับรายไดเงินเดือน 
จํานวน 20,001-40,000 บาท จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.30 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานอาชีพ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมอีาชีพธรุกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ จํานวน 146 คน คิดเปน
รอยละ 36.50 รองลงมา คือ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.20 , อาชีพ
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 25.30 และอาชีพอ่ืนๆ/เกษตรกรรม จํานวน 40 คน 
คิดเปนรอยละ 10.00 เรียงลงมาตามลําดับ 
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2.  

ดานจํานวนคร้ังที่เดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุนในป พ.ศ. 2561 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เดินทางไปทองเที่ยวในประเทศญ่ีปุน ในป พ.ศ. 2561 จํานวน 1-2 คร้ัง จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.75 
รองลงมา คือ 3-4 คร้ัง จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.75 และมากกวา 5 คร้ัง จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 
20.50 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานคาใชจายเฉลี่ยตอคน ในการทองเที่ยวแตละคร้ัง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีคาใชจายในการ
เดินทางไปทองเที่ยวในแตละคร้ัง โดยเฉลี่ยตอคน 10,000-20,000 บาท จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.50 
รองลงมา คือ มากกวา 30,001 บาท ข้ึนไป จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.00 , 20,001-30,000 บาท จํานวน 
107 คน คิดเปนรอยละ 26.75 และนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.75 เรียงลงมา
ตามลําดับ 

ดานจํานวนวันที่เดินทางไปทองเที่ยว พบวาผูตอบแบบสอบถามสสวนใหญเดินทางไปทองเที่ยว
ตางประเทศ โดยเฉลี่ยคร้ังละประมาณ 4-7 วัน จํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 72.50 รองลงมา คือ 1-3 วัน 
จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.00 และ 7 วัน ข้ึนไป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.50 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานที่ทานใชจายเงินมากที่สุด พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่เดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ          
ในแตละคร้ัง สวนใหญไดใชจายในดานคาอาหาร จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 รองลงมา คือ คาที่พัก 
จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.75 , คาของฝากและของที่ระลึก จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 18.25 , การบันเทิง 
จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.75 และอ่ืนๆ/การเดินทาง จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.25 เรียงลงมา
ตามลําดับ 

ดานชวงเวลาในการเดินทางไปทองเที่ยว พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเดินทางไปทองเที่ยวในชวง
ปดภาคเรียน จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.25 รองลงมา คือ ชวงวันหยุดนักขัตฤกษ/เทศกาลตางๆ จํานวน 
113 คน คิดเปนรอยละ 28.25 , ชวงวันหยุดสุดสัปดาห จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.00 และวันหยุดพักรอน 
จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.50 เรียงลงมาตามลําดั[ 
3. ขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน จาก
การศึกษาพบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทาง
ไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย (Mean) และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
จําแนกเปนรายดานสามารถแสดงรายละเอียดได ดังนี้ 

ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยใน
การเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญ่ีปุน ในภาพรวมนั้น จะพบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.75 โดยจากดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานปจจัยดานเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ย 4.86 รองลงมา คือ ดานการเมืองและแหลงกฎหมาย           
มีคาเฉลี่ย 4.80 , ดานการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ย 4.76 , ดานแหลงทองเที่ยว มีคาเฉลี่ย 4.74 , ดานภูมิศาสตร        
มีคาเฉลี่ย 4.68 และดานวัฒนธรรมและสังคม มีคาเฉลี่ย 4.66 เรียงลงมาตามลําดับ 
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ดานปจจัยดานเศรษฐกิจ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
ชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ในปจจัยดานเศรษฐกิจนั้น จะพบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 
4.86 โดยจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีรายไดเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.97 รองลงมา คือ มีฐานะการเงินมั่นคง           
มีคาเฉลี่ย 4.83 , การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามัน มีคาเฉลี่ย 4.95 , การเดินทางทองเที่ยวราคาถูก มีคาเฉลี่ย 4.83, 
คาใชจายคุมคากับการเดินทาง มีคาเฉลี่ย 4.80 และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราใกลเคียงกับประเทศไทย มีคาเฉลี่ย 
4.77 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานแหลงทองเที่ยว พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาว
ไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ในปจจัยดานแหลงทองเที่ยวนั้น จะพบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 
4.74 โดยจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสวยงามของแหลงทองเที่ยว มีคาเฉลี่ย 4.85 รองลงมา คือ 
ประวัติศาสตรโบราณสถาน โบราณวัตถุ มีชื่อเสียง มีคาเฉลี่ย 4.85 , ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ มีคาเฉลี่ย 4.83 , 
แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติสวยงามนาสนใจ มีคาเฉลี่ย 4.68 , การใหบริการของคนในประเทศญี่ปุนมีความอบอุน
เปนกันเอง มีคาเฉลี่ย 4.67 และแหลงที่อาศัยมีความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยว มีคาเฉลี่ย 4.55 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานการเมืองและแหลงกฎหมาย พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ในปจจัยดานการเมืองและแหลงกฎหมายนั้น       
จะพบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.80 โดยจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเทศญี่ปุนมีปญหาความไมสงบทาง
การเมือง มีคาเฉลี่ย 4.90 รองลงมา คือ ประเทศญี่ปุนอยูในชวงการปรับเปลี่ยนทางการเมือง มีคาเฉลี่ย 4.81 และ
ประเทศญ่ีปุนมีกฏหมายตางๆ ที่เขมงวด มีคาเฉลี่ย 4.70 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานวัฒนธรรมและสังคม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
ชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ในปจจัยดานวัฒนธรรมและสังคมนั้น จะพบวาอยูในระดับมาก        
มีคาเฉลี่ย 4.66 โดยจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีความอยากรู อยากเห็นสภาพบานเมืองของประเทศญ่ีปุน         
มีคาเฉลี่ย 4.81 รองลงมา คือ เพื่อการเรียนรู วิถีชีวิตความเปนอยูของคนในประเทศญ่ีปุน มีคาเฉลี่ย 4.65 และสนใจ
เก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณีของทองถ่ิน สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร มีคาเฉลี่ย 4.53 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานการประชาสัมพนัธ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ
ชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ในปจจัยดานการประชาสัมพันธนั้น จะพบวาอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 4.76 โดยจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ไดมีโอกาสชมสารคดีเก่ียวกับประเทศญี่ปุน มีคาเฉลี่ย 4.78 
รองลงมา คือ ไดรับขอมูลการทองเที่ยวจากอินเทอรเน็ต สิ่งพิมพ แผนพับใบปลิว มีคาเฉลี่ย 4.77 , ไดรับคําแนะนํา
จากบุคคลที่เคยมาเที่ยวประเทศญี่ปุนมากอน มีคาเฉลี่ย 4.75 และไดรับคําแนะนําจากบริษัทนําเที่ยว มีคาเฉลี่ย 
4.74 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานภูมศิาสตร พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทย
ในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ในปจจัยดานภูมิศาสตรนั้น จะพบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.68           
โดยจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สภาพภูมอิากาศและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ มีคาเฉลี่ย 4.77 รองลงมา คือ 
ดานความแตกตางของสถานที่และภูมปิระเทศที่ไมเคยรูจักมากอน มีคาเฉลี่ย 4.66 และสภาพภูมศิาสตร เดินทางได
สะดวก ปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 4.61 เรียงลงมาตามลําดับ 
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4. ขอมูลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยว
ประเทศญ่ีปุน แสดงรายละเอียดไดดงันี้ 

จําแนกเพศ ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการ
เดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ซ่ึงจําแนกตามเพศในภาพรวม และในรายดานทดสอบโดยใชคาสถิติ T-test 
พบวาในเพศที่แตกตางกันนั้น จะมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศ
ญี่ปุน ในภาพรวม ดานการเมืองและแหลงกฎหมาย และ ดานวัฒนธรรมและสังคม ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา    
Sig ที่ 0.003, 0.024 และ 0.018 ตามลําดับ 

จําแนกตามอายุ ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการ
เดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ซ่ึงจําแนกตามอายุ ในภาพรวมและในรายดานทดสอบ โดยใชคาสถิติ ANOVA 
พบวาในชวงอายุที่แตกตางกันนั้น จะมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยว
ประเทศญี่ปุน ในภาพรวม ดานแหลงทองเที่ยว และ ดานวัฒนธรรมและสังคม ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig          
ที ่0.026, 0.014 และ 0.037 ตามลําดับ 

จําแนกตามระดับการศึกษา ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาว
ไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ซ่ึงจําแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวมและในรายดานทดสอบ 
โดยใชคาสถิติ ANOVA พบวาในระดับการศึกษาทีแ่ตกตางกันนั้น จะมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยใน
การเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ในภาพรวม และ ดานแหลงทองเที่ยว ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig          
ที ่0.045 และ 0.030 ตามลําดับ 

จําแนกสถานภาพ ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการ
เดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ซ่ึงจําแนกตามสถานภาพ ในภาพรวมและในรายดานทดสอบ โดยใชคาสถิติ 
ANOVA พบวาในสถานภาพที่แตกตางกันนั้น จะมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไป
ทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ในภาพรวม ดานเศรษฐกิจและดานแหลงทองเที่ยว ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig         
ที ่0.021, 0.045 และ 0.000 ตามลําดับ 

จําแนกตามระดับเงินเดือน ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาว
ไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ซ่ึงจําแนกตามระดับเงินเดือน ในภาพรวมและในรายดานทดสอบ  
โดยใชคาสถิติ ANOVA พบวาในระดับเงินเดือนที่แตกตางกันนั้น จะมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยใน
การเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ในภาพรวม ดานเศรษฐกิจ ดานดานแหลงทองเที่ยว และดานการ
ประชาสัมพนัธ ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.000 , 0.018 , 0.046 และ 0.000 ตามลําดับ 

จําแนกตามอาชีพ ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการ
เดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ซึ่งจําแนกตามอาชีพ ในภาพรวมและในรายดานทดสอบ โดยใชคาสถิติ ANOVA 
พบวาในอาชีพที่แตกตางกันนั้น จะมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศ
ญี่ปุน ในภาพรวม ดานเศรษฐกิจ ดานแหลงทองเที่ยว ดานวัฒนธรรมและสังคม และดานการประชาสัมพันธ            
ทีแ่ตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.001, 0.040, 0.028, 0.017 และ 0.000 
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จําแนกตามพฤติกรรมการทองเที่ยว ในดานความถ่ีในการเดินทางไปทองเที่ยว แสดงผลการเปรียบเทียบ
ความแตกตางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน จําแนกตาม
พฤติกรรมการทองเที่ยว ในดานความถี่ในการเดินทางไปทองเที่ยว ในภาพรวมและในรายดานทดสอบ โดยใช
คาสถิติ ANOVA พบวาพฤติกรรมการทองเที่ยว ในดานความถ่ีในการเดินทางไปทองเที่ยว ที่แตกตางกันนั้น จะมี
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ในภาพรวม ดานวัฒนธรรม
และสังคม และดานภูมศิาสตร ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.000, 0.003และ 0.022 

จําแนกตามพฤติกรรมการทองเที่ยว ในดานความถ่ีในการเดินทางไปทองเที่ยว ผลการเปรียบเทียบความ
แตกตางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน จําแนกตาม
พฤติกรรมการทองเที่ยว ในดานความถ่ีในการเดินทางไปทองเที่ยว ในภาพรวมและในรายดานทดสอบ โดยใช
คาสถิติ ANOVA พบวาพฤติกรรมการทองเที่ยว ในดานความถ่ีในการเดินทางไปทองเที่ยว ที่แตกตางกันนั้น จะมี
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ในภาพรวม และปจจัยดาน
เศรษฐกิจ ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.001 และ 0.022 

จําแนกตามพฤติกรรมการทองเที่ยว ในดานความถ่ีในการเดินทางไปทองเที่ยว ผลการเปรียบเทียบความ
แตกตางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน จําแนกตาม
พฤติกรรมการทองเที่ยว ในดานการใชเงินในการทองเที่ยว ในภาพรวมและในรายดานทดสอบ โดยใชคาสถิติ 
ANOVA พบวาพฤติกรรมการทองเที่ยว ในดานความถ่ีในการเดินทางไปทองเที่ยว ที่แตกตางกันนั้น จะมีปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ในภาพรวม และรายดาน ที่ไมแตกตาง
กัน เนื่องจากมีคา Sig ที่มากกวา 0.05 

จําแนกตามพฤติกรรมการทองเที่ยว ในดานความถ่ีในการเดินทางไปทองเที่ยว ผลการเปรียบเทียบความ
แตกตางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน จําแนกตาม
พฤติกรรมการทองเที่ยว ในดานความถ่ีในการเดินทางไปทองเที่ยว ในภาพรวมและในรายดานทดสอบ โดยใช
คาสถิติ ANOVA พบวาพฤติกรรมการทองเที่ยว ในดานความถ่ีในการเดินทางไปทองเที่ยว ที่แตกตางกันนั้น จะมี
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ในภาพรวม ปจจัยดาน
เศรษฐกิจ และดานการเมืองและแหลงกฎหมาย ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.000, 0.028 และ 0.015 

จําแนกตามพฤติกรรมการทองเที่ยว ในดานชวงเวลาที่เดินทางไป ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน จําแนกตามพฤติกรรมการ
ทองเที่ยว ในดานชวงเวลาที่เดินทางไป ในภาพรวมและในรายดานทดสอบ โดยใชคาสถิติ ANOVA พบวาพฤติกรรม
การทองเที่ยว ในดานชวงเวลาที่เดินทางไป ที่แตกตางกันนั้น จะมีปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการ
เดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ในภาพรวม และรายดาน ที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่มากกวา 0.05 
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1. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 55.70 ชวงอายุ 26-35 ป จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 
31.30 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 69.50 มีสถานภาพโสด จํานวน 228 คน 
คิดเปนรอยละ 57.00 มีระดับรายไดเงินเดือน 40,001-60,000 บาท จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 44.50             
มอีาชีพธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.50 และพฤติกรรมการทองเที่ยวตางประเทศ 

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทีเ่ดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุนในป พ.ศ. 2561 จํานวน 1-2 คร้ัง จํานวน 191 คน 
คิดเปนรอยละ 47.75 มีคาใชจายในแตละคร้ัง โดยเฉลี่ยตอคน 10,000-20,000 บาท จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 
32.50 เดินทางไปทองเที่ยวคร้ังละประมาณ 4-7 วัน จํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 72.50 ใชจายในดานคาอาหาร 
จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 ไปทองเที่ยวในชวงปดภาคเรียน จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.25          
ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชญา ณัฐพงศพฤทธ์ิ (2558:บทคัดยอ) รูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูขอมูลการ
ทองเที่ยวจากสื่อออนไลน ความนาเชื่อถือและพฤติกรรมการตัดสินใจ การทองเที่ยวตางประเทศ งานวิจัยคร้ังนี้         
มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการดําเนินชีวิตความนาเชื่อถือ การรับรูขอมูลการ
ทองเที่ยวจากสื่อออนไลนและพฤติกรรมการตัดสินใจทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยวาเปนอยางไร โดยผูวิจัยใช
วิธกีารวิจัยเชิงปริมาณโดยการสํารวจ (SurveyResearch) ดวยแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ใชการวิเคราะหขอมูล
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) รวมไปถึง การ
วิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยใชสถิติความสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) จากผลการศึกษาพบวา กลุมประชากรที่ทําการสํารวจ สวนใหญเปนเพศหญิง 
สถานภาพโสด มีอายุระหวาง 21–30 ป โดยเปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน 20,001–
30,000 บาท เปนพนักงานเอกชน ในสวนของรูปแบบการดําเนินชีวิต สามารถแบงออกเปน 7 กลุม ไดแก 1) กลุม
เรียนรูสังคมใหม 2) กลุมคนรวมสมัย 3) กลุมครอบครัวสุขสันต 4) กลุมทองเที่ยวแสวงบุญ 5) กลุมประวัติศาสตร
การเมือง 6) กลุมรักศิลปะ 7) กลุมกาวทันโลก โดยรูปแบบการดําเนินชีวิตของนักทองเที่ยว มีความสัมพันธใน
ทางบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจทองเที่ยว นอกจากนี้ ความนาเชื่อถือและการรับรูขอมูลการทองเที่ยวจากสื่อ
ออนไลนมีความสัมพันธในทางบวกกับการตัดสินใจทองเที่ยวเชนกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญชนก แววแกว 
และอรุณี อินทรไพโรจน (2559:บทคัดยอ) พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศ
เกาหลีหรือญี่ปุน. มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญี่ปุน จํานวน 400 ตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอย
ละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test คา F-test และ Chi-Square ผลการศึกษาพบวา วัตถุประสงคหลักของการ
เดินทางทองเที่ยว คือ การพักผอน เปนการทองเที่ยวในระยะสั้นไมเกิน 5 วัน คาใชจายอยูระหวาง 20,000-30,000 
บาท แหลงขอมูลประกอบการทองเที่ยวไดจากอินเทอรเน็ต นิยมทองเที่ยวในชวงฤดูหนาว ชวงเวลาการเดินทางมี
ทั้งวันทํางานและวันหยุด นิยมเดินทางรวมกับเพื่อนมากที่สุด การเดินทางใชบริการบริษัทนําเที่ยวมากกวาการ
จัดการทองเที่ยวดวยตัวเอง เดินทางโดยเที่ยวบินทั่วไป ดวยสายการบินไทยมากกวาสายการบินตนทุนต่ํา พาหนะที่
ใชในประเทศ ไดแก รถบัส และรถไฟ อุปสรรค คือ การใชภาษา กิจกรรมอ่ืนที่สามารถทดแทน คือ การทองเที่ยว
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ภายในประเทศและการฝากธนาคาร เพื่อออมเงิน ปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว ไดแก สถานที่
ทองเที่ยว ราคา การสงเสริมการขายและนโยบายการสงเสริมการตลาดทองเที่ยว โดยเฉพาะนโยบายการสงเสริม
การตลาดทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยว สําหรับปจจัยยอยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว ไดแก ความ
สวยงามและทัศนียภาพ การยกเวน วีซา สภาพภูมิอากาศ คาตั๋วเคร่ืองบิน การดูแลบริษัททัวรและการ
ประชาสัมพันธของประเทศ ผลการศึกษาสามารถนําไปสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย เพื่อเพิ่มจํานวน
นักทองเที่ยวตางชาติ รวมถึง ดึงดูดใหคนไทยกลับมานิยมทองเที่ยวภายในประเทศ 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไป
ทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ในภาพรวมนั้น จะพบวาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.75 โดยจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ดานปจจัยดานเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ย 4.86 รองลงมา คือ ดานการเมืองและแหลงกฎหมาย มีคาเฉลี่ย 4.80 , ดานการ
ประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ย 4.76 , ดานแหลงทองเที่ยว มีคาเฉลี่ย 4.74 , ดานภูมิศาสตร มีคาเฉลี่ย 4.68 และดาน
วัฒนธรรมและสังคม มีคาเฉลี่ย 4.66 เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรพงศ ชารเมืองกุล 
(2557:บทคัดยอ) การศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยเก่ียวกับการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว
ตางประเทศ โดยไมเลือกใชบริการผานบริษัทนําเที่ยว เพื่อการศึกษาความคิดเห็นของนักทองเที่ยวชาวไทยเก่ียวกับ
การตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ โดยไมเลือกใชบริการผานบริษัทนําเที่ยว กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
คร้ังนี้ คือ จากนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ จํานวน 400 คน โดยผูใชแบบสอบถามใน
การเก็บขอมูล นําผลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ โดยหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percent) และคาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยจําแนก เพศ ผูวิจัยเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยดวยคาที (t-test) และจําแนกอายุ ผูวิจัยไดวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of 
variance : ANOVA) กรณีพบความแตกตางเปนรายคู ผูวิจัยวิเคราะหความแตกตางนั้น เปนรายคูดวยวิธีเชฟเฟ 
(Scheffe method) และนําเสนอขอมูลในรูปของตารางประกอบความเรียง ผูวิจยักําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จะทําการวิเคราะหเปรียบเทียบเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ จากผลการวิจัย พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง สวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ
พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 10,000-30,000 บาท และมีภูมิลําเนาตางจังหวัด ผลการวิจัยโดย
ภาพรวมของแตละดานอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดานตางๆ แลวพบวา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานแหลงทองเที่ยว ดานประสบการณการทองเที่ยวตางประเทศ ดาน
ศักยภาพในการเปดรับขอมูลขาวสารและดานคาใชจายในการทองเที่ยว ยกเวน ดานประบวนการการใหบริการ
บริษัทนําเที่ยว มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชญา ณัฐพงศพฤทธิ์ 
(2558:บทคัดยอ) รูปแบบการดําเนินชีวิต การรับรูขอมูลการทองเที่ยวจากสื่อออนไลน ความนาเชื่อถือและ
พฤติกรรมการตัดสินใจ การทองเที่ยวตางประเทศ งานวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาความสัมพันธระหวาง
รูปแบบการดําเนินชีวิตความนาเชื่อถือ การรับรูขอมูลการทองเที่ยวจากสื่อออนไลนและพฤติกรรมการตัดสินใจ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยวาเปนอยางไรโดยผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณโดยการสํารวจ (SurveyResearch) 
ดวยแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนคาความถ่ี 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) รวมไปถึง การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยใชสถิติ
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ความสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) จากผลการศึกษาพบวา           
กลุมประชากรที่ทําการสํารวจ สวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุระหวาง 21–30 ป โดยเปนผูสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน 20,001–30,000 บาท เปนพนักงานเอกชน ในสวนของรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต สามารถแบงออกเปน 7 กลุม ไดแก 1) กลุมเรียนรูสังคมใหม 2) กลุมคนรวมสมัย 3) กลุมครอบครัวสุขสันต 
4) กลุมทองเที่ยวแสวงบุญ 5) กลุมประวัติศาสตรการเมือง 6) กลุมรักศิลปะ 7) กลุมกาวทันโลก โดยรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของนักทองเที่ยว มีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจทองเที่ยว นอกจากนี้ ความ
นาเชื่อถือและการรับรูขอมูลการทองเที่ยวจากสื่อออนไลนมคีวามสัมพันธในทางบวกกับการตัดสินใจทองเที่ยวเชนกัน 

ขอมูลการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไป
ทองเที่ยวประเทศญี่ปุน พบวาคุณลักษณะทางประชากรศาสตร ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับ
เงินเดือน และอาชีพ ที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยว
ประเทศญ่ีปุน ที่แตกตางกัน และการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยใน
การเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน พบวาพฤติกรรมการทองเที่ยว ดานในดานความถ่ีในการเดินทางไปทองเที่ยว 
ในดานคาใชจายในการทองเที่ยว ในดานจํานวนวันที่ทองเที่ยว ที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของชาวไทยในการเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ที่แตกตางกัน สวนในดานการใชเงินในการ
ทองเที่ยว และ ในดานชวงเวลาที่เดินทางไป ที่แตกตางกัน สงผลตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของชาวไทยใน
การเดินทางไปทองเที่ยวประเทศญี่ปุน ที่ไมแตกตางกัน ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ จิตินาถ กิจจะ (2557:บทคัดยอ) 
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการซ้ือบริการการ ทองเที่ยวตางประเทศแบบสําเร็จรูปจากผูประกอบการ 
ธุรกิจนําเที่ยวในกรุงเทพมหานคร.มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทยตอการซื้อบริการ
การทองเที่ยวตางประเทศแบบสําเร็จรูป จากผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวในกรุงเทพมหานคร โดยประชากรที่ใชใน
การศึกษาคร้ังนี้ คือ คนไทยในวัยทํางาน ทั้งชายและหญิงที่ไปเที่ยวตางประเทศ โดยซ้ือหรือเคยซ้ือบริการนําเที่ยว
ตางประเทศแบบสําเร็จรูปจากผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวในกรุงเทพมหานคร โดยขอมูลที่ไดจะนํามาวิเคราะห
ขอมูลใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก ความถ่ี รอยละและคาเฉลี่ย จากการศึกษาพบวาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามใช
บริการการทองเที่ยวตางประเทศเฉลี่ยตอ 1 ป เปนจํานวน 1-2 คร้ังตอป ซ้ือบริการการทองเที่ยวตางประเทศคร้ัง
ลาสุด จํานวน 1 ประเทศ โดยไปประเทศญี่ปุนมากที่สุด ราคาโปรแกรมการทองเที่ยว คือ 20,001-30,000 บาท 
ลักษณะการทองเที่ยวตางประเทศแบบสําเร็จรูปที่ชอบ คือ ผอนคลายและความสวยงาม จุดประสงคหลักที่ซื้อ
บริการการทองเที่ยว คือ การพักผอนในวันหยุด ตัวผูตอบแบบสอบถามเองเปนผูที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ
บริการการทองเที่ยวตางประเทศแบบสําเร็จรูป ชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม เปนชวงที่เลือกซื้อบริการการทองเที่ยว
และจะไปเม่ือเปนฤดูกาลทองเที่ยวของแตละประเทศ รูปแบบการชําระเงินเปนเงินสด สถานที่ทีซื้อบริการการ
ทองเที่ยวตางประเทศแบบสําเร็จรูป คือ งานแสดงสินคาทองเที่ยวตางๆ เชน ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ไบเทคบาง
นาเมืองทองธานี ใชอินเทอรเน็ต ในการหาขอมูลเก่ียวกับการซื้อบริการการทองเที่ยวตางประเทศแบบสําเร็จรูป 
เกณฑที่ทานใชประเมิน เพ่ือเลือกซ้ือบริการการทองเที่ยวตางประเทศจากผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว คือ            
มีโปรแกรมตามที่ตองการ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญชนก แววแกว และอรุณี  อินทรไพโรจน 
(2559:บทคัดยอ) พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศเกาหลีหรือญี่ปุน.           
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มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปประเทศ
เกาหลีหรือญี่ปุน จํานวน 400 ตัวอยาง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา t-test คา F-test และ Chi-Square ผลการศึกษาพบวา วัตถุประสงคหลักของการเดินทางทองเที่ยว 
คือ การพักผอน เปนการทองเที่ยวในระยะสั้นไมเกิน 5 วัน คาใชจายอยูระหวาง 20,000-30,000 บาท แหลงขอมูล
ประกอบการทองเที่ยวไดจากอินเทอรเน็ต นิยมทองเที่ยวในชวงฤดูหนาว ชวงเวลาการเดินทางมีทั้งวันทํางานและ
วันหยุด นิยมเดินทางรวมกับเพื่อนมากที่สุด การเดินทางใชบริการบริษัทนําเที่ยวมากกวาการจัดการทองเที่ยวดวย
ตัวเอง เดินทางโดยเที่ยวบินทั่วไป ดวยสายการบินไทยมากกวาสายการบินตนทุนต่ํา พาหนะที่ใชในประเทศ ไดแก 
รถบัส และรถไฟ อุปสรรค คือ การใชภาษา กิจกรรมอ่ืนที่สามารถทดแทน คือ การทองเที่ยวภายในประเทศและ
การฝากธนาคาร เพื่อออมเงิน ปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว ไดแก สถานที่ทองเที่ยว ราคา          
การสงเสริมการขายและนโยบายการสงเสริมการตลาดทองเที่ยว โดยเฉพาะนโยบายการสงเสริมการตลาดทองเที่ยว
และแหลงทองเที่ยว สําหรับปจจัยยอยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว ไดแก ความสวยงามและทัศนียภาพ 
การยกเวน วีซา สภาพภูมิอากาศ คาตั๋วเคร่ืองบิน การดูแลบริษัททัวรและการประชาสัมพันธของประเทศ          
ผลการศึกษาสามารถนําไปสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทย เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ รวมถึง 
ดึงดูดใหคนไทยกลับมานิยมทองเที่ยวภายในประเทศ 

 
 

1) ขอมูลทางสื่อออนไลนจะสามารถเขาถึงไดสะดวกรวดเร็ว โดย Pantip เฟซบุก และไลน เปนที่นิยมใน
หมูนักทองเที่ยวในปจจุบัน ดังนั้น หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของควรมีการเขามาดูแลในสวนขอมูลการทองเที่ยวผาน
สือ่ออนไลนวามีความเหมาะสม 

2) ควรมีเว็บไซตที่สงเสริมการบรรยายการทองเที่ยวตางประเทศผานสื่อออนไลนที่มีประสิทธิภาพและให
ความรายละเอียดความรูแกผูที่สนใจใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2562)  กรุงเทพ : จุลสารการทองเที่ยว 
จิตินาถ กิจจะ (2557)  

 . การคนควาแบบอิสระนี้เสนอตอ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ. (2550). .กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ฐิตินันท วารีวนิช (2551)  กรุงเทพ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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Factors that affect motivation in the operation of the employee group In the Bangkok 

Mass Transit Authority

 
    สงวน  สุขเอิบ 

สาขา วชิาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
ดร. สุรัสวดี  โปสินธุ 

    ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของกลุมพนักงานเดินรถ ในองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ มีวัตถุประสงค เพื่อ 1. เพื่อศึกษาแรงจงูใจในการทํางานของพนักงานกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการ
เดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 2. เพื่อศึกษาระดับแรงจงูใจในการทํางานของพนักงานกลุมงานปฏิบตัิการ
เดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 3. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล             
โดยกลุมตวัอยางที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี ้ไดแก พนักงานกลุมงานปฏิบตัิการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวน 1,529 คน และไดทําการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro 
Yamane และไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 320 คน และเคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) คาสถิต ิIndependent Sample t – test และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
ของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of 
Variance) เมื่อพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปน
รายคูโดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test)  

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 50.90          
มีอายุ 41-50 ป จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 44.70 มีสถานภาพโสด จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 54.10          
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 45.60 มีอัตราเงินเดือน 20,001-30,000 บาท 
จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 34.10 มีระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน นอยกวาหรือเทากับ 5 ป จํานวน 164 คน 
คิดเปนรอยละ 51.30  

ผลการทดสอบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกลุมงาน
ปฏิบัตกิารเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวมอยูในระดับมาก คา x  รวมเทากับ 
4.17 และคา SD. เทากับ 0.095 เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสําเร็จในงาน ( x = 4.38 
และ SD. = 0.283) รองลงมา คือ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ( x = 4.20 และ SD. = 0.276) รองลงมา คือ 
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ดานดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน( x = 4.18 และ SD. = 0.197) รองลงมา คือ ดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา ( x = 4.18 และ SD. = 0.201) รองลงมา คือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ( x = 4.15 
และ SD. = 0.208) รองลงมา คือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ( x = 4.05 และ SD. = 0.258) และดานความ
รับผิดชอบ ( x = 4.04 และ SD. = 0.230) ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาในคุณลักษะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ และระดับเงินเดือนที่
แตกตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่ไมแตกตางกัน สวนในดานสถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาและระยะเวลาในการ
ปฏิบัตงิาน ที่แตกตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 
5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่แตกตางกัน 

 

Abstract
The study of factors affecting the motivation in the operation of the employee group 

In the Bangkok Mass Transit Authority Intended to 1. To study the motivation of working 
for the bus operation group 1, the operation area 5, Bangkok Mass Transit Authority 2. To 
study the level of motivation in the work of the operation group 1, the operation area 5, 
Bangkok Mass Transit Authority 3. In order to compare the motivation of the employees of 
the operating group 1, the operation area 5, Bangkok Mass Transit Authority Classified by 
personal information The sample group used in this research is the staff of the operation 
group 1, the operation area 5, the Bangkok Mass Transit Authority of 1,529 people. And set 
the sample size By using the formula of Taro Yamane and getting the sample size of 320 
people and the tools used to collect data are questionnaires. Frequency, Percentage, 
Standard Deviation, Independent Sample t-test and the difference between the average of 
more than 2 groups using the analysis of variance One-way Analysis of Variance When 
there were significant differences in the average pair value Therefore testing the differences 
in pairs by the Scheffe’s test

The results showed that the majority of respondents were male, with 163 persons, 
representing 50.90 percent, aged 41-50 years, 143 people, representing 44.70 percent, 
having single status, 173 people, representing 54.10 percent. with a Bachelor's degree of 
146 students, accounting for 45.60 percent of salary 20,001-30,000 baht, a total of 109 
people, accounting for 34.10 percent of the time. Less than or equal to 5 years, 164 persons, 
representing 51.30 percent

The test results, mean and standard deviation of the motivation of the employees of 
the operating group 1 bus operation area 5, Bangkok Mass Transit Authority The overall 
picture is at a high level. The total value is 4.17 and the SD value is 0.095. When 
considering each aspect The highest mean value is job success (= 4.38 and SD. = 0.283),
followed by respect for acceptance (= 4.20 and SD. = 0.276), followed by security and 
Progress in work (= 4.18 and SD. = 0.197) followed by the relationship with the supervisor 
(= 4.18 and SD. = 0.201), followed by the relationship with colleagues (= 4.15 and SD. = 
0.208), followed by the aspect of the work performed ( = 4.05 and SD. = 0.258) and 
responsibility (= 4.04 and SD. = 0.230) respectively
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Hypothesis test results Found that the demographic characteristics of sex, age and salary 
levels are different Affecting the motivation of the employees of the operating group 1, the 
operation area 5, Bangkok Mass Transit Authority That is no different As for marital status
education level and duration of work different Affecting the motivation of the employees of the 
operating group 1, the operation area 5, Bangkok Mass Transit Authority different

Keywords : motivation, operation, transportation

ในปจจุบันการดําเนินธุรกิจตองเผชิญกับสภาวะการแขงขันกันเปนอยางมากทั้งในองคการภาครัฐและ
ภาคเอกชน จึงทําใหองคการที่ดาํเนินธุรกิจตองพัฒนาความสามารถในดานตางๆ เพิ่มข้ึน โดยมีการนําเอาเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเขามาใช เพื่อใหเกิดความคลองตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน (พิณคํา โรหิตเสถียร, 2541: 1) 
ความซับซอนของธุรกิจที่เพิ่มสงูข้ึนเร่ือยๆ ในปจจุบนันี้เห็นไดในหลายๆ ประเทศท่ีพยายามพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ในองคการ เพื่อที่จะสามารถแขงขันในตลาดไดพยายามเรียนรูปรับตัวเปลี่ยนแปลงและประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ
ข้ึนมา (สาโรจน โอพิทักษชีวีน, 2546: 57) การที่ธุรกิจในยุคนี้ตองเผชิญกับสภาพแวดลอมใหม ซึ่งผูบริหารจะตอง
พัฒนาองคการใหสามารถปรับตัวตามกระแสอันเกิดจากระบบเศรษฐกิจโลก แรงผลักดันจากนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการแขงขัน กําลังแรงงานและอ่ืนๆ 

ความสําเร็จในการบริหารจัดการองคกร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ในการใหบริการนั้นมี
ปจจัยพื้นฐานทางการบริหาร คือ 4M ซึ่งจะประกอบดวยทรัพยากรมนุษย (Men) ทรัพยากรการเงิน (Money) 
วัตถุดิบที่ใชในการทํางาน (Material)และการจัดการ (Management) อยางมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปแขงขันกับ
กลุมคูแขงขัน ปจจัยทั้ง 4 ดานของการบริหาร ปจจัยที่มากที่สุด คือ พนักงานหรือทรัพยากรมนุษย (ณัฐพันธ เขจรนันท, 
2547:14) องคการทุกองคการจะประสบผลสําเร็จและบรรลุจุดหมายไดนั้น การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมี
ประสิทธิภาพนับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ในปจจุบันทรัพยากรอีกประเภทหนึ่งที่ไดกลายมาเปนสิ่งสําคัญที่นํา
ความกาวหนามาใหองคการนั่นก็คือเทคโนโลยี แตอยางไรก็ตามทรัพยากรมนุษยก็ยังเปนทรัพยากรที่สําคัญของ
องคการ (พยอม วงศสารศรี, 2545: 2) ในทางธุรกิจ คุณภาพของบุคคลากรจะเปนสิ่งหนึ่งที่บงบอกถึงความสามารถ 
ในการแขงขันในเชิงธุรกิจหลายๆองคการจึงหันมาใหความสนใจในเร่ืองของการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร 
ตั้งแตระดับผูนําจนถึงผูปฏิบัติงานโดยตรง (พิณคํา โรหิตเสถียร, 2541: 1) ในยุคอดีต ผูบริหารสวนใหญจะไมไดให
ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย เพราะใหความสนใจกับทรัพยากรทางการเงินมากกวา แตยุคปจจุบันผูบริหารได
กลับมาใหความสนใจในทรัพยากรมนุษยมากข้ึน เนื่องมาจากทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญและคาการให
ความสนใจ ความพึงพอใจของพนักงานสามารถบงบอกถึงความสนใจในคุณภาพชีวิตการทํางานมากข้ึน (Quality 
of Work Life) ของผูปฏิบัตงิาน  

การสรรหาบุคลากรเขาทํางานเปนหนาที่ที่สําคัญขององคการ ดังนั้น การจัดหาบุคลากร จึงเปน
กระบวนการที่เก่ียวของกับการที่จะทําใหองคการไดบุคลากรที่มคีวามเหมาะสมเขามาทํางาน จากนั้นองคการจะทํา
การพัฒนาบุคลากรเหลานั้นเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายที่
องคการกําหนด (นิตพิล ภูตะโชติ, 2549: 46) โดยทั่วไปทรัพยากรมนุษยถือวาเปนปจจัยสําคัญเบื้องตนขององคการ 
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แมวาบางองคการจะไดเปลี่ยนจากการใชแรงงานคนมาใชเคร่ืองจักรแลวก็ตาม แตองคการนั้น ยังจําเปนตองอาศัย
คนในการพบปะ ติดตอสื่อสารกับลูกคาอยู คนแตละคนจึงถือวาเปนทรัพยากรที่มีคาที่องคการไดลงทุนไว การที่
คนๆหนึ่งตองลาออกไปจากองคการเทากับวาองคการไดสูญเสียทรัพยากรที่มีคาไป โดยท่ีองคการไดรับผลตอบแทน
ทีไ่มคุมคากับที่ไดลงทุนไป นอกจากนั้นองคการจะตองเสียคาใชจายในการับคนใหมมาเพื่อทดแทนคนเกาที่ลาออก
ไป เพราะคนใหมจะตองผานข้ันตอนของการคัดเลือก และการไดรับการฝกฝนพัฒนาตนเองใหมีความชํานาญใน
ทักษะไดเทาเทียมกับคนเกาที่ออกไป อาจจะทําใหผลงานและผลิตผลขององคกรลดลงไดดวย การที่องคการจะ
เติบโตตอไปนั้น ตองจัดหาและพัฒนาพนักงานที่จะเขามาชวยใหธุรกิจ สามารถผลิตสินคาที่ดีเปนที่ตองการของ
ลูกคาได นอกจากนี้ธุรกิจจําเปนตองมีความเชี่ยวชาญทางการตลาดเพื่อเรียนรูวาผูบริโภคตองการผลิตภัณฑอะไร 
แลวองคการนํามาพัฒนา  

ทรัพยากรบุคคล จึงมีความสําคัญมาก หากผูที่ปฏิบัติงานระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี 
(Management System of Quality of Work Life) คือ การที่บุคคลมีองคประกอบคุณภาพชีวิตครบถวน           
ทัง้ทางดานรางกายและจิตใจ ทําใหบุคคลนั้นๆ ไดมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีจะสงผลตอประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน สวนใหญพบวาองคประกอบที่สําคัญที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน คือ ลักษณะงานและ
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน รายไดและสวัสดิการ การปกครอง บังคับบัญชาและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
รวมทั้ง อุปกรณ เคร่ืองใชของสํานักงานที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งเหลานี้สามารถสรางแรงจูงใจในการทํางาน
ใหเกิดกับผูปฏิบัติงาน และมีบทบาทในการกําหนดพฤติกรรมการที่จะเปนสมาชิกที่ดีขององคกร สิ่งเหลาตางๆ นี้           
มีอิทธิพลตอการทํางาน ทัศนคติเปนสวนที่สําคัญอยางหนึ่งของชีวิตมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับงานอาชีพ 
(Career) วาจะมีความกาวหนาหรือถดถอย ซ่ึงคําวา ทัศนคติที่ดีตองานหรือองคกร จะสงผลถึงคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน เนื่องดวยปจจัยเหลานี้เปนแรงจงูใจในการทํางานหรือเกิดความไมพึงพอใจในงานถือเปนทัศนคติพื้นฐานของ
คนที่มีตองานที่ตนทํา ดังนั้น เม่ือองคกรตองการใหพนักงานเกิดมีแรงจูงใจในการทํางานและพนักงานปฏิบัติงานใหมี
คุณภาพ ผูบริหารตองพยายามหาวิธีการ เลือกกลไกตางๆ ที่จะทําใหบุคลากรหรือพนักงานไดแสดงถึงศักยภาพที่
แทจริงโดยการสรางสมดุลระหวางงานกับบุคคล เพื่อใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีข้ึน เพราะคุณภาพชีวิต
การทํางานนั้น ที่จะใหความสําคัญกับผลของงานที่มีตอบุคคลและประสิทธิภาพขององคกร (ณัฏฐพันธ เขจรนันท, 
2551:98) เม่ือพนักงานผูปฏิบัติงานเกิดมีความพึงพอใจในการทํางานแลว ก็จะสงผลถึงการมีพฤติกรรมในการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร ซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพราะองคกรนั้นจะเปรียบเสมือนทีมงานขนาดใหญที่จะตองมี
การรวมมือรวมใจกันในการปฏิบัตงิานใหบรรลุถึงเปาหมายภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน 

ทรัพยากรที่จัดวาสําคัญที่สุดขององคกรก็คือ “ทรัพยากรมนุษย” หรือพนักงานทุกคนในองคกรนั่นเอง 
พนักงานขององคกรเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจตางๆ ขององคกรใหบรรลุตามเปาหมายขององคกร 
ดังนั้น จะเห็นไดวาองคกรที่ประสบผลสําเร็จได ก็เนื่องมาจากประสิทธิภาพของพนักงานในองคกรเปนสําคัญ ถา
พนักงานในองคกรขาดประสิทธิภาพ ไมมคีวามรูความสามารถ ขาดแรงจูงใจในการทํางาน ไมมคีวามรักความผูกพัน
ตอองคกรแลว ก็จะเกิดปญหาตอการปฏิบัตงิานตามมา เชน การทํางานไมเต็มประสิทธิภาพทําใหไมไดผลลพัธตามที่
ตองการ เกิดการโยกยายเปลี่ยนงานบอย อัตราการเขาออกจากงานคอนขางสูง ซึ่งในที่สุดองคกรนั้นก็จะกลายเปน
องคกรที่ไมสามารถประสบผลสําเร็จ ในทางกลับกันถาองคกรมีพนักงานที่มีความรูความสามารถ เหมาะสมกับ
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หนาที่ มีความมานะอุตสาหะตอการทํางาน มีความรักความผูกพันกับองคกรแลว โอกาสที่จะทํางานใหไดรับ
ผลสําเร็จตามที่ตองการยอมงายข้ึนเปนอันมากการที่พนกังานในองคกรจะปฏิบตัิงานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตอง
อาศัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานนั้นอาจเกิดจากลักษณะนิสัยสวนบุคคล เชน การที่
บุคคลนั้นมีความกระตือรือรน มีความมุงม่ันในตนเอง ตองการความกาวหนาในชีวิต หรือการมีทัศนคติที่ดีตองาน 
ซึง่อาจเนื่องมาจากมีความชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย มีความถนัดเนื่องจากงานที่ไดรับมอบหมายตรงกับความรู
ความสามารถ มีเพื่อนรวมงานที่ดี รวมทั้งการมีทัศนคติที่ดีตอองคกร ซึ่งอาจเกิดจากความภาคภูมิใจในชื่อเสียงของ
องคกร ความเชื่อม่ันในนโยบายขององคกรตลอดจนการมีความรักความผูกพันกับองคกร ปจจัยตาง ๆ เหลานี้อาจ
สงผลใหพนักงานเกิดแรงจูงใจในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ หรืออาจกลาวไดวาเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลเกิดความ
มานะพยายามทํางานที่ไดรับมอบหมายไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่องคกรไดตั้งไว  

องคการทุกองคการจะประสบผลสําเร็จและบรรลุจุดหมายไดนั้น การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมี
ประสิทธิภาพนับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ในปจจุบันทรัพยากรอีกประเภทหนึ่งที่ไดกลายมาเปนสิ่งสําคัญที่นํา
ความกาวหนามาใหองคการนั่นก็คือเทคโนโลยี แตอยางไรก็ตามทรัพยากรมนุษยก็ยังเปนทรัพยากรที่สําคัญของ
องคการ (พยอม วงศสารศรี, 2545: 2) ในทางธุรกิจ คุณภาพของบุคคลากรจะเปนสิ่งหนึ่งที่บงบอกถึงความสามารถ 
ในการแขงขันในเชิงธุรกิจหลายๆองคการจึงหันมาใหความสนใจในเร่ืองของการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร 
ตั้งแตระดับผูนําจนถึงผูปฏิบัตงิานโดยตรง (พิณคํา โรหิตเสถียร, 2541: 1) การสรรหาบุคลากรเขาทํางานเปนหนาที่
ที่สําคัญขององคการ ดังนั้นการจัดหาบุคลากร จึงเปนกระบวนการที่เก่ียวของกับการที่จะทาํใหองคการไดบุคลากรที่
มคีวามเหมาะสมเขามาทํางานจากนั้นองคการจะทําการพัฒนาบุคลากรเหลานั้นเพื่อใหสามารถปฏิบัตหินาที่ตางๆได
อยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายที่องคการกําหนด (นิติพล ภูตะโชติ, 2549: 46) โดยทั่วไปทรัพยากร
มนุษยถือวาเปนปจจัยสําคัญเบื้องตนขององคการ แมวาบางองคการจะไดเปลี่ยนจากการใชแรงงานคนมาใช
เคร่ืองจักรแลวก็ตาม แตองคการนั้นยังจําเปนตองอาศัยคนในการพบปะ ติดตอสื่อสารกับลูกคาอยู คนแตละคนจึง
ถือวาเปนทรัพยากรที่มีคาที่องคการไดลงทุนไว การที่คนๆหนึ่งตองลาออกไปจากองคการเทากับวาองคการได
สูญเสียทรัพยากรที่มีคาไปโดยที่องคการไดรับผลตอบแทนที่ไมคุมคากับที่ไดลงทุนไป นอกจากนั้นองคการจะตอง
เสียคาใชจายในการับคนใหมมาเพื่อทดแทนคนเกาที่ลาออกไป เพราะคนใหมจะตองผานข้ันตอนของการคัดเลือก 
และการไดรับการฝกฝนพัฒนาตนเองใหมคีวามชํานาญในทักษะไดเทาเทียมกับคนเกาที่ออกไป อาจจะทําใหผลงาน
และผลิตผลขององคกรลดลงไดดวย การที่องคการจะเติบโตตอไปนั้น ตองจัดหาและพัฒนาพนักงานที่จะเขามาชวย
ใหธุรกิจสามารถผลิตสินคาที่ดเีปนที่ตองการของลูกคาได นอกจากนี้ธุรกิจจําเปนตองมีความเชี่ยวชาญทางการตลาด
เพื่อเรียนรูวาผูบริโภคตองการอะไร แลวองคการนํามาพัฒนา ผลิต กําหนดราคา ทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด และ
จัดจําหนายผลิตภัณฑไปยังผูบริโภค องคการธุรกิจเม่ือดูการปฏิบัติหนาที่ทางดานการตลาด ธรุกิจจะมีความสัมพันธ
โดยตรงกับผูบริโภคภายในระบบสังคมเศรษฐกิจอยูตลอดเวลา และจะมีเงื่อนไขที่เก่ียวเนื่องกันอยูเสมอธุรกิจยอม
มุงหวังกําไรที่จะใหมีกําไรที่สูง ภายใตขอบเขตที่ตองพิจารณาใหความสําคัญตอลูกคาหรือผูบริโภค (ธงชัย สันติวงษ, 
2543:7) 
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การตลาดนับวาไดมีบทบาทเขามาทําหนาที่เปนกลไกที่สําคัญที่สุดที่ชวยใหทุกฝายในระบบเศรษฐกิจมี
ความกินดีอยูดี มีโอกาสจับจายใชสอยและอุปโภคบริโภคสินคาและบริการตางๆอยางทั่วถึงมากยิ่งข้ึนกวาแตกอน 
(ธงชัย สันติวงษ, 2537: 14) การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจึงมีความสําคัญตอความพอใจของผูบริโภคเพราะการ
ตัดสินใจซื้อในแตละคร้ังหมายถึงการยอมรับในสินคา ถาความพยายามใดๆของธุรกิจที่ทําข้ึนเพื่อสรางความพอใจ
ใหกับตลาดที่บคุคลยังแสวงหาไดรับความพอใจแลวก็จะเปนโอกาสอันดีที่จะทําใหธุรกิจสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ
เพื่อตอบสนองความตองการ ผูบริโภคจะทําการซ้ือสินคาและบริการตามที่เขาเห็นวาจะทําใหความตองการของเขา
ไดรับความพอใจ (ศุภร เสรีรัตน, 2545: 103) ความพอใจของลูกคาเปนเปาหมายท่ีสําคัญของทุกธุรกิจจะตองบรรลุ
ใหได เนื่องจากความพอใจของลกูคานํามาซ่ึงการซื้อซ้ําและการแนะนําความพอใจนั้นใหคนอ่ืนทราบ การสรางความ
พอใจใหแกลูกคานั้นเปนสิ่งที่ยาก ผูบริหารจะตองใหพนักงานสงมอบความประทับใจใหกับลูกคาทุกข้ันตอน            
(ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2551: 48) องคการธุรกิจโดยทั่วไปจึงตองมีพนักงานขายออกไปติดตอลูกคาเพื่อนําเสนอ
ขายสินคา และแจงรายการสงเสริมการขายตางๆใหแกลูกคาไดรับทราบ พนักงานขายจึงถือไดวาเปนทรัพยากรที่
สาํคัญขององคการ ดวยเหตุนี้องคการธุรกิจตางๆจึงตองสรางแรงจูงใจและความผูกพันแกพนักงานทุกคนพยายาม
รักษาบคุลากรที่มีคุณภาพใหทาํงานกับองคการนาน โดยใชกลยุทธตางๆ ทีไ่ดวิวฒันาการมาและกลยุทธที่นิยมใชกัน
อยางแพรหลายในปจจุบนันี้คือ การใชแรงจูงใจในการทํางาน (วัฒนา ศรีสม, 2542: 4)  

ที่กลาวมาขางตนนั้นแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกร          
เพื่อจะสามารถทําใหพนักงานทํางานไดอยางมีความสุข และจะทุมเทกําลังกาย กําลังใจสติปญญา เพื่อใหงานนั้น
ประสบความสําเร็จสูงสุด สงผลใหองคกรบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวังไว จงึเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูศึกษามีความ
สนใจที่จะศึกษาเพือ่ใหทราบวา มีปจจัยดานไหนบางที่มผีลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ ทั้งนี้ เพื่อนําผลการศึกษามาเปนขอมูลใหหนวยงานนําไปปรับปรุงใหกับพนักงานอยางเปนธรรม
และเหมาะสม ทัดเทียมกับองคกรอ่ืนๆ ผูศึกษาเชื่อวา ถาหากมีการจัดการองคกรใหมคีวามเหมาะสมและสอดคลอง
กับสถานการณแลว จะเปนแรงจงูใจที่สําคัญในการที่จะทาํใหพนักงานมีความรักองคกร พรอมทั้งปฏิบัติงานไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอันเปนปจจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อนใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
ประสบความสําเร็จตรงตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 

1. เพื่อศึกษาแรงจงูใจในการทํางานของพนักงานกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ 

2. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

3. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

 

400

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ตองการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1     
เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

1. กลุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง คือ พนักงานกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวน 1,529 คน การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการคํานวณขนาดตัวอยาง 
(Sample Size) ตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1973 : 727) ไดกลุมตวัอยาง จํานวน 320 คน

2. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถามที่ใชรวบรวมขอมูลเก่ียวของกับ

ผูตอบแบบสอบถามเอง มีจํานวน 5 ขอ ประกอบดวยคําถามที่เก่ียวกับ ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษาเงินเดือน 
ตําแหนง ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานและสถานภาพ 

สวนที่ 2 ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ไดแก ความสําเร็จในงาน การไดรับการยอมรับนับถือ 
ลกัษณะของงานที่ปฏิบัต ิความรับผิดชอบ ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ความสัมพนัธกับผูบังคับบัญชา 
ความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
3. การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยวิเคราะหโดยการใชคอมพิวเตอรและไดกําหนดวิธีการ

วิเคราะหขอมูลดังนี้ 
1. ใชสถิติพรรณา (Descriptive Statististics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ศึกษา 
2. การวิเคราะหความแตกตางของตัวแปร ไดแก วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางตัวแปร 2 กลุม 

โดยใช t-test และวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางตัวแปรมากกวา 2 กลุมข้ึนไป โดยใช One-Way 
ANOVA และกําหนดระดับนัยสําคัญเทากับ .05 

 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. สถานภาพสมรส 
 4. ระดับการศึกษา 
 5. ระดับเงนิเดือน 
 6. ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 

1. ความสําเร็จในงาน 
2. การไดรับการยอมรับนับถือ 
3. ลักษณะของงานทีป่ฏิบัต ิ
4. ความรับผิดชอบ 
5. ดานความมัน่คงและความกาวหนาในงาน 
6. ความสัมพนัธกับผูบังคับบัญชา 
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/

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงสวนใหญผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 
มีจาํนวน 163 คน คิดเปนรอยละ 50.90 มีอายุ 41-50 ป จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 44.70 มีสถานภาพโสด 
จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 54.10 มรีะดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 45.60 มีอัตรา
เงินเดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 34.10 มีระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน นอยกวา
หรือเทากับ 5 ป จํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 51.30  

2. คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของของแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกลุมงานปฏิบัติการ
เดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวม พบวาอยูในระดับมาก คา x  รวมเทากับ 
4.17 และคา SD. เทากับ 0.095 เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสําเร็จในงาน ( x = 4.38 
และ SD. = 0.283) รองลงมา คือ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ( x = 4.20 และ SD. = 0.276) รองลงมา คือ 
ดานดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน( x = 4.18 และ SD. = 0.197) รองลงมา คือ ดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา ( x = 4.18 และ SD. = 0.201) รองลงมา คือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ( x = 4.15 
และ SD. = 0.208) รองลงมา คือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ( x = 4.05 และ SD. = 0.258) และดานความ
รับผิดชอบ ( x = 4.04 และ SD. = 0.230) ตามลําดับ 

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกลุมงาน
ปฏิบัตกิารเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ พบวาในคุณลักษะทางประชากรศาสตรดาน
เพศ อายุ และระดับเงินเดือนที่แตกตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 
เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่ไมแตกตางกัน สวนในดานสถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
และระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน ที่แตกตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 
เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่แตกตางกัน 

 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของของแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 
เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก คา x  รวมเทากับ 4.17 
และคา SD. เทากับ 0.095 เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสําเร็จในงาน ( x = 4.38 และ 
SD. = 0.283) รองลงมา คือ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ( x = 4.20 และ SD. = 0.276) รองลงมา คือ ดาน
ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน ( x = 4.18 และ SD. = 0.197) รองลงมา คือ ดานความสัมพันธกับ
ผูบังคับบัญชา ( x = 4.18 และ SD. = 0.201) รองลงมา คือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ( x = 4.15 
และ SD. = 0.208) รองลงมา คือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ( x = 4.05 และ SD. = 0.258) และดานความ
รับผิดชอบ ( x = 4.04 และ SD. = 0.230) ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรียาดา สันตินิยม 
(2557:บทคัดยอ) ไดทาํการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันองคกรของบุคลากร
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สายสนับสนุน โรงพยาบาลศิริราช ผลการศึกษาวิจัยพบวา 1. แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน 
โรงพยาบาลศิริราช โดยรวมบุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
บุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลศิริราช มีแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับมาก ไดแก ดานความรับผิดชอบ 
ดานความสําเร็จ ดานลักษณะงานและดานการยอมรับนับถือ รองลงมา คือ ดานนโยบายบริษัทและการบริหารงาน 
ความกาวหนาและดานความสัมพันธระหวางหัวหนางาน อยูในระดับปานกลาง 2. ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร
สายสนับสนุน โรงพยาบาลศิริราช โดยภาพรวมบุคลากรมีความผูกพันตอองคกร อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวา บุคลากรสายสนับสนุนของโรงพยาบาลศิริราช มีระดับความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก คือ ดาน
ความถูกตองหรือบรรทัดฐานของสังคม รองลงมา คือ ดานทัศนคติและดานพฤติกรรม ตามลําดับ 

ในดานความสําเร็จในงาน พบวาอยูในระดับมากที่สุด คา x เทากับ 4.38 และคา SD. เทากับ 0.283 
เม่ือพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานสามารถใชวิจารญาณของตนเองในการแกปญหาที่เกิดข้ึน            
( x = 4.53 และ SD. = 0.716) รองลงมา คือ ขอทานมีโอกาสกําหนดเปาหมายและวิธีการทํางานในหนาที่ของ
ตนเองได ( x = 4.44 และ SD. = 0.692) รองลงมา คือ ขอทานสามารถมองเห็นความสําเร็จของงานไดชัดเจน             
( x = 4.44 และ SD. = 0.706) รองลงมา คือ ขอทานสามารถทํางานในความรับผิดชอบของตนไดเปนอยางดี          
( x = 4.41 และ SD. = 0.766) รองลงมา คือ ขอเมื่อเกิดปญหาในการทํางาน ทานทราบดีวาควรแกปญหาอยางไร 
( x = 4.36 และ SD. = 0.759) รองลงมา คือ ขอหัวหนางานของทานมักชมเชยกับความสําเร็จของงานที่ทานทํา       
( x = 4.35 และ SD. = 0.789) และขอเพื่อนรวมงานของทานมีความยินดี เมื่อไดรวมงานกับทาน ( x = 4.13 
และ SD. = 0.937) ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญดาว ดวงเดือน. (2556:บทคัดยอ) ความสัมพันธ
ระหวางความผูกพันตอองคกรกับแรงจูงใจในการทํางานของลูกจางชั่วคราว กรมการบินพลเรือน กระทรวง
คมนาคม.ผลการวิจัยพบวาความผูกพันตอองคกรอยูในระดับสูงและแรงจูงใจในการทํางาน อยูในระดับมาก            
การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกปจจัยสวนบุคคล พบวาไมแตกตางกัน สวนความสัมพันธระหวาง
ความผูกพันตอองคกรกับแรงจงูใจในการทํางาน พบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
โดยมีคาความสัมพนัธในระดับสูง 

ในดานการไดรับการยอมรับนับถือ พบวา อยูในระดับมาก คา x เทากับ 4.20 และคา SD. เทากับ 
0.276 เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานตั้งใจทํางานมากข้ึน เพราะไดรับการยอมรับจาก
ผูบังคับบัญชา ( x = 4.40 และ SD. = 0.749) รองลงมา คือ ขอความคิดเห็นของทานไดรับการนําไปปฏิบัติจริง            
( x = 4.32 และ SD. = 0.771) รองลงมา คือ ขอผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาสใหทานไดแสดงความคิดเห็นใน
งานที่รับมอบหมายอยางเต็มที่ ( x = 4.28 และ SD. = 0.822) รองลงมา คือ ขอทานรูสึกวาทานเปนผูหนึ่งทีม่ีสวน
รวมทําใหงานในองคกรกาวหนา ( x = 4.17 และ SD. = 0.818) รองลงมา คือ ขอเพื่อนรวมงานยอมรับฟงความ
คิดเห็นของทาน ( x = 4.16 และ SD. = 0.863) รองลงมา คือ ขอทานไดรับการยกยองหรือชมเชยเสมอ เมื่อ
ปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี ( x = 4.05 และ SD. = 0.838) และขอเพื่อนรวมงานของทาน มักขอ
คําปรึกษาเร่ืองงานกับทานอยูเสมอ ( x = 4.02 และ SD. = 0.828) ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
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สรนันท บางแสง.(2556) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของ
พนักงาน บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหขอมูลปจจัยแรงจูงใจในการ
ทาํงานของพนักงาน พบวา ปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน โยดภาพรวมอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยของแรงจูงใจใน
การทํางานสูงที่สดุ คือ ดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือ และนอยที่สุด คือ ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ การวิเคราะหขอมูลปจจัยความผูกพันตอ
องคกรของพนักงาน พบวา ความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยของความผูกพันตอองคกรสูงที่สุด 
คือ ดานความภูมใิจที่ไดรับการยอมรับจากองคกร รองลงมา คือ ดานความภูมใิจที่รูสกึเปนสวนหนึ่งขององคกร และ
นอยที่สดุ คือ ดานความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคกร 

ในดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พบวา อยูในระดับมาก คา x เทากับ 4.06 และคา SD. เทากับ 0.256 
เม่ือพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอเมื่อทานไดรับมอบหมายงาน ทานจะทุมเทและลงมือทํางานที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็มที่ ( x = 4.14 และ SD. = 0.849) รองลงมา คือ ขอ องคกรเปดโอกาสใหทานไดแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนวทางในการปฏิบัตงิาน ( x = 4.12 และ SD. = 0.831) รองลงมา คือ ของานที่ทานรับผิดชอบ
มีความทาทาย นาสนใจและตรงกับความรูความสามารถของทาน ( x = 4.08 และ SD. = 0.840) รองลงมา คือ 
ขอผูบังคับบัญชาใหมอบอํานาจและความเชื่อใจในการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบของทาน ( x = 4.05 
และ SD. = 0.827) รองลงมา คือ ขอทานสามารถระบุงานที่ทําอยูวามีลักษณะข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานได            
( x = 4.02 และ SD. = 0.860) รองลงมา คือ ของานที่ทานปฏิบัติอยูนั้นมีสวนชวยสงเสริมความกาวหนาของทาน 
( x = 4.01 และ SD. = 0.805) และขอกฎ ระเบียบ สวนใหญของหนวยงานไมจํากัดความเปนอิสระในการ
ปฏิบัตงิานของทาน ( x = 3.99 และ SD. = 0.815) ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญดาว ดวงเดือน.
(2556:บทคัดยอ) ความสัมพนัธระหวางความผูกพันตอองคกรกับแรงจงูใจในการทํางานของลูกจางชั่วคราว กรมการ
บินพลเรือน กระทรวงคมนาคม.ผลการวิจัยพบวาความผูกพันตอองคกรอยูในระดับสูงและแรงจูงใจในการทํางาน 
อยูในระดับมาก การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกปจจัยสวนบุคคล พบวาไมแตกตางกัน สวน
ความสัมพนัธระหวางความผูกพันตอองคกรกับแรงจงูใจในการทํางาน พบวามีความสัมพนัธในทิศทางเดียวกัน อยาง
มีนยัสําคัญทางสถิต ิโดยมีคาความสัมพนัธในระดับสูง 

ในดานความรับผิดชอบ พบวา อยูในระดับมากที่สุด คา x เทากับ 4.39 และคา SD. เทากับ 0.307             
เม่ือพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอทานไดใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ในงานที่ไดรับผิดชอบ              
( x = 4.34 และ SD. = 0.841) รองลงมา คือ ของานที่ทานรับผิดชอบนั้นเปนงานที่องคกรใหความสําคัญ              
( x = 4.46 และ SD. = 0.803) รองลงมา คือ ของานที่ทานรับผิดชอบตองใชความรูความสามารถอยางเต็มที่            
( x = 4.39 และ SD. = 0.743) รองลงมา คือ ของานที่ทานรับผิดชอบนั้น ผูบังคับบัญชาควรใหความสนใจและ
ความสําคัญ ( x = 4.37 และ SD. = 0.740) รองลงมา คือ ของานที่ทานรับผิดชอบเปนงานที่นําไปสูการพัฒนา
องคการ ( x = 4.40 และ SD. = 0.744) รองลงมา คือ ขอทานจะปรับปรุงงานที่ไดรับมอบหมายทันทีที่เห็นจุก
บกพรอง ( x = 4.32 และ SD. = 0.762) และขอทานรูสึกภูมิใจในงานที่ไดรับมอบหมายทันทีที่เห็นจุกบกพรอง         
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( x = 4.48 และ SD. = 0.681) ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สรนันท บางแสง.(2556) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด 
(มหาชน) ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหขอมูลปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน พบวา ปจจัยแรงจูงใจใน
การทํางาน โยดภาพรวมอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยของแรงจูงใจในการทํางานสูงที่สุด คือ ดานความรับผิดชอบ 
อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และนอยที่สุด คือ 
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ การวิเคราะหขอมูลปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงาน พบวา ความผูกพันตอ
องคกรอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยของความผูกพันตอองคกรสูงที่สุด คือ ดานความภูมิใจที่ไดรับการยอมรับจาก
องคกร รองลงมา คือ ดานความภูมใิจที่รูสกึเปนสวนหนึ่งขององคกร และนอยที่สุด คือ ดานความปรารถนาที่จะเปน
สมาชิกขององคกร 

ในดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน พบวา อยูในระดับมากที่สุด คา x เทากับ 4.27 และคา SD. 
เทากับ 0.222 เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอทานมีโอกาสที่จะไดรับความมอบหมายงานท่ีตองใช
ความสามารถมากข้ึน ( x = 4.34 และ SD. = 0.698) รองลงมา คือ ขอทานมีโอกาสไดรับเลือกใหเขาศึกษา อบรม 
สัมมนา เพื่อเพิ่มความรู ทักษะและประสบการณเสมอ ( x = 4.33 และ SD. = 0.715) รองลงมา คือ ขอการเลื่อน
ตําแหนงหนาที่ในหนวยงานของทานเปนไปดวยความเสมอภาคและยุติธรรม ( x = 4.32 และ SD. = 0.716) 
รองลงมา คือ ขอทานคิดวาทานสามารถประสบความสําเร็จไดดีในองคกร ( x = 4.27 และ SD. = 0.760) 
รองลงมา คือ ขอทานไดรับการสงเสริมความกาวหนาจากการใหทุนการศึกษาตอ ( x = 4.26 และ SD. = 0.734) 
รองลงมา คือ ขอโอกาสที่จะมีความกาวหนาในหนาที่การทํางาน เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหทานยังปฏิบัติงานอยู           
( x = 4.21 และ SD. = 0.763) และขอทานมีโอกาสเสนอความคิดริเร่ิม สรางสรรคของตนเองตอหัวหนางานและ
ผูบริหารองคกร ( x = 4.15 และ SD. = 0.765) ตามลําดับ ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ สรนันท บางแสง.(2556) 
ไดศึกษาความสัมพนัธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร 
จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหขอมูลปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน พบวา ปจจัย
แรงจูงใจในการทํางาน โยดภาพรวมอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยของแรงจูงใจในการทํางานสูงที่สุด คือ ดานความ
รับผิดชอบ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และนอย
ที่สุด คือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ การวิเคราะหขอมูลปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงาน พบวา ความ
ผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยของความผูกพันตอองคกรสูงที่สุด คือ ดานความภูมิใจที่ไดรับการ
ยอมรับจากองคกร รองลงมา คือ ดานความภูมิใจที่รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร และนอยที่สุด คือ ดานความ
ปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคกร 

ในดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา พบวา อยูในระดับมาก คา x เทากับ 4.18 และคา SD. เทากับ 
0.201 เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ หัวหนางานของทานมีความหวงใยและเอ้ืออาทรตอทานเสมอ          
( x = 4.26และ SD. = 0.791) รองลงมา คือ ขอหนวยงานของทานมีการชวยเหลือเก้ือกูลกัน ตามความเหมาะสม
ระหวางบุคลากรทุกระดับ ( x = 4.24 และ SD. = 0.757) รองลงมา คือ ขอทานไดรับคําแนะนําและความ
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ชวยเหลือจากหัวหนางานอยูเสมอ ( x = 4.23 และ SD. = 0.785)รองลงมา คือ ขอทานสามารถปรึกษาเร่ืองงาน
และเร่ืองสวนตัวกับหัวหนางานของทานได ( x = 4.19 และ SD. = 0.801) รองลงมา คือ ขอการปฏิบัติงานของ
หัวหนางานที่มีตอทาน ทําใหทานรูสึกวาตนเองมีคุณคา ( x = 4.16 และ SD. = 0.790) รองลงมา คือ ขอหัวหนา
งานของทานใหการสนับสนนุการทาํงานของทานไดเปนอยางดี ( x = 4.15 และ SD. = 0.860) และขอหัวหนางาน
ของทานปฏิบัติตอลูกนองทุกคนอยางสม่ําเสมอ ( x = 4.06 และ SD. = 0.845) ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปรียาดา สันตินิยม (2557:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความสัมพนัธระหวางแรงจูงใจในการทํางานและ
ความผูกพันองคกรของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลศิริราช ผลการศึกษาวิจัยพบวา 1. แรงจูงใจในการ
ทาํงานของบุคลากรสายสนับสนนุ โรงพยาบาลศิริราช โดยรวมบุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลศิริราช มีแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับมาก 
ไดแก ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จ ดานลักษณะงานและดานการยอมรับนับถือ รองลงมา คือ ดาน
นโยบายบริษัทและการบริหารงาน ความกาวหนาและดานความสัมพันธระหวางหัวหนางาน อยูในระดับปานกลาง 
2. ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลศิริราช โดยภาพรวมบุคลากรมีความผูกพันตอ
องคกร อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา บุคลากรสายสนับสนุนของโรงพยาบาลศิริราช มีระดับ
ความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก คือ ดานความถูกตองหรือบรรทัดฐานของสังคม รองลงมา คือ ดานทัศนคติ
และดานพฤติกรรม ตามลําดับ 

ในดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน พบวา อยูในระดับมาก คา x เทากับ 4.15 และคา SD. เทากับ 
0.208 เมื่อพิจารณารายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เมื่อมีปญหาในเร่ืองสวนตัว ทานสามารถปรึกษาเพื่อนรวมงานได      
( x = 4.32 และ SD. = 0.786) รองลงมา คือ ขอทานเคยไดรับคําปรึกษาจากเพื่อนรวมงานในกรณีเกิดปญหาในงาน   
( x = 4.23 และ SD. = 0.815) รองลงมา คือ ขอทานพอใจที่จะทาํงานกับเพื่อนรวมงานมากกวาทํางานตามลําพัง 
( x = 4.20 และ SD. = 0.825) รองลงมา คือ ขอเม่ือมีปญหาในการทํางาน ทานสามารถปรึกษาเพื่อนรวมงานได    
( x = 4.13 และ SD. = 0.825) รองลงมา คือ ขอทานเคยไดรับความชวยเหลือจากเพื่อรวมงานเม่ือทานมีปญหาใน
เร่ืองงาน ( x = 4.08 และ SD. = 0.820) รองลงมา คือ ขอทานเคยไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน เมื่อทาน
เกิดความเจ็บปวย ( x = 4.07 และ SD. = 0.827) และขอในหนวยงานของทานมีความสามัคคีกลมเกลียวกันเปน
อยางดี ( x = 4.04 และ SD. = 0.848) ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญดาว ดวงเดือน.
(2556:บทคัดยอ) ความสัมพนัธระหวางความผูกพันตอองคกรกับแรงจงูใจในการทํางานของลูกจางชั่วคราว กรมการ
บินพลเรือน กระทรวงคมนาคม.ผลการวิจัยพบวาความผูกพันตอองคกรอยูในระดับสูงและแรงจูงใจในการทํางาน 
อยูในระดับมาก การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกปจจัยสวนบุคคล พบวาไมแตกตางกัน สวน
ความสัมพนัธระหวางความผูกพันตอองคกรกับแรงจงูใจในการทํางาน พบวามีความสัมพนัธในทิศทางเดียวกัน อยาง
มีนยัสําคัญทางสถิต ิโดยมีคาความสัมพนัธในระดับสูง 

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกลุมงาน
ปฏิบัตกิารเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  
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จําแนกตามเพศ พบวาในเพศท่ีแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 
เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากที่คา Sig ที่สูงกวา 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญดาว ดวงเดือน.(2556:บทคัดยอ) ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอ
องคกรกับแรงจูงใจในการทํางานของลูกจางชั่วคราว กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม.ผลการวิจัยพบวา
ความผูกพันตอองคกรอยูในระดับสูงและแรงจูงใจในการทํางาน อยูในระดับมาก การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
ทาํงาน จําแนกปจจัยสวนบุคคล พบวาไมแตกตางกัน สวนความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรกับแรงจูงใจ
ในการทํางาน พบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาความสัมพันธในระดับสูง 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ สรนันท บางแสง.(2556) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหขอมูล
ปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน พบวา พนักงานที่มีขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับเงินเดือน ตําแหนง
ในการปฏิบัตงิานและระยะเวลาในการปฏิบัตงิานแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานแตกตางกันและพนักงานที่มี
เพศ ระดับการศึกษาและสถานภาพ แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานไมแตกตางกัน 

จําแนกตามอายุ พบวาในชวงอายทุี่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกลุมงานปฏิบตัิการเดินรถ 1 
เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากที่คา Sig ที่สูงกวา 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญดาว ดวงเดือน.(2556:บทคัดยอ) ความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกร
กับแรงจูงใจในการทํางานของลูกจางชั่วคราว กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม.ผลการวิจัยพบวาความผูกพันตอ
องคกรอยูในระดับสูงและแรงจูงใจในการทํางาน อยูในระดับมาก การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกปจจัย
สวนบุคคล พบวาไมแตกตางกัน สวนความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรกับแรงจูงใจในการทํางาน พบวามี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติ โดยมีคาความสัมพันธในระดับสูง 

จําแนกตามสถานภาพสมรส พบวาในสถานภาพสมรสที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่แตกตางกัน ในภาพรวมและดาน
การไดรับการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ และดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน เนื่องจากที่คา Sig 
ที่นอยกวา 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สรนันท บางแสง.(2556) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจใน
การทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา            
การวิเคราะหขอมูลปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน พบวา พนักงานที่มีขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุและ
ระดับเงินเดือนแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน และพนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงใน
การปฏิบัตงิาน ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานและสถานภาพแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาในระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน
กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่แตกตางกัน ในภาพรวมและดาน
ความมั่นคงและความกาวหนาในงาน เนื่องจากที่คา Sig ที่นอยกวา 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สรนันท บางแสง. 
(2556) ไดศึกษาความสัมพนัธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท เบอรลี่ 
ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหขอมูลปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน พบวา 
พนักงานที่มีขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุและระดับเงินเดือนแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน และ
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พนักงานที่มเีพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและสถานภาพแตกตางกัน 
มคีวามผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

จําแนกตามระดับเงินเดือน พบวาในระดับเงินเดือนที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกลุม
งานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน 
เนื่องจากที่คา Sig ที่มากกวา 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญดาว ดวงเดือน.(2556:บทคัดยอ) ความสัมพันธ 
ระหวางความผูกพันตอองคกรกับแรงจูงใจในการทํางานของลูกจางชั่วคราว กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม.
ผลการวิจัยพบวาความผูกพันตอองคกรอยูในระดับสูงและแรงจูงใจในการทํางาน อยูในระดับมาก การเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการทํางาน จําแนกปจจัยสวนบุคคล พบวาไมแตกตางกัน สวนความสัมพันธระหวางความผูกพันตอองคกรกับ
แรงจูงใจในการทํางาน พบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาความสัมพันธในระดับสูง 

จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวาในระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจใน
การทํางานของพนักงานกลุมงานปฏิบัตกิารเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 5 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่แตกตางกัน 
ในภาพรวมและดานความสําเร็จในงาน และดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน เนื่องจากที่คา Sig ที่นอยกวา 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สรนันท บางแสง.(2556) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางาน
กับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะห
ขอมูลปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน พบวา พนักงานที่มีขอมูลสวนบุคคล ไดแก อายุและระดับเงินเดือน
แตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน และพนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงในการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานและสถานภาพแตกตางกัน มีความผูกพันตอองคกรแตกตางกัน 

 

1. ดานความสําเร็จในงาน หัวหนางานควรมีการชมเชยหรือมอบรางวัล เม่ือพนักงานทําความดหีรือทํางานดี 
และมอบหมายงานทีท่ําใหพนักงานไดมคีวามรูสึกภูมใิจทีไ่ดรับมอบหมายงานใหมๆ นั้นๆ หรืออาจมีการประเมิน
พนักงานดีเดนในแตละรอบป 

2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ควรมีการสรางความสัมพันธใหกับเพื่อนรวมงานงานดวยกันใหมีมิตร
ไมตรี ใหมกีารสื่อสารหรือพูดคุยทั้งเร่ืองงานและในเร่ืองสวนตัวบาง และเม่ือมีการรวมประชุมพูดคุยควรใหพนักงาน
ทกุคนไดมโีอกาสไดแสดงความคิดเห็นไดอยางเทาเทียมกัน 

3. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิควรมีขอบเขตที่ชัดเจน มีกฎระเบียบที่ไมกําหนดแคบจนพนักงานรูสึกอึดอัด 
แตไมใชเปดกวางจนไรระเบียบ เนื่องจากงานพนักงานใหบริการเปนงานที่จะตองรับผิดชอบตอชีวิตผูรับบริการ 
พนักงานทุกคนจึงควรมีวินัยสูง แตทุกคนรูสึกดี มีความสุขในงานจะมีวินัยในการใหบริการและมีความสุขในการ
ทาํงานนั้นๆ ดวย  

4. ดานความรับผิดชอบ หัวหนางานควรสรางความรูสึกที่ดีใหพนักงานทุกคนรูสึกวาตนเองสําคัญ และ
กําลังทําหนาที่สําคัญในการรับผิดชอบชีวิตผูโดยสาร เม่ือเห็นจุกบกพรองหรือปญหาที่จะเกิดข้ึน ควรสรางความรู
และความเขาใจใหพนักงานสามารถปองกันมิใหเกิดปญหาข้ึน และสามารถดูแล แกไขปญหาไดอยางทันทวงที เม่ือ
เกิดปญหาเฉพาะหนาตางๆ  
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5. ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงาน หัวหนางานควรมีการพัฒนาสงเสริมใหพนักงานรูสึกมั่นคง
และมีความกาวหนาในงานของตน อาจสงใหไปเขารวมอบรมในการพัฒนาความรูในหนาที่ของตนหรือมอบทุนใน
การศึกษาตอ เพื่อกาวข้ึนตําแหนงงานที่สูงข้ึน ถือเปนการสงเสริมใหพนักงานมีการพัฒนาตนเองและเม่ือองคกรมี
พนักงานที่มีศักยภาพที่สูงข้ึน องคกรก็จะมีความกาวหนาข้ึนดวย 

6. ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา หัวหนางานควรมีการใหความสําคัญและใสใจพนักงาน ทั้งในเร่ือง
งานและเร่ืองสวนตัว หมั่นศึกษาและสังเกตพฤติกรรมพนักงานของตน เมื่อมีพฤติกรรมที่ไมดีหรือผิดปกติ ควรใสใจ
สอบถามถึงปญหาและสาเหตุ และใหคําปรึกษาพรอมทั้งชวยเหลือ เมื่อมีการรองขอ  

7. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ควรสรางความสัมพันธในที่ทํางานใหมากกข้ึน เนื่องจากลักษณะ
งานที่กอใหเกิดความตึงเครียดไดงาย ยอมสงผลใหพนักงานเกิดความรูสึกที่ไมดีอยูบอยคร้ัง องคกรจึงควรจัด
กิจกรรม เพื่อสรางความสัมพันธระหวางพนักงานดวยกัน เชน จัดประชุมพูดคุย เพื่อแจงขาวสารหรือรับฟงปญหาท่ีพบ 
จัดงานประจําป เชน งานกีฬา งานปใหม เปนตน 

 

1. ควรศึกษาจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกร โดยการเก็บขอมูลดวยวิธีอ่ืนๆ เชน การสัมภาษณ 
การสังเกต เพื่อจะไดเปนการเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมที่เปนประโยชนตอองคกร 

2. ควรศึกษาพฤติกรรมของพนักงานที่มีผลตอแรงจูงใจ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกับแรงจูงใจวา
พฤติกรรมจะมีความสัมพนัธกับระดับแรงจงูใจหรือไมเพื่อนําผลที่ไดใชเปนแนวทางในการเสริมสรางแรงจูงใจในการ
ทาํงานตอไป 
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Study of the absence of employees. Tanao Sri Green Foods Company Limited

 
    สถาพร  ภูยาธร 

สาขา วิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ดร. สุรัสวดี  โปสินธุ 
ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

การศึกษาการศึกษาการขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการขาดงานของพนักงาน และเพื่อศึกษาการขาดงานของพนักงาน ในบริษัท ตะนาวศรีกรีน
ฟูดส จํากัด โดยกลุมตัวอยางที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก พนักงานบริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงที่ปฏิบัติงานในบริษัท จํานวน 599 คน (ที่มา:ฝายบุคคลของบริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด          
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562) และไดทําการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane และได
ขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 240 คน และเคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 59.50 มีอายุ 21-30 ป มีจํานวน 58 คน           
คิดเปนรอยละ 24.50 มีสถานภาพสมรส มีจํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 44.50 มีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี. มีจาํนวน 131 คน คิดเปนรอยละ 54.50 มีระดับรายไดตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท มีจาํนวน 130 คน 
คิดเปนรอยละ 60.00 มีตําแหนงพนักงานฝายผลิต มีจํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 65.00 มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัตงิาน 2 – 3 ป มีจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 42.00  

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด 
เก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย x เทากับ 4.20 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ 0.195 โดยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้ คือ ดานความเบื่อหนายและความที่ไมพอใจในงาน มีคาเฉลี่ย 4.31 
รองลงมา คือ ดานการมีปญหากับเพื่อนรวมงานมีคาเฉลี่ย 4.29 รองลงมา คือ ดานปญหาครอบครัว มีคาเฉลี่ย 4.19 
รองลงมา คือ ดานความเครียด มีคาเฉลี่ย 4.19 และดานความเจ็บปวย มีคาเฉลี่ย 4.00 ตามลําดับ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวาในคุณลักษะทางประชากรศาสตรดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน 
ตําแหนงในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกัน มีผลตอการขาดงานของพนักงาน บริษัท 
ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด ทีแ่ตกตางกัน 

 
: 
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Abstract

The Study of the Absence of Employee Tanaosri Green Foods Co., Ltd. aims to 
study the factors that influence the absence of the employees. And to study the absence of 
employees in Tanaosri Green Foods Company Limited. The sample group used in this 
research was the company employees Tanaosri Green Foods Co., Ltd., both male and 
female, working in the company, totaling 599 people (Source: Company Personnel 
Tanaosri Green Foods Co., Ltd (As of 1 May 2019) and has determined the size of the 
sample. Using the formula of Taro Yamane and obtaining a sample size of 240 people and 
the tools used to collect data was a questionnaire. The research found that most of the 
respondents are 139 female, accounting for 59.50%. Age between 21-30 years, there are 58 
people, representing 24.50%, marital status, there are 102 people, accounting for 44.50%, 
have education below the bachelor level. There are 131 people, representing 54.50%, with a 
monthly income of not more than 15,000 baht, 130 people, accounting for 60.00%. There 
are 144 employees in the production area, representing 65.00% with working period 2. - 3 
years, there are 94 people, representing 42.00% 

Average and standard deviation of absenteeism of staff of Tanaosri Green Foods 
Co., Ltd. regarding absentee cause In general, it is at a high level, with an average value of 
¯x equal to 4.20. The standard deviation (SD) is 0.195, with the following details as 
follows: boredom and dissatisfaction in work, with a mean of 4.31, followed by In the 
aspect of having problems with colleagues, there is an average of 4.29, followed by family 
problems with an average of 4.19, followed by stress with an average of 4.19 and illness 
with an average of 4.00, respectively. Hypothesis test results Found that in the demographic 
characteristics of gender, age, status, education level Salary level Operational position 
Duration of work different Affect the absence of employees of Tanaosri Green Foods 
Company Limited differently

Keywords : Absenteeism from company employees

การบริหารงานเปนทั้งศาสตรและศิลป ในฐานะ “ผูบริหารหรือผูจัดการ” ขององคการควรจะตระหนักถึง
การใชทรัพยากรขององคการ คุมคาและมีประสิทธิภาพสูงสุดอยูเสมอ เพื่อใหประสบความสําเร็จในธุรกิจและ
บรรลุผล ตามนโยบายที่คาดหวังนั้น ตองพัฒนาปจจัยพื้นฐาน ทางการบริหาร กอน คือ 4M ซึ่งประกอบดวย
ทรัพยากรมนุษย (Men) ทรัพยากรการเงิน (Money) วัตถุดิบที่ใช (Material) และ การจัดการ (Management) 
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปแขงขันกับกลุมคูแขงขัน การบริหารพัฒนาองคกรใหประสบความสําเร็จและบรรลุ
เปาหมายได จะตองใชกลยุทธธุรกิจในการบริหารพัฒนาองคกรในทุกดาน โดยกลยุทธในดานการบริหารทรัพยากร
บคุคลก็เปนกลยุทธที่สําคัญ อีกอยางหนึ่ง ที่ตองใชควบคูไปกับการบริหารงานทางธุรกิจ 

ในการบริหารทรัพยากรมนุษย ทุกองคการยอมคาดหวังใหพนักงานปฏิบัติงานใหแกองคการอยางเต็ม
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ แตปญหาหนึ่งที่หลายองคการประสบอยู คือ ปญหาการขาดงานของพนักงาน การ
ขาดงาน คือ การที่พนักงานไมไดมาทํางานในหนาที่รับผิดชอบของตนตามตารางเวลาท่ีกําหนดขององคกร ซ่ึงหากมี
การขาดงานเกิดข้ึนแลว จะทําใหองคกรขาดแคลน กําลังคนในการทํางาน ทําใหมีผลผลิตลดลง กอใหเกิดการ
สูญเสียผลผลิต ไมวาเปนการขาดงานระยะสั้นหรือระยะยาว การใชเวลาสอนงานใหกับพนักงานที่ขาดงานไป          
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การขาดงานที่ไมเพียงสงผลกระทบตอการบริหารงานบุคคลขององคการ ยังกอใหเกิดการสูญเสียคาใชจายทั้ง
ทางตรงและทางออม ซึ่งคาใชจายที่ทางบริษัทจะตองสูญเสียไป เนื่องมาจากการขาดงานของพนักงาน เชน 
คาใชจายในการสรรหาพนักงานมาทดแทน คาใชจายในการทํางานลวงเวลา เปนตน ซึ่งคาจางที่จายไปโดยไมไดรับ
ผลงานตอบแทนจากการขาดงานของพนักงาน คาใชจายในการจางคนงานสํารองเพราะแรงงานไมเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานประจําวัน หรือคาใชจายที่เปนคาลวงเวลาใหแกพนักงานในการผลิตนอกเวลางานในกรณีที่ผลิตไมทัน
ตามความตองการ ตลอดจน การที่หัวหนางานตองกระจายงานของคนที่ขาดงานไปใหกับพนักงานคนอ่ืนๆ ทําให
พนักงานที่มาทํางานตองทํางานหนักกวาปกติ ซึ่งอาจทําใหเกิดความไมพอใจและคุณภาพผลผลิตลดต่ําลงได 

ดังนั้น สิ่งตางๆ เหลานี้ถือเปนอุปสรรคตอการบริหารองคการใหเจริญกาวหนา องคการจึงตองใหความ
สนใจตอปญหาการขาดงานของคนงาน และหาสาเหตุหรือปจจัยสําคัญที่ทําใหพนักงานขาดงาน และพิจารณาวา
ปจจัยใดเปนปจจัยที่ควรรีบปรับปรุงแกไขหรือหาแนวทางในการลดอัตราการขาดงานเพื่อใหพนักงานทํางานอยาง
เต็มประสิทธิภาพที่มอียู 

 

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการขาดงานของพนักงาน บริษทั ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด 
2. เพื่อศึกษาการขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. สถานภาพ 
 4. ระดับการศึกษา 
 5. ระดับเงนิเดือน 
 6. ตําแหนงในการปฏิบตัิงาน 
 7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 1. ความเจ็บปวย 
 2. ปญหาครอบครัว 
 3. ความเบื่อหนายและความไมพอใจในงาน 
 4. การมีปญหากับเพื่อนรวมงาน 
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การวิจยัเร่ือง การขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัดผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการ
วิจยัไวดังนี้ 

ประชากรที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก กลุมพนักงานของบริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด จํานวน
กลุมตวัอยาง 240 คน (ที่มา:ฝายบุคคล บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562) 

กลุมตวัอยาง ที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก พนักงานในบริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด ทุกตําแหนง 
ยกเวนในตําแหนงผูบริหาร กรรมการและหุนสวน 

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยไดวางแนวคําถามตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวและ
ประเด็นในกรอบแนวคิดการศึกษาแบบสอบถาม แบงออกเปน 3 สวน คือ 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยคําถามเก่ียวกับดานเพศ อายุสถานภาพ 
ระดับการศึกษา เงินเดือน ตําแหนงและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

สวนที่ 2 การสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณ ในงานประกอบดวย คําถามเก่ียวกับลักษณะงาน 
การบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน โอกาสกาวหนา ความมั่นคงในงาน สภาพการทํางาน 

สวนที่ 3 การตอบแบบสอบถาม แบบปลายเปดที่เปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามที่ไดแสดงความคิดเห็น
วา บริษัทควรมนีโยบายหรือการดําเนินการอยางไร เพื่อแกไขปญหาดานการขาดงานของพนักงาน 

 
/

1. ขอมูลคุณลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลคุณลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาขอมูลทั่วไปนั้น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศหญิง จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 59.50 ซ่ึงมากกวาเพศชาย มีจํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 40.50 
ขอมูลทั่วไป ดานอายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 21-30 ป มีจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 

24.50 รองลงมา คือ ผูที่มีอายุ 40 – 50 ป มีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 22.00 รองลงมา คือ ผูที่มีอายุ 31-40 
ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 19.50 รองลงมา คือ ผูที่มีอายุไมเกิน 20 ป มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 
17.50 และผูที่มอีายุ 51 - 60 ป มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 16.50 เรียงลงมาตามลําดับ 

ขอมูลทั่วไป ดานสถานภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส มีจํานวน 102 คน คิดเปน
รอยละ 44.50 รองลงมา คือ ผูที่มีสถานภาพโสด จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 39.50 และ ผูที่มีสถานภาพหยา
ราง/หมาย จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 16.00  

ขอมูลทั่วไป ดานระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมกีารศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี. 
มีจาํนวน 131 คน คิดเปนรอยละ 54.50 รองลงมา คือ ผูที่มีการศึกษาอยูในที่ระดับปริญญาตรี จํานวน 77 คน คิด
เปนรอยละ 32.00 และผูที่มกีารศึกษาอยูในระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 13.50 เรียงลง
มาตามลําดับ 
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ขอมูลทั่วไป ดานระดับรายไดตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับรายไดตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท 
มีจํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมา คือ ผูที่มีระดับรายไดตอเดือนอยู 15,001 – 20,000 บาท 
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 27.50 รองลงมา คือ ผูที่มีระดับรายไดตอเดือน 20,001 - 25,000 บาท จํานวน 23 คน 
คิดเปนรอยละ 6.50 และผูระดับรายไดตอเดือน 25,001 บาท ข้ึนไป มีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 6.00 เรียงลง
มาตามลําดับ 

ขอมูลทั่วไป ดานตําแหนงในการปฏิบัติงาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงพนักงานฝายผลิต         
มีจํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 65.00 รองลงมาคือผูที่มีตําแหนงซุปเปอรไวเซอร/เสมียน/ธุรการ มีจํานวน 71 คน 
คิดเปนรอยละ 29.00 และผูที่มีตําแหนงผูจัดการ/หัวหนาแผนก มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.00 เรียงลงมา
ตามลําดับ 

ขอมูลทั่วไป ดานระยะเวลาในการปฏิบัตงิานผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมรีะยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2 – 3 ป 
มีจาํนวน 94 คน คิดเปนรอยละ 42.00 รองลงมา คือ ผูมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไมเกิน 1 ป มีจํานวน 56 คน 
คิดเปนรอยละ 23.00 รองลงมา คือ ผูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4 – 5 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 
18.00 และผูที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกวา 5 ป ข้ึนไป มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 17.00 เรียงลงมา
ตามลําดับ 
2. ผลการศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด  

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาว
ศรีกรีนฟูดส จํากัด ใชมาตรวัดความสําคัญ (Rating Scale)โดยให 

แตละระดับมีเกณฑการใหคะแนน 
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด 

เก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ในภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย x เทากับ 4.20 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ 0.195 โดยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้ คือ ดานความเบื่อหนายและความที่ไมพอใจในงาน มีคาเฉลี่ย 4.31 
รองลงมา คือ ดานการมีปญหากับเพื่อนรวมงานมีคาเฉลี่ย 4.29 รองลงมา คือ ดานปญหาครอบครัว มีคาเฉลี่ย 4.19 
รองลงมา คือ ดานความเครียด มีคาเฉลี่ย 4.19 และดานความเจ็บปวย มีคาเฉลี่ย 4.00 ตามลําดับ 

ปจจัยดานความเจ็บปวย พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการขาดงานของพนักงาน บริษัท 
ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด เก่ียวกับสาเหตุการขาดงานดานความเจ็บปวยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย x เทากับ 4.00 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.484 โดยรายละเอียดตามลําดับดังนี้ คือ สุขภาพของทานเปนอุปสรรคตอ
การทํางาน คาเฉลี่ย 4.21 รองลงมา คือ ทานรูสึกวารางกายของทาน ไมคอยแข็งแรง มีคาเฉลี่ย 4.20 รองลงมา คือ 
ทานมักจะเจ็บปวย เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงมีคาเฉลี่ย 4.14 รองลงมา คือ ทานมักจะประสบอุบัติเหตุมาจากการ
ทาํงานบอยๆ มีคาเฉลี่ย 3.83 และทานมักจะรูสึกปวดศีรษะหรือมึนงง จากการพักผอนไมเพียงพอ จนทําใหตองขาด
งาน มีคาเฉลี่ย 3.62 ตามลําดับ 

ปจจัยดานปญหาครอบครัว พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการขาดงานของพนักงาน 
บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด เก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ในดานปญหาครอบครัวอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย x 
เทากับ 4.19 คาเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.512 โดยมี รายละเอียดตามลําดับดังนี้ คือ ทานใหความสําคัญ 
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ในการดูแลครอบครัวและตองมากอนเร่ืองงานเสมอ มีคาเฉลี่ย 4.46 รองลงมา คือ ทานตองรับภาระทุกๆ อยางของ
ครอบครัวเสมอ เพราะทานเปนหัวหนาครอบครัวหรือเสาหลักของบาน มีคาเฉลี่ย 4.37 รองลงมา คือ การขาดงาน 
สวนใหญของทานมักจะมาจากเร่ืองของครอบครัว ของตัวทานเอง มีคาเฉลี่ย 4.35 รองลงมา คือ ทานยินดีปฏิบัติ
หนาที่ในครอบครัว แทนคนอื่นเสมอ เมื่อมีโอกาส มีคาเฉลี่ย 3.98 และทานจําเปนตองขาดงาน ถาบุคคลใน
ครอบครัว เจ็บปวยเพื่ออยูดแูลบุคคลเหลานั้น มีคาเฉลี่ย 3.79 ตามลําดับ 

ปจจัยดานความเบื่อหนายและความไมพอใจในงาน พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการ
ขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรี กรีนฟูดส จํากัด เก่ียวกับสาเหตุการขาดงานดานความเบื่อหนายและความ
ไมพอใจในงาน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย x เทากับ 4.32 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.333 โดยมี
รายละเอียด ตามลําดับดังนี้ คือ ทานรูสึกวา ลักษณะของงานที่ทานทําและปริมาณงานที่ไดรับ มีความเหมาะสม            
มีคาเฉลี่ย 4.44 รองลงมา คือ มีอุปกรณเคร่ืองใชเพียงพอพรอมใชและมีประสิทธิภาพทันสมัย มีคาเฉลี่ย 4.42 
รองลงมา คือ สถานที่ทาํงานของทาน มีความสะอาด ถูกลักษณะอนามัยและปลอดภัยไดมาตรฐานสากลมีคาเฉลี่ย 
4.36 รองลงมา คือ งานของทานทําใหทานรูสึกภูมใิจในงานและองคกร มีคาเฉลี่ย 4.31 และ ทานสามารถนําความรู
และความสามารถของทาน นํามาใชในการทํางานไดเต็มที่ มีคาเฉลี่ย 4.07 ตามลําดับ 

ปจจัยดานการมีปญหากับเพื่อนรวมงาน พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการขาดงานของ
พนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด เก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ดานการมีปญหากับเพื่อนรวมงาน อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย x เทากับ 4.29 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.395 โดยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้ 
คือ เพื่อนรวมงานเชื่อม่ันและยอมรับ ในความคิดเห็นของทาน มีคาเฉลี่ย 4.56 รองลงมา คือ เพื่อนรวมงานของทาน 
มคีวามสนิทสนมความจริงใจและความเปนกันเอง คาเฉลี่ย 4.47 รองลงมา คือ ทานมีความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน 
ทั้งในและนอกเวลางาน มีคาเฉลี่ย 4.27 รองลงมา คือ ทานสามารถขอคําปรึกษาและความชวยเหลือ จากเพื่อน
รวมงานไดเสมอ คาเฉลี่ย 4.20 และทานสามารถปฏิบัตงิานกับเพื่อนรวมงานไดเปนอยางดี แมอายุตางกัน มีคาเฉลี่ย 
3.94 ตามลําดับ 

ปจจัยดานความเครียด พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการขาดงานของพนักงาน บริษัท 
ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด เก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ดานความเครียด อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย x เทากับ 4.19 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.376 โดยรายละเอียดตามลําดับดังนี้ คือ ปญหาจากสภาพแวดลอม ในการ
ทํางานและความกาวหนาในงาน มีคาเฉลี่ย 4.45 รองลงมา คือ ปญหาเร่ืองสุขภาพความเจ็บปวยของตนเอง มี
คาเฉลี่ย 4.31 รองลงมา คือ ปญหาเร่ืองรายไดและคาใชจายในการดํารงชีวิตมีคาเฉลี่ย 4.13 รองลงมา คือ ปญหาท่ี
เกิดจากครอบครัวมีผลกระทบตองานมีคาเฉลี่ย 4.08 และปญหาจากหัวหนางานหรือเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ย 3.97 
ตามลําดับ 
3. ผลการเปรียบเทียบการขาดงานของพนักงาน บริษทั ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด  

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษา ผลการทดสอบ ความแปรปรวน โดย Independent Samples Testและการ
เปรียบเทียบความความแตกตาง ผลการศึกษาการขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด จะใช
มาตรวัด ความสําคัญ (Rating Scale) โดยใหแตละระดับมีเกณฑการใหคะแนน 
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จําแนกตามเพศ พบวา ผลการทดสอบความแปรปรวน โดยใชสถิติ T-test ในการเปรียบเทียบความ
แตกตางของการขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด เก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ในดานเพศ
พบวาคาสถิติ T-test .ในภาพรวม ดานความเจ็บปวยและดานปญหาครอบครัว มีคา Sig ที่ต่ํากวา 0.05 ซ่ึงหมายถึง 
ผูที่มีเพศแตกตางกัน มีผลตอระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงานที่แตกตางกัน สวนปจจัย
ดานความเบื่อหนายดานการมีปญหากับเพื่อนรวมงานและดานความเครียด มีคา Sig ที่สูงกวา 0.05 ซ่ึงหมายถึง ผูที่
มเีพศแตกตางกัน มีผลตอระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงานทีไ่มแตกตางกัน 

จําแนกตามอายุ พบวาผลการทดสอบความแปรปรวน ANOVA การเปรียบเทียบความแตกตางของการ
ขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด เก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ดานอายุ พบวาในภาพรวมและ
รายดาน ในดานความเจ็บปวย ดานปญหาครอบครัวและดานความเบื่อหนายและความไมพอใจในงาน มีคา Sig ต่ํา
กวา 0.05 ซ่ึงหมายถึง ผูที่มีระดับอายุที่แตกตางกัน มีระดับความเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงาน ที่
แตกตางกัน และดานการมีปญหากับเพื่อนรวมงานและดานความเครียด มีคา Sig สูงกวา 0.05 ซ่ึงหมายถึง ในผูที่มี
ระดับอายุทีแ่ตกตางกัน มีระดับความเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงาน ที่ไมแตกตางกัน 

ในภาพรวมพบวาผูที่มีระดับอายุไมเกิน 20 ป, 21-30 ป และ 41-50ป มีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการ
ขาดงาน ดานอายุ ในภาพรวม ที่แตกตางกัน  

ดานความเจ็บปวย พบวา ผูที่มีระดับอายุไมเกิน 20 ป, 21-30 ป และ 41-50 ป มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
สาเหตุการขาดงาน ในดานอายุ ดานความเจ็บปวยที่แตกตางกัน 

ดานปญหาครอบครัว พบวา ผูที่มีระดับอายุ 21-30 ป, 31-40 ป และ 41-50 ป มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
สาเหตุการขาดงาน ในดานอายุ ดานปญหาครอบครัว ที่แตกตางกัน 

ดานความเบื่อหนายและความไมพอใจในงาน พบวาผูที่มีระดับอายุไมเกิน 20 ป, 21-30 ป, 31-40 ป,  
41-50 ป และ 51-60 ป ความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ดานอายุ ดานความเบื่อหนายและความไมพอใจ 
ในงาน ที่แตกตางกัน 

จําแนกตามสถานภาพ พบวา ผลการทดสอบ ความแปรปรวน ANOVA เปรียบเทียบ ความแตกตางของการ
ขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด เก่ียวกับสาเหตุการขาดงานดานสถานภาพ พบวาภาพรวม
และรายดาน ดานความเจ็บปวย ดานปญหาครอบครัวและดานความเบื่อหนายและความไมพอใจ ในงาน มีคา Sig   
ต่ํากวา 0.05 ซึ่งหมายถึง ในผูที่มีสถานภาพ ที่แตกตางกัน มีระดับความเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงาน 
ทีแ่ตกตางกัน และในดานการมีปญหากับเพื่อนรวมงาน และดานความเครียด มีคา Sig สูงกวา 0.05 ซ่ึงหมายถึง ในผู
ที่มสีถานภาพ ที่แตกตางกัน มีระดับความเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงาน ที่ไมแตกตางกัน 

ในภาพรวม พบวาผูมสีถานภาพโสด สมรสและหมาย/หยาราง มีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุ การขาดงาน 
ดานสถานภาพ ในภาพรวมที่แตกตางกัน 

ดานความเจ็บปวย พบวาผูที่มสีถานภาพโสด สมรส และหมาย/หยาราง มีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการ
ขาดงาน ในดานสถานภาพ ดานความเจ็บปวย ที่แตกตางกัน 

ดานปญหาครอบครัวพบวาผูที่มสีถานภาพโสด สมรสและหมาย/หยาราง ความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการ
ขาดงาน ในดานสถานภาพ ดานปญหาครอบครัว ที่แตกตางกัน 
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ดานความเบื่อหนายและความไมพอใจในงาน พบวา ผูที่มีสถานภาพโสด สมรส และหมาย/หยาราง          
มคีวามคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ดานสถานภาพ ดานความเบื่อหนายและความไมพอใจในงาน ทีแ่ตกตางกัน 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาผลการทดสอบความแปรปรวน ANOVA การเปรียบเทียบความแตกตาง
ของการขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด เก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ดานระดับการศึกษา 
พบวา ในดานความเจ็บปวย ดานปญหาครอบครัว ดานความเบื่อหนายและความไมพอใจในงาน ดานการมีปญหา
กับเพื่อนรวมงานและดานความเครียด คา Sig ต่ํากวา 0.05ซ่ึงหมายถึงผูมีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีระดับ
ความเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงานที่แตกตางกันและในภาพรวม มีคา Sig สูงกวา 0.05 ซ่ึงหมายถึง 
ในผูที่มรีะดับการศึกษาทีแ่ตกตางกันมีระดับความเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงาน ที่ไมแตกตางกัน 

ดานความเจ็บปวย พบวาผูที่มกีารศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี และปริญญาตรี มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
สาเหตุการขาดงาน ในดานระดับการศึกษา ดานความเจ็บปวยที่แตกตางกัน 

ดานปญหาครอบครัว พบวาผูที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี และปริญญาตรี มีความคิดเห็น 
เก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ในดานระดับการศึกษา ดานปญหาครอบครัว ที่แตกตางกัน 

ดานความเบื่อหนายและความไมพอใจในงาน พบวาผูมกีารศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรีและ
สูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ในดานระดับการศึกษา ดานความเบื่อหนายและความ
ไมพอใจในงาน ที่แตกตางกัน 

ดานการมีปญหากับเพื่อนรวมงาน พบวาผูมีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรีและสูงกวา
ปริญญาตรี ความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ดานระดับการศึกษา ดานการมีปญหากับเพื่อนรวมงาน            
ทีแ่ตกตางกัน 

ดานความเครียด พบวาผูมกีารศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
สาเหตุการขาดงาน ในดานระดับการศึกษา ดานความเครียด ที่แตกตางกัน 

จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวาผลการทดสอบความแปรปรวน ANOVA การเปรียบเทียบความแตกตาง
ของการขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด เก่ียวกับสาเหตุการขาดงานในดานระดับรายไดตอ
เดือน พบวาในภาพรวมและรายดาน ในดานความเจ็บปวย ดานปญหาครอบครัวและดานความเบื่อหนายและความ
ไมพอใจในงาน มีคา Sig ต่ํากวา 0.05 ซ่ึงหมายถึงในผูที่มีระดับรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน ระดับความเห็นของ
พฤติกรรมการขาดงานของพนักงาน ที่แตกตางกัน สวนในดานการมีปญหากับเพื่อนรวมงาน และดานความเครียด 
มีคา Sig สูงกวา 0.05 ซ่ึงหมายถึงในผูที่มีระดับรายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน มีระดับความเห็นของพฤติกรรม การ
ขาดงานของพนักงานที่ไมแตกตางกัน 

ในภาพรวม พบวาผูมีรายไดตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท, 15,001-20,000 บาท และ 20,001-25,000 บาท 
มคีวามคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ในดานระดับรายไดตอเดือน ในภาพรวม ที่แตกตางกัน 

ดานความเจ็บปวย พบวาผูที่มีรายไดตอเดือนที่ ไมเกิน 15,000 บาท, 15,001-20,000 บาท, 20,001-
25,000 บาท และ 25,001 บาท ข้ึนไป มีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ดานระดับรายไดตอเดือน              
ดานความเจ็บปวย ที่แตกตางกัน 
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ดานปญหาครอบครัว พบวาผูที่มรีายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท และ 20,001-25,000 บาท ความ
คิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการขาดงานดานระดับรายไดตอเดือน ดานปญหาครอบครัวที่แตกตางกัน 

ดานความไมพอใจและเบื่อหนายในงาน พบวาผูมีรายไดตอเดือน ไมเกิน 15,000 บาท, 15,001-20,000 
บาท, 20,001-25,000 บาท และ 25,001 บาท ข้ึนไป ความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ในดานระดับรายได
ตอเดือน ดานความไมพอใจละเบื่อหนายในงาน ที่แตกตางกัน 

จําแนกตามตําแหนงในการปฏิบัติงาน พบวาผลการทดสอบความแปรปรวน ANOVA การเปรียบเทียบ
ความแตกตางของการขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด เก่ียวกับสาเหตุการขาดงานในดาน
ตําแหนงในการปฏิบัตงิาน พบวาในภาพรวมและรายดานในดานปญหาครอบครัว ดานความเบื่อหนายและความไม
พอใจในงาน ดานการมีปญหากับเพื่อนรวมงานและดานความเครียด มีคาSig ต่ํากวา 0.05 ซ่ึงหมายถึง ในผูที่มี
ตําแหนงในการปฏิบัตงิานที่แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงานที่แตกตางกัน 
สวนในดานความเจ็บปวย มีคา Sig สูงกวา 0.05 ซึ่งหมายถึง ในผูที่มีตําแหนงในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกัน            
มรีะดับความเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงาน ที่ไมแตกตางกัน 

ดานความเจ็บปวย พบวาผูที่มีตําแหนงซุปเปอรไวเซอร/เสมียน/ธุรการและตําแหนงพนักงานฝายผลิตมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ดานตําแหนงในการปฏิบัติงาน ดานความเจ็บปวยที่แตกตางกัน สวน
ตําแหนงผูจัดการ/หัวหนาแผนก มีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการขาดงานในดานตําแหนงในการปฏิบัติงาน ดาน
ความเจ็บปวย ที่ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวาผลการทดสอบความแปรปรวน ANOVA การเปรียบเทียบ
ความแตกตางของการขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด เก่ียวกับสาเหตุการขาดงานในดาน
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน พบวาในภาพรวมและรายดาน ในดานความเจ็บปวย ดานปญหาครอบครัว ดานความ
เบื่อหนายและความไมพอใจในงาน และดานการมีปญหากับเพื่อนรวมงานมีคา Sig ต่ํากวา 0.05 ซ่ึงหมายถึงในผูที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน ที่แตกตางกัน มีระดับความเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงาน ที่แตกตางกัน 
สวนในดานความเครียด มีคา Sig สูงกวา 0.05ซึ่งหมายถึงในผูที่มรีะยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกัน มีระดับ
ความเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงาน ที่ไมแตกตางกัน 

ในภาพรวม ที่แตกตางกัน สวนผูที่มีระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน ไมเกินหรือ 1 ป และ มากกวา 5 ป          
ข้ึนไป มีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ในดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในภาพรวม ที่ไมแตกตางกัน 

ดานความเจ็บปวย พบวา ผูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไมเกินหรือ 1 ป, 2-3 ป และ มากกวา 5 ป   
ข้ึนไป มีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ในดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในดานความเจ็บปวย            
ทีแ่ตกตางกัน สวนผูที่มรีะยะเวลา ในการปฏิบัตงิาน 4-5 ป มากกวา 5 ป ข้ึนไป มีความคิดเห็น เก่ียวกับสาเหตุการ
ขาดงาน ในดานระยะเวลา ในการปฏิบัตงิาน ดานความเจ็บปวย ที่ไมแตกตางกัน 

ดานปญหาครอบครัว พบวาผูมรีะยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไมเกินหรือ 1 ป, 2-3 ป และมากกวา 5 ปข้ึน
ไป มีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ในดานระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานปญหาครอบครัวที่แตกตางกัน 
สวนผูมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4-5 ป มากกวา 5 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการขาดงานดาน
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน ดานปญหาครอบครัวที่ไมแตกตางกัน 
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ดานความเบื่อหนายและไมพอใจในงาน พบวาผูมรีะยะเวลาในการปฏิบัติงานไมเกินหรือ 1 ป, 2-3 ป และ 
มากกวา 5 ป ข้ึนไป มีความคิดเห็นเก่ียวกับ สาเหตุการขาดงาน ในดานระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานความเบื่อ
หนายและไมพอใจในงาน แตกตางกัน สวนผูที่มรีะยะเวลาการปฏิบัติงาน 4-5 ป มากกวา 5 ปข้ึนไป มีความคิดเห็น
เก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงานดานความเบื่อหนายละไมพอใจในงาน ที่ไมแตกตางกัน 

ดานการมีปญหากับเพื่อนรวมงาน พบวาผูมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมเกินหรือ 1 ป, 2-3 ป และ 
มากกวา 5 ป ข้ึนไป มีความคิดเห็นเก่ียวกับ สาเหตุการขาดงาน ในดานระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน ดานการมีปญหา
กับเพื่อนรวมงาน ที่แตกตางกัน สวนผูที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4-5 ป มากกวา 5 ปข้ึนไป มีความคิดเห็น
เก่ียวกับสาเหตุการขาดงานในดานระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดานการมีปญหากับเพื่อนรวมงาน ทีไ่มแตกตางกัน 

 

การศึกษาการขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด ผลการทดสอบสมมติฐานและผล
การศึกษาการขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด ในแตละดานดังนี้ 

จําแนกตามเพศ พบวา ผลการทดสอบความแปรปรวน โดยใชสถิติ T-test ในการเปรียบเทียบความ
แตกตางของการขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด เก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ในดานเพศ
พบวาคาสถิติ T-test .ในภาพรวม ดานความเจ็บปวยและดานปญหาครอบครัว มีคา Sig ที่ต่ํากวา 0.05 ซ่ึงหมายถึง 
ผูที่มีเพศแตกตางกัน มีผลตอระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงานที่แตกตางกัน สวนปจจัย
ดานความเบื่อหนายดานการมีปญหากับเพื่อนรวมงานและดานความเครียด มีคา Sig ที่สูงกวา 0.05 ซ่ึงหมายถึง ผูที่
มเีพศแตกตางกัน มีผลตอระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงานที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของบุญชัย ยังทรัพย (2555:บทคัดยอ) ไดศึกษาการขาดงานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท 
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา 1.พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
ที่มีเพศ อายุ รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน ตําแหนงงานที่แตกตางกัน มีการขาดงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีร่ะดับต่ํากวา 0.05 

จําแนกตามอายุ พบวาผลการทดสอบความแปรปรวน ANOVA การเปรียบเทียบความแตกตางของการ
ขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด เก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ดานอายุ พบวาในภาพรวมและ
รายดาน ในดานความเจ็บปวย ดานปญหาครอบครัวและดานความเบื่อหนายและความไมพอใจในงาน มีคา Sig           
ต่ํากวา 0.05 ซ่ึงหมายถึง ผูที่มรีะดับอายุที่แตกตางกัน มีระดับความเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงาน ที่
แตกตางกัน และดานการมีปญหากับเพื่อนรวมงานและดานความเครียด มีคา Sig สูงกวา 0.05 ซ่ึงหมายถึง ในผูที่มี
ระดับอายุทีแ่ตกตางกัน มีระดับความเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงาน ที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของศุภสินธุ บุญเรือง (2551:บทคัดยอ)ความสัมพันธของความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค
รูปแบบพฤติกรรมการเผชิญความเครียดและอัตราการขาดงาน กรณีศึกษาพนกังานตรวจรับบัตรโดยสารสารการบิน
แหงหนึ่ง ไดศึกษาพบวา 2. พนักงานตรวจรับบัตรโดยสาร มีรูปแบบการเผชิญความเครียดแบบมุงเนนการแกปญหา
ระดับปานกลาง รูปแบบการเผชิญความเครียด แบบมุงเนนการแสวงหา การสนับสนุนทางสังคม ในระดับปานกลาง
และรูปแบบการเผชิญความเครียด แบบหลีกหนีปญหาในระดับต่ํา พนักงานที่มีปจจัยสวนบคุคลดานอายุ สถานภาพ
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สมรสและรายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันจะมีการใชรูปแบบการเผชิญความเครียด แบบมุงเนนการแสวงหา 
การสนับสนุนทางสังคมแตกตางกัน พนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพสมรส ตางกัน มีการใชรูปแบบ
การเผชิญความเครียดแบบหลีกหนีปญหาตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของบุญชัย ยังทรัพย (2555:บทคัดยอ) 
ไดศึกษาการขาดงานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา          
1.พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน ในบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผูที่มีเพศ อายุ รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน 
ตําแหนงงานแตกตางกัน มีการขาดงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับต่ํากวา 0.05 

จําแนกตามสถานภาพ พบวา ผลการทดสอบ ความแปรปรวน ANOVA เปรียบเทียบ ความแตกตางของ
การขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด เก่ียวกับสาเหตุการขาดงานดานสถานภาพ พบวา
ภาพรวมและรายดาน ดานความเจ็บปวย ดานปญหาครอบครัวและดานความเบื่อหนายและความไมพอใจ ในงาน  
มีคา Sig ต่ํากวา 0.05 ซ่ึงหมายถึง ในผูที่มีสถานภาพ ที่แตกตางกัน มีระดับความเห็นของพฤติกรรมการขาดงาน
ของพนักงาน ที่แตกตางกัน และในดานการมีปญหากับเพื่อนรวมงาน และดานความเครียด มีคา Sig สูงกวา 0.05 
ซึง่หมายถึง ในผูที่มสีถานภาพ ที่แตกตางกัน มีระดับความเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงาน ที่ไมแตกตาง
กัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภสินธุ บุญเรือง (2551:บทคัดยอ) ความสัมพันธของความสามารถ ในการเผชิญ
และฟนฝาอุปสรรครูปแบบพฤติกรรมการเผชิญกับความเครียดและอัตราการขาดงาน กรณีศึกษาพนักงานตรวจรับ
บตัรโดยสารสารการบินแหงหนึ่งศึกษาพบวา 1.พนักงานตรวจรับบัตรโดยสารมีความสามารถในการเผชิญและฟนฝา
อุปสรรคทุกๆ ดานและโดยรวมอยูในระดับสูงและพนักงานที่มีปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพสมรสตางกันมี
ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพนักงานที่มี
สถานภาพสมรส มีความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคโดยรวมสูงกวาสถานภาพอ่ืน 2. พนักงานตรวจรับ
บัตรโดยสาร มีรูปแบบการเผชิญความเครียดแบบมุงเนนการแกปญหา ในระดับปานกลาง รูปแบบการเผชิญ
ความเครียด แบบมุงเนนการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม ระดับปานกลางและรูปแบบการเผชิญความเครียดแบบ
หลีกหนีปญหาในระดับต่ํา พนักงานมีปจจัยสวนบุคคลดานอายุสถานภาพสมรสและรายไดรวมเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกัน 
จะมี การใชรูปแบบการเผชิญความเครียดแบบมุงเนนการแสวงหาการสนับสนุนทางสังคมที่ตางกัน พนักงานที่มีปจจัย
สวนบุคคลดานอายุ สถานภาพสมรสตางกัน มีการใชรูปแบบการเผชิญความเครียดแบบหลีกหนีปญหาตางกัน 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาผลการทดสอบความแปรปรวน ANOVA การเปรียบเทียบความแตกตาง
ของการขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด เก่ียวกับสาเหตุการขาดงาน ดานระดับการศึกษา 
พบวา ในดานความเจ็บปวย ดานปญหาครอบครัว ดานความเบื่อหนายและความไมพอใจในงาน ดานการมีปญหา
กับเพื่อนรวมงานและดานความเครียด คา Sig ต่ํากวา 0.05ซ่ึงหมายถึงผูมีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีระดับ
ความเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงานที่แตกตางกันและในภาพรวม มีคา Sig สูงกวา 0.05 ซ่ึงหมายถึง 
ในผูที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีระดับความเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงาน ที่ไมแตกตางกัน           
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกมลมาลย ศิริพูนสวัสดิ์ (2553:บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุรากับการขาด
งานและการมาทํางานสายของพนักงาน จากการศึกษา พบวา 1) ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา พนักงานมีการขาด
งานโดยเฉลี่ย 1.3 คร้ังและ รอยละ 58.73 ไมเคยมาทํางานสาย 2) การขาดงานกับการมาทํางานสายมีความสัมพนัธ
กันในทางบวก (r = 0.560) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ.013) ปจจัยสวนบุคคล ระดับรายได ระดับการศึกษาที่
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แตกตางกัน มีการขาดงานที่แตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปจจัยสวนบุคคลของระดับรายได 
ประเภทของการจางงาน ระดับการศึกษา จํานวนบุตร จํานวนบุตรที่ตองสงเสียเลี้ยงดูที่แตกตางกันมีการมาทํางาน
สายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริลักษณ โตใหญ 
(2550:บทคัดยอ) ไดศึกษาการรับรูวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอองคการและอัตราการขาดงานของ
พนักงาน:ศึกษาเฉพาะในกรณีบริษัท จัดจําหนายเคร่ืองมือวัด จากการศึกษาพบวาพนักงานที่มีอายุงานและระดับ
การศึกษาตางกันมีอัตราการขาดงานแตกตาง กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวาผลการทดสอบความแปรปรวน ANOVA การเปรียบเทียบความแตกตาง
ของการขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด เก่ียวกับสาเหตุการขาดงานในดานระดับรายไดตอ
เดือน พบวาในภาพรวมและรายดาน ในดานความเจ็บปวย ดานปญหาครอบครัวและดานความเบื่อหนายและความ
ไมพอใจในงาน มีคา Sig ต่ํากวา 0.05 ซึ่งหมายถึงในผูที่มีระดับรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน ระดับความเห็นของ
พฤติกรรมการขาดงานของพนักงาน ที่แตกตางกัน สวนในดานการมีปญหากับเพื่อนรวมงาน และดานความเครียด 
มีคา Sig สูงกวา 0.05 ซ่ึงหมายถึงในผูที่มีระดับรายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน มีระดับความเห็นของพฤติกรรม การ
ขาดงานของพนักงานที่ไมแตกตางกัน ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ กมลมาลย ศิริพูนสวัสดิ์ (2553:บทคัดยอ) ศึกษา
พฤติกรรม การดื่มสุรากับการขาดงานและการมาทํางานสายของพนักงาน จากการศึกษา พบวา 1) ในระยะเวลา           
3 เดือนที่ผานมาพนักงานมีการขาดงาน โดยเฉลี่ย 1.3 คร้ังและรอยละ 58.73 ไมเคยมาทํางานสาย 2) การขาดงาน
กับการมาทํางานสาย มีความสัมพนัธกัน ทางบวก ( r = 0.560) อยางมนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 3) ปจจัยสวน
บคุคล ระดับรายได ระดับการศึกษาที่แตกตางกันจะมีการขาดงาน ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และปจจัยสวนบุคคลของในระดับรายไดประเภทของการจางงาน ระดับการศึกษา จํานวนบุตร จํานวนบุตรที่
ตองสงเสียเลี้ยงดูที่แตกตางกัน มีการมาทํางานสาย ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของศุภสินธุ บุญเรือง (2551:บทคัดยอ) มีความสัมพันธของความสามารถ ในการเผชิญและ
ฟนฝาอุปสรรครูปแบบพฤติกรรมการเผชิญความเครียดและอัตราการขาดงาน กรณีศึกษา พนักงานตรวจรับบัตร
โดยสารสายการบินแหงหนึ่งศึกษาพบวา 2. พนักงานตรวจรับบัตรโดยสารมีรูปแบบการเผชิญความเครียดแบบ
มุงเนนการแกปญหา ในระดับปานกลาง รูปแบบการเผชิญความเครียด แบบมุงเนน การแสวงหาการสนับสนุนทาง
สงัคม ในระดับปานกลางและรูปแบบ การเผชิญความเครียด แบบหลีกหนีปญหา ในระดับต่ําพนักงานที่มีปจจัยสวน
บุคคลดานอายุ สถานภาพสมรสและรายไดรวมเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกัน จะมีการใชรูปแบบการเผชิญความเครียด
แบบมุงเนน การแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม แตกตางกัน พนักงานที่มีปจจัย สวนบุคคลดานอายุ สถานภาพ
สมรสตางกัน มีการใชรูปแบบการเผชิญความเครียดแบบหลีกหนีปญหาตางกันและสอดคลองกับงานวิจัยของ            
บญุชัย ยังทรัพย (2555:บทคัดยอ) ไดศึกษาการขาดงานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินบริษัท การบินไทย จํากัด 
(มหาชน) ผลการศึกษาพบวา 1.พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผูที่มีเพศ อายุ 
รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน ตําแหนงงานที่แตกตางกัน มีการขาดงานที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
ต่ํากวา 0.05 
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จําแนกตามตําแหนงในการปฏิบัติงาน พบวาผลการทดสอบความแปรปรวน ANOVA การเปรียบเทียบ
ความแตกตางของการขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด เก่ียวกับสาเหตุการขาดงานในดาน
ตําแหนงในการปฏิบัตงิาน พบวาในภาพรวมและรายดานในดานปญหาครอบครัว ดานความเบื่อหนายและความไม
พอใจในงาน ดานการมีปญหากับเพื่อนรวมงานและดานความเครียด มีคาSig ต่ํากวา 0.05 ซ่ึงหมายถึง ในผูที่มี
ตําแหนงในการปฏิบัตงิานที่แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงานที่แตกตางกัน 
สวนในดานความเจ็บปวย มีคา Sig สูงกวา 0.05 ซึ่งหมายถึง ในผูที่มีตําแหนงในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกัน             
มรีะดับความเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงาน ที่ไมแตกตางกัน ซึง่สอดคลองกับวิจัยของบุญชัย ยังทรัพย 
(2555:บทคัดยอ) ไดศึกษาการขาดงานของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผลใน
การศึกษาพบวา 1.พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน บริษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) ที่มีเพศ อายุ รายไดรวมเฉลี่ย
ตอเดือน ตําแหนงงานที่แตกตางกัน มีการขาดงานที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับต่ํากวา 0.05 

จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวาผลการทดสอบความแปรปรวน ANOVA การเปรียบเทียบ
ความแตกตางของการขาดงานของพนักงาน บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด เก่ียวกับสาเหตุการขาดงานในดาน
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน พบวาในภาพรวมและรายดาน ในดานความเจ็บปวย ดานปญหาครอบครัว ดานความ
เบื่อหนายและความไมพอใจในงาน และดานการมีปญหากับเพื่อนรวมงานมีคา Sig ต่ํากวา 0.05 ซ่ึงหมายถึงในผูที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน ที่แตกตางกัน มีระดับความเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงาน ที่แตกตางกัน 
สวนในดานความเครียด มีคา Sig สูงกวา 0.05ซึ่งหมายถึงในผูที่มรีะยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกัน มีระดับ
ความเห็นของพฤติกรรมการขาดงานของพนักงาน ที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสิริลักษณ โตใหญ 
(2550:บทคัดยอ)ศึกษาการรับรูวัฒนธรรมองคการกับความผูกพันตอองคการและอัตราในการขาดงานของพนักงาน 
: ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท จัดจําหนายเคร่ืองมือวัด จากการศึกษาพบวาพนักงานที่มีอายุงานและระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีอัตราการขาดงานแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 

1. องคกรควรเรงสรางทัศนคติที่ดีตอองคกรใหกับพนักงานและดานที่พนักงาน ความคิดเห็นเปนอันดับ
สุดทาย คือ ในดานความเจ็บปวย แสดงถึงสุขภาพที่ดีของพนักงานและพนักงาน มีความรับผิดชอบตองานถาไม
เจ็บปวยมาก ก็มาทํางานจึงควรสรางขวัญและกําลังใจใหพนักงานและมีรางวัลหรือเบี้ยขยันเพิ่มเติม 

2. องคกรควรมีหองพยาบาลที่มพียาบาลอยูประจํา ควรมียาสามัญเบื้องตนและอุปกรณการรักษาพยาบาล
เบื้องตน  

3. องคกรควรปลูกฝงใหพนักงานงาน ทํางานรวมกันแบบฉันมิตรหรือแบบเพื่อน ที่สามารถพูดคุยหรือ
ปรึกษาปญหาครอบครัวได เพื่อลดความตึงเครียดและยังสามารถรวมกันเสนอวิธีการแกไขปญหาได 

4. องคกรควรปรับเปลี่ยนและสรางความรูสึกไมจําเจ ดวยการจัดทําพื้นที่พัก ผอนคลาย เชน มีมุมนั่งพัก 
จัดสวนสวยๆ เพื่อสรางบรรยากาศเปนธรรมชาติ หรือ อาจมีโตะปงปอง หรืออุปกรณกีฬา หรือเกม ไวใหพนักงานได
เลนในชวงเวลาพักผอน  
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5. องคกรควรมีการสรางความสัมพันธ เชน การจัดงานกีฬา จัดงานปใหม หรืองานสังสรรคตามเทศกาล 
เพื่อใหพนักงานไดมกีารทํากิจกรรมรวมกัน ถือเปนการชวยสรางความสัมพนัธไดอยางหนึ่ง 

6. องคกรควรมอบหมายใหหัวหนางานจะตองหม่ันสังเกตพฤติกรรมของลูกนองตนเอง เมื่อรูสึกวาเกิด
ความเครียด ใหรีบเขาไปซักถาม เพื่อรวมชวยแกไขปญหา โดยหากปญหาไมสามารถแกไขได ก็ใหแสดงความมีน้ําใจ 
เห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ เพื่อสรางความรูสึกที่ดี ความเครียดก็จะลดลงไดบาง 

หากมีการศึกษาในคร้ังถัดไป ควรใชการสัมภาษณรายบุคคล ซึ่งควรคัดเลือกบุคคลที่มีอัตราการขาดงานสูง
อยูหรือไมมกีารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขาดงานที่ดีข้ึน เพื่อเจาะลึกถึงปญหาสาเหตุที่แทจริง ของการขาดงานของ
บุคคลและนําผลที่ไดไปสูแนวทางการแกไข สิ่งสําคัญ ระหวางและหลังจากดําเนินการแกไขควรมีการประเมินผล
เปนระยะๆ 
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The People's Satisfaction with the Service of Khlong Five Subdistrict Administrative 

Organization, Khlong Luang District, Pathum Thani Province. 

 
    สุจารีย  ชะวาเขต 

    สาขาวชิา บญัชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
   ดร.เอกภัทร  มานิตยขจรกิจ 

   หลักสูตรวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง“ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ อบต.คลองหา” นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 
1) ศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ อบต.คลองหา 2) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการของ อบต.คลองหา จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ความถ่ี
หรือจํานวนคร้ัง ชวงเวลา หมูที่อยูอาศัย และเร่ืองที่มาติดตอขอรับบริการ โดยตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ 
ประชาชนที่มารับบริการจาก อบต.คลองหา กําหนดขนาดของกลุมตวัอยางโดยใชสูตรของทาโรยามาเนซึ่งเคร่ืองมือ
ที่ใชในการวิจัยจึงเปนแบบสอบถามแบบปลายปด สําหรับการวิเคราะหขอมูลจะใชโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ
สําเร็จรูป ซึ่งไดเลือกใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก อัตราสวนรอยละ คาเฉลี่ย การแจกแจงความถ่ี และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเพื่อวัดคาเฉลี่ยและการกระจายขอมูล สําหรับสถิติที่ใชการทดสอบสมมติฐานคือสถิติ t–test,One-way 
ANOVA และทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe’s test) ผลการวิจัยพบวา ความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ อบต.คลองหา ในภาพรวมทุกดาน อยูในระดับมากที่สุด จากผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ความถ่ีหรือจํานวนคร้ัง ชวงเวลา หมูที่อยูอาศัย และ
เร่ืองที่มาติดตอขอรับบริการแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลองหา ไมแตกตางกันจึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย สําหรับกลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลองหา 
แตกตางกันเนื่องจากกลุมตัวอยางมีความหลากหลายในชวงอายุจึงมีผลตอการใหบริการจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

 
 : , ,   

 
AbStract

Research "The satisfaction of the people to the service of the Khlong Five 
Subdistrict Administration Organization" has the objective to 1)Study the level of people's 
satisfaction with the services of the Khlong Five Subdistrict Administration Office
2) Compare the level of people's satisfaction with the services of the Khlong Five 
Subdistrict Administration Office classified by gender, age, status, education level, 
occupation, frequency or number of times, period of residence and the matter of contacting 
for service. The example used in this research is people who come to receive service from
Khlong Five Subdistrict Administration Office Determine. Determine the sample size using 
the formula of Taro Yamane. The tools used in the research are therefore closed-ended 
questionnaires. For data analysis, the ready-made statistical analysis program is used. 
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Which has chosen to use descriptive statistics such as percentage ratio Mean frequency 
distribution and standard deviation to measure the mean and spread of data. For the 
statistics used to test the hypothesis are t–test statistics, One-way ANOVA and test the 
differences in pairs using the scheffe’s test method. The research found that public 
satisfaction with the services of the Khlong Five Subdistrict Administration Organization in 
all aspects is at the highest level. From the hypothesis testing found that gender, status, 
level of education, occupation, frequency or number of times, period, place of residence 
and the subject matter for contacting the service is different the satisfaction with the 
services of the Khlong Five Subdistrict Administration Organization was not different 
rejecting the research hypothesis. For samples of different ages there are differences in 
satisfaction with the services of the Khlong Five Sub-district Administration Organization. 
The satisfaction with the services of the Khlong Five Subdistrict Administration Office was 
different because the sample is diverse in the age range and therefore affects the service and 
therefore accept the research hypothesis.

Keywords : The satisfaction of the people,Services, Khlong Five Subdistrict Administration Organization
 

 

 องคการบริหารสวนตําบล มีชื่อยออยางเปนทางการวา อบต. ซึ่งเปนหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
มฐีานะเปนนิติบคุคลและราชการสวนทองถ่ิน จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พุทธศักราช 2537 ซ่ึงมีผลใชบงัคับตั้งแตวันที่ 2 มีนาคม 2538 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มีเจตนารมณที่ตองการกระจายอํานาจใหกับทองถ่ินมากข้ึนและเปนการแบงแยกหนวยการปกครองออกจาก
สวนกลาง มีสวนสําคัญในการทําใหประชาชนในชนบทไดมโีอกาสในการปกครองตนเองเพื่อใหประชาชนในทองถ่ินมี
สวนรวมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รับผิดชอบดูแลและพัฒนาทองถ่ินของตนเองใหเจริญกาวหนา
และตรงตราความตองการของสมาชิกในทองถ่ิน ซ่ึงจะสงผลใหการปกครองระบบประชาธิปไตยมีการพัฒนามาก
ยิ่งข้ึน (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2550 หมวด 14)  

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา เปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินอีกรูปแบบหนึ่ง มีสถานะ
เปน นิติบุคคลและมีหนาที่ในการแปลงนโยบายที่เปนนามธรรมไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมเพื่อใหเกิด
ความสําเร็จข้ึนและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการบริหารงานแบบบูรณาการและยังสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน (องคการบริหารสวนตําบลคลองหา, 2562) ถาองคการบริหาร สวนตําบลคลองหามีการบริหารงานที่ขาด
ประสิทธิภาพจะสงผลเสียอยางมากตอการดําเนินงาน เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลคลองหา เปนหนวยงานที่
ตองมีการดําเนินงานดวยกระบวนการบูรณาการรวมกับภาคประชาชนเปนหลัก การรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลคลองหา จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งเพราะนอกจากจะทํา
ใหองคการบริหารสวนตําบลคลองหาไดรับทราบถึงปญหาและความตองการของประชาชนอยางแทจริงแลว ความ
พึงพอใจเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่ชวยใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนงานที่เก่ียวกับการ
ใหบริการ ผูบริหารควรจะตองใหความสําคัญในเร่ืองความพึงพอใจแกพนักงานในองคกรทราบเพื่อที่จะสามารถ
สรางความพึงพอใจแกผูมาใชบริการ เพราะความเจริญกาวหนาของงานบริการมีปจจัยสําคัญประการแรก ที่เปนตัว
บงชี้ คือ จํานวนผูมาใชบริการ ดังนั้น ผูบริการที่ชาญฉลาด จึงควรอยางยิ่งที่จะศึกษาใหลึกซ้ึงถึงปจจัยและ
องคประกอบตางๆ ที่จะเกิดความพึงพอใจทั้งผูปฏิบัตงิานและผูมาใชบริการเพื่อใหเปนแนวทางในการบริหารองคกร
ใหมปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชนอยางสูงสุด (สาโรจ ไสยสมบัติ , 2534)  
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ดังนั้นการวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาระดับความพึงพอใจและเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของประชาชนตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ใน 5 ดาน ประกอบดวย 
ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการที่ตรงเวลา ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ดานการใหบริการ
อยางตอเนื่อง และดานการใหบริการอยางกาวหนาวามีประสิทธิภาพในการบริการมากนอยเพียงใดจากความพึง
พอใจของประชาชนผู รับบริการเพื่อนําผลการศึกษาในคร้ังนี้ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานและปรับปรุง
พัฒนาการบริการใหมปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

การศึกษาวิจยัเร่ือง เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยนําแนวคิดของ (Millett, 1954: อางถึงใน วิภาวี มงคลบริรักษ, 
2555:หนา 16) มาใชในการสรางแนวคิดในการวิจัยไดกรอบแนวคิดดังนี ้

            

     (Independent)     (dependent Variables) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธาน ี 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธาน ี 
 
 
 

1.  
  - เพศ   
  - อายุ   
 - สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 

 

 

 

 
 1. ดานการใหบริการอยางเสมอภาค  
 2. ดานการใหบริการท่ีตรงเวลา 
 3. ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 
 4. ดานการใหบริการอยางตอเน่ือง 
 5. ดานการใหบริการอยางกาวหนา 

2.  

  - ความถ่ีหรอืจํานวนครั้ง 
- ชวงเวลา  
- หมูท่ีอยูอาศัย  
- เรื่องท่ีมาติดตอขอรับบริการ 
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การศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลคลองหา อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผูศึกษาไดนําเกณฑที่ใชวัดความระดับความพึงพอใจและเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของประชาชนตามลักษณะดานประชากรศาสตร ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ            
ตอการใหบริการของ อบต. คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ใน 5 ดาน (Millett, 1954: อางถึงใน 
วิภาวี มงคลบริรักษ, 2555:หนา 16) ประกอบดวย 1)ดานการใหบริการอยางเสมอภาค 2) ดานการใหบริการที่ตรง
เวลา 3) ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 4) ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง และ 5) ดานการใหบริการอยางกาวหนา 

 

ประชาชน ที่มารับบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จํานวนทั้งหมด 13,414 คน 
(องคการบริหารสวนตําบลคลองหา, 2562) โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 388 คน ซ่ึงไดมาจากการ
คํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane, 1967: อางถึงใน ชลธิชา ศรีบํารุง, 
2557, หนา 54)  

 
1. ทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลคลองหา 

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
2. ทําใหทราบผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ 

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ 

3. สามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริการของ 
องคการบริหารสวนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

 
 

 การวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลคลองหา อําเภอ 
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชาชน ที่มารับบริการ
จาก อบต. คลองหา จํานวนทั้งหมด 13,414 คน (องคการบริหารสวนตําบลคลองหา, 2562) โดยกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยาง จํานวน 388 คน ซ่ึงไดมาจากการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Taro Yamane, 
1967: อางถึงใน ชลธิชา ศรีบาํรุง, 2557, หนา 54) และสุมตวัอยางแบบวิธีการสุมตวัอยางแบบสะดวก 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามปลายปดที่ผูวิจัยไดจาก
กรอบแนวคิดในงานวิจัยและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ นํามาสรางเปนแบบสอบถาม เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การวิจัย โดยแบบสอบถามนี้ไดแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ประเภทนามบัญญัติ (Norminal Scale) 
และประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) เปนคําถามแบบปลายปด ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check list) 

สวนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ใชมาตรวัดแบบ Likert Scale ใหคาน้ําหนักความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ อบต.คลองหา   
ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการที่ตรงเวลา ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 
ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ดานการใหบริการอยางกาวหนา  

 
 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ประชาชนผูมารับบริการ
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 71.39 อายุตั้งแต 40 ปข้ึนไป - 50 ป มากที่สุด รอยละ 28.09 โดยมีสถานภาพสมรส
มากที่สดุ รอยละ 59.79 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด รอยละ 43.30 สวนใหญประกอบอาชีพ ธุรกิจ
สวนตัว มากที่สดุ รอยละ 42.27 เขารับบริการ 1 คร้ังตอเดือน มากที่สุด รอยละ 88.14 โดยเขารับบริการมากที่สุด
ในชวงเชา เวลา 08.30-12.00 น. รอยละ 83.76 โดยอาศัยอยูหมูที่ 6 มากที่สุด รอยละ 11.86 และเขารับบริการ
เก่ียวกับเร่ือง การฉีดพนสารเคมีเพื่อปองกันโรคไขเลือดอก มากที่สุด รอยละ 49.23 

สวนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ องคการบริหารสวนตําบลคลองหา 
อําเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ 
อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวา ประชาชนผูมารับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ทั้ง 5 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.44, S.D.=0.608) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประชาชนผู
มารับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ ดานการใหบริการที่ตรงเวลาอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.54, 
S.D.=0.615) รองลงมาคือ ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ( x = 4.52, S.D.=0.589) สวนดานที่ประชาชนผูมารับ
บริการมีความคิดเห็นนอยที่สุด คือ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ( x = 4.32, S.D.= 0.613) ซึ่งสามารถสรุป
ผลการวิจัยในแตละดานไดดงันี้  

1. ดานการใหบริการอยางเสมอภาค พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลองหา 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในดานการใหบริการอยางเสมอภาค อยูในระดับมากที่สุด โดยดานที่มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด อันดับแรก คือ เจาหนาที่บริการดวยความยิ้มแยมแจมใส กับประชาชนผูมาติดตอขอรับ
บริการ อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.54, S.D.= 0.615) รองลงมาคือ เจาหนาที่มีความกระตือรือรนเอาใจใสในการ
ใหบริการกับประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการทุกคนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ ( x = 4.54, S.D.= 0.562) 
เจาหนาที่มีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนจากการปฏิบัติงานฯลฯ             
( x  = 4.51, S.D.= 0.582) และอันดับสุดทาย คือ เจาหนาที่มีการใหบริการเรียงตามลําดับ กอน – หลัง              
( x = 4.47, S.D.= 0.598)  
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2. ดานการใหบริการที่ตรงเวลา พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลองหา 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในดานการใหบริการที่ตรงเวลา อยูในระดับมากที่สุด โดยดานที่มรีะดับความพึง
พอใจมากที่สุด อันดับแรก คือ มีข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว อยูในระดับมากที่สุด          
( x = 4.64, S.D.= 0.634) รองลงมาคือ ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน ( x  = 4.63, S.D.= 0.558)   
มีความรวดเร็วในการใหบริการ ( x  = 4.51, S.D.= 0.620) และอันดับสุดทาย คือ ระยะเวลาการใหบริการที่
เหมาะสมตรงตอความตองการของประชาชนผูขอรับบริการ ( x = 4.37, S.D.= 0.647)  

3. ดานการใหบริการอยางเพียงพอ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลอง
หา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในดานการใหบริการอยางเพียงพอ อยูในระดับมากที่สุด โดยดานที่มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด อันดับแรก คือ ความพึงพอใจตอสถานที่ใหบริการของ อบต.คลองหา เก่ียวกับชองทาง
สําหรับคนชราและผูพิการอยางเพียงพอ อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.50, S.D.= 0.637) รองลงมาคือ ความพึง
พอใจตอสถานที่ตั้งของ อบต. คลองหา เก่ียวกับความเหมาะสม ความสะดวกตอการเดินทางมาขอรับบริการ            
( x =4.42, S.D.= 0.632) ความพึงพอใจตอความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวมของ อบต.คลองหา                 
( x = 4.42, S.D.= 0.615) และอันดับสุดทาย คือ มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอตอการใหบริการ เชน ที่นั่งรอรับ
บริการ หองน้ํา เปนตน ( x = 4.42, S.D.= 0.594)  

4. ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลองหา 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในดานการใหบริการอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด โดยดานที่มรีะดับความ
พึงพอใจมากที่สดุ อันดับแรก คือ มีความพึงพอใจเก่ียวกับการใหบริการของเจาหนาที่ผูใหบริการ เชน ใหคําแนะนํา
เพื่อแกไขปญหาตางๆ ไดอยางถูกตอง อยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.47, S.D.= 0.607) รองลงมาคือ                   
สือ่ประชาสัมพนัธ/คูมอื และเอกสารใหความรูเก่ียวกับเร่ืองตางๆ ที่ อบต.รับผิดชอบ เชน ประชาสัมพันธเสียง การ
แจกแผนพับเก่ียวกับการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก เปนตนฯลฯ ( x = 4.32, S.D.= 0.641) มีความพึงพอใจ
เก่ียวกับปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธของ อบต.คลองหา วามีความชัดเจนและเขาใจงาย          
( x = 4.26, S.D.= 0.676) และอันดับสุดทาย คือ มีความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะของ อบต.คลองหา 
เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยตางๆ การทําความสะอาดและขุดลอกคลองเพื่อปองกันน้ําทวมในฤดูฝน         
( x = 4.21, S.D.= 0.527)  

5. ดานการใหบริการอยางกาวหนา พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลองหา 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในดานการใหบริการอยางกาวหนา อยูในระดับมากที่สุด โดยดานที่มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด อันดับแรก คือ มีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการตลอดเวลา อยูในระดับมากที่สุด            
( x = 4.54, S.D.= 0.607) รองลงมาคือ มีตูรับความคิดเห็น/รองเรียน/รองทุกข ( x = 4.46, S.D.= 0.656) จนท.              
ผูใหบริการมีการเพิ่มพูนความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ของตนเองอยูเสมอ เชน มีการจัดอบรมเพิ่มพูนความรูหรือขอ
กฎหมายใหมๆ ใหเจาหนาที่และมาถายทอดหรือแนะนําใหกับประชาชนผูมาขอรับการติดตอทราบ ( x = 4.45, 
S.D.= 0.627) และอันดับสุดทาย คือ มีการใชทรัพยากรของหนวยงานอยางคุมคา เชน การจัดทําแผนงานในการ
จัดเก็บขยะหรือการบริการประชาชนนอกพื้นที่ ( x = 4.14, S.D.= 0.520)  

 

430

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



 

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว 9 สมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการของ องคการบริหารสวนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลปรากฏวาเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 1 สมมติฐาน ไดแก อายุ และไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 8 สมมติฐาน ไดแก เพศ สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพ จํานวนคร้ังที่ ชวงเวลา ที่อยู เร่ืองมาติดตอเขารับบริการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้ 

สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานีทีแ่ตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความความพึงพอใจของประชาชนตอ
การใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยใชสถิติ t-Test เปรียบเทียบความแตกตาง 
ไดคา (t) เทากับ 1.57 และคา (Sig.) เทากับ 0.61 ซึ่งมากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 กลาวคือ 
ผูรับบริการที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ องคการบริหารสวนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ไมแตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว 
  สมมติฐานที่ 2 ประชาชนที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานีทีแ่ตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความความพึงพอใจของประชาชนตอ
การใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามอายุ พบวา มีความแตกตางอยาง
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ นอยกวา 0.05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานการใหบริการอยางกาวหนา จึงทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีการของเซฟเฟ (Scheffe’s test) พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ 0.05 อยู 1 คู คือ อายุ 20-30 ป กับอายุตั้งแต 50 ปข้ึนไป–60 ป จึงยอมรับสมมติฐานที่วาผูรับบริการที่มี
อายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ องคการบริหารสวนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี แตกตางกัน  
  สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มสีถานภาพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอ 
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานีที่แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามสถานภาพ พบวา    
มีความแตกตางอยางนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ นอยกวา 0.05 จํานวน 1 ดาน คือ ดานการใหบริการอยางเพียงพอ 
จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธกีารของเซฟเฟ (Scheffe’s test) พบวา ไมมีความแตกตางอยาง
มีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ผูรับบริการที่มีสถานภาพตางกัน มีความพึง
พอใจตอการใหบริการของ องคการบริหารสวนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไมแตกตางกันจึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  
  สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลองหา
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีที่แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนผูมารับบริการที่มี
ระดับการศึกษาแตกตางกัน ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว  

สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานีทีแ่ตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนผูมารับบริการที่มีอาชีพ ไมมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว  
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สมมติฐานที่ 6 ประชาชนที่มีความถ่ีหรือจํานวนคร้ังที่เขารับบริการที่ตางกันมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีที่แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
ประชาชนผูมารับบริการที่ความถ่ีหรือจํานวนคร้ังทีเ่ขารับบริการตางกันไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตัง้ไว  

สมมติฐานท่ี 7 ประชาชนที่มีชวงเวลาที่เขารับบริการที่ตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต. 
คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีที่แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนผูมารับบริการ
ที่มีชวงเวลาเขารับบริการตางกันไมมคีวามแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว  

สมมติฐานที่ 8 ประชาชนที่อยูอาศัยในหมู ของ อบต.คลองหา ตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ 
อบต. คลองหาอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีที่แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนผูมารับ
บริการที่มีชวงเวลาเขารับบริการตางกันไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว  

สมมติฐานที่ 9 ประชาชนที่มีเร่ืองมาติดตอขอรับบริการตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ 
อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีที่แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนผูมารับ
บริการที่มีชวงเวลาเขารับบริการตางกันไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว  

 
 

 1. ระดับของความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี จากการศึกษาขอมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ อบต.คลองหา 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบวา ประชาชนผูมารับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการทั้ง 5 ดานใน
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อันดับแรกที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
ดานการใหบริการที่ตรงเวลา รองลงมา คือ ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ดาน
การใหบริการอยางกาวหนา และ อันดับสุดทาย คือ ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ซ่ึงสามารถอธิบายผล
การศึกษาไดดังนี้ 

1.1 ดานการใหบริการอยางเสมอภาค ในภาพรวมของประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากที่สดุรายขอในเร่ืองของเจาหนาที่บริการดวยความยิ้มแยมแจมใสกับประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ 
รองลงมา เจาหนาที่มีความกระตือรือรนเอาใจใสในการใหบริการกับประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการทุกคนอยาง
เทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัต ิและอันดับสุดทาย คือ เจาหนาที่มกีารใหบริการเรียงตามลําดับ กอน – หลัง 

1.2 ดานการใหบริการที่ตรงเวลา ในภาพรวมของประชาชนผูมาใชบริการมีความ พึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุดรายขอในเร่ืองของ มีข้ันตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว รองลงมา ความ
สะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละข้ันตอน และอันดับสุดทาย คือ ระยะเวลาการใหบริการที่เหมาะสมตรงตอความ
ตองการของประชาชนผูขอรับบริการ  
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1.3 ดานการใหบริการอยางเพียงพอ ในภาพรวมของประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากที่สุดรายขอในเร่ืองของมี ความพึงพอใจตอสถานที่ใหบริการของ อบต.คลองหา เก่ียวกับชองทาง
สําหรับคนชราและผูพิการอยางเพียงพอ รองลงมา ความพึงพอใจตอสถานที่ตั้งของ อบต.คลองหา เก่ียวกับความ
เหมาะสม ความสะดวกตอการเดินทางมาขอรับบริการ และอันดับสุดทาย คือ มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอตอ
การใหบริการ เชน ที่นั่งรอรับบริการ หองน้ํา ที่จอดรถ โทรศัพทสาธารณะ เปนตน 

1.4 ดานการใหบริการอยางตอเนื่อง ในภาพรวมของประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากที่สุดรายขอในเร่ืองของ มีความพึงพอใจเก่ียวกับการใหบริการของเจาหนาที่ ผูใหบริการ เชน ตอบ
คําถามชี้แจงขอสงสัย ใหคําแนะนําเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตอง รองลงมา สื่อประชาสัมพันธ/คูมือ และ
เอกสารใหความรูเก่ียวกับเร่ืองตาง ๆ ที่ อบต.รับผิดชอบ เชน เอกสารแผนพับ ประชาสัมพนัธเสียงตามสายเกี่ยวกับ
เร่ืองการรับเบี้ยคนชรา หรือการทําหม่ันสัตว การแจกแผนพับเก่ียวกับการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก เปนตน 
ฯลฯ และอันดับสุดทาย คือ มีความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณะของ อบต.คลองหา เชน การปองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัยตาง ๆ การซอมบํารุงสัญญาณไฟจราจร การซอมบํารุงถนน การจัดเก็บขยะ การทําความ
สะอาดและขุดลอกคลองเพื่อปองกันน้ําทวมในฤดูฝน 

1.5 ดานการใหบริการอยางกาวหนา ในภาพรวมของประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมากที่สุดรายขอในเร่ืองของ มีการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการตลอดเวลารองลงมา มีมีตูรับความ
คิดเห็น/รองเรียน/รองทุกข และอันดับสุดทาย คือ มีการใชทรัพยากรของหนวยงานอยางคุมคา เชน การจัดทํา
แผนงานในการจัดเก็บขยะหรือการบริการประชาชนนอกพื้นที่  

ผลจากการศึกษาขางตนจะเห็นไดวา ในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.  
คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับสิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรต 
(2553:บทคัดยอ) เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย 
จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมประชาชนกลุมตวัอยางมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา อยูในระดับมากที่สุด และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ นิภาพร นินเนินนนท (2556:บทคัดยอ) 
เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน 
ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาบางเขน อยูในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง 
จังหวัด ทุมธานีในการศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ 
อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ อบต.ค
ลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเปนการนําขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางมาทดสอบหาความแตกตาง
เก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ อบต. คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง
เปนการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ผูมารับบริการที่มี เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนคร้ัง 
ชวงเวลา หมูที ่และเร่ืองที่มาติดตอขอรับบริการ จากกลุมตวัอยางจํานวน 388 คน ที่ตางกันมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไมแตกตางกัน มีเพียง ผูรับบริการที่มีอายุตางกัน 
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มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ องคการบริหารสวนตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
แตกตางกัน โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยู 1 คู คือ อายุ 20-30 ป กับ อายุตั้งแต 
50 ปข้ึนไป – 60 ป ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังนี้  
   2.1 เพศ พบวา ประชาชนผูมารับบริการที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ 
อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจาก
ประชาชนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนคนในพ้ืนที่เขตบริการของ อบต.คลองหา เพศจึงไมมีผลตอการใหบริการแก
ประชาชนผูมาใชบริการแตอยางใด ซึ่งจากผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ เอมอร พงษเกิดลาภ 
(2558:บทคัดยอ) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเกาะเรียน อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา เพศที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลเกาะเรียนไมแตกแตกตาง โดยผลการวิจัยมีความสอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉราภรณ ชูวงษ 
(2559:บทคัดยอ) คุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด พบวา กลุมตัวอยางที่มี
เพศตางกันมีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน ดังนั้น จึงสรุปผลจากการศึกษาไดวา ประชาชนผู
มารับบริการที่มเีพศตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ไมแตกตางกัน  
   2.2 อายุ พบวา ประชาชนผูมารับบริการที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ 
อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แตกตางกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจาก
ประชาชนกลุมตัวอยางมีหลากหลายในชวงอายุ การใหบริการของเจาหนาที่ ตองมีการใหบริการเทาเทียมกันหมด 
อายุจึงมีผลตอการใหบริการแกประชาชนผูมารับบริการ ซึ่งจากผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
อมรารัตน บุญภา (2557: บทคัดยอ) เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ เทศบาล
ตําบลพวา อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี พบวา ประชาชนผูมารับบริการที่มอีายุตางกันมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของเทศบาลตําบลพวา อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี แตกตางกัน โดยผลการวิจัยมีความสอดคลอง
กับงานวิจัยของ เอมอร พงษเกิดลาภ (2558:บทคัดยอ) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา อายุที่แตกตางกันมี
ความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเกาะเรียนแตกแตกตาง ดังนั้น จึงสรุปผลจาก
การศึกษาไดวา ประชาชนผูมารับบริการที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แตกตางกัน 
   2.3 สถานภาพ พบวา ประชาชนผูมารับบริการที่มีสถานภาพตางกันมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของ อบต. คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้
เนื่องจากประชาชนกลุมตัวอยางที่มารับบริการไดรับการบริการที่ดีจากเจาหนาที่โดยเทาเทียมกันไมแบงแยก
เก่ียวกับสถานภาพในการมาขอรับบริการ สถานภาพจึงไมมีผลตอการใหบริการแกประชาชนผูมาใชบริการแตอยาง
ใด ซ่ึงจากผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ เอมอร พงษเกิดลาภ (2558:บทคัดยอ) ความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบวา สถานภาพที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
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เกาะเรียนไมแตกตาง โดยผลการวิจัยมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉราภรณ ชูวงษ (2559:บทคัดยอ) 
คุณภาพการใหบริการสมาชิกของสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพตางกันมี
ความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน ดังนั้น จึงสรุปผลจากการศึกษาไดวา ประชาชนผูมารับบริการ
ที่มีสถานภาพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไม
แตกตางกัน 
   2.4 ระดับการศึกษา พบวา ประชาชนผูมารับบริการที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจ
ตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั 
ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนกลุมตัวอยางที่มารับบริการไดรับการบริการที่ดีจากเจาหนาที่โดยเทาเทียมกันหมดไม
แบงแยกวาจะจบการศึกษาระดับใดในการมาขอรับบริการ ระดับการศึกษาจึงไมมีผลตอการใหบริการแกประชาชน
ผูมาใชบริการแตอยางใด ซ่ึงจากผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ นิภาพร นินเนินนนท 
(2556:บทคัดยอ) เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาบางเขน พบวา ประชาชนผูมารับบริการที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ของสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน ไมแตกตางกัน โดยผลการวิจัยมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ 
เอมอร พงษเกิดลาภ (2558:บทคัดยอ) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลเกาะเรียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา การศึกษาที่แตกตางกันมีความพึง
พอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลเกาะเรียนไมแตกแตกตาง ดังนั้น จึงสรุปผลจากการศึกษาไดวา 
ประชาชนผูมารับบริการที่มีระดับการศึกษาที่ตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไมแตกตางกัน 

 2.5 อาชีพ พบวา ประชาชนผูมารับบริการที่มอีาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ 
อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยทั้งนี้เนื่องจาก
ประชาชนที่มารับบริการมีหลากหลายในอาชีพไมวาจะเปนรับราชการ พนักงานรัฐวสิาหกิจ พนักงานบริษัท เจาของ
ธุรกิจ และอ่ืนๆ การใหบริการของเจาหนาที่จึงตองใหบริการที่ เทาเทียมกันหมด อาชีพจึงไมมีผลตอการใหบริการ
แกประชาชนผูมาใชบริการแตอยางใด ซึ่งจากผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ อมรารัตน บุญภา 
(2557: บทคัดยอ) เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพการใหบริการของ เทศบาลตําบลพวา อําเภอแกง
หางแมว จังหวัดจันทบุรี พบวา ประชาชนผูมารับบริการที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
เทศบาลตําบลพวา อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไมแตกตางกัน ดังนั้นจึงสรุปผลจากการศึกษาไดวา 
ประชาชนผูมารับบริการที่มีอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ไมแตกตางกัน 

2.6 ความถ่ีหรือจํานวนคร้ังทีเ่ขารับบริการ พบวา ประชาชนผูมารับบริการที่มคีวามถ่ีหรือจํานวน
คร้ังในการเขารับที่ตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจาก อบต.คลองหา ถือไดวาเปนหนวยงานรัฐที่ใหบริการ
สาธารณะระหวางประชาชนกับภาครัฐ โดยประชาชนที่มารับบริการมีความหลากหลายและเขารับการบริการตาม
ความจําเปนของตนเอง จํานวนคร้ังจึงไมมีผลตอการใหบริการแกประชาชนผูมาใชบริการแตอยางใด ซึ่งสอดคลอง
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กับ ชลธิชา ศรีบํารุง (2557:บทคัดยอ) เร่ือง คุณภาพการใหบริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬอ จังหวัด
ชลบุรี โดยผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการจากธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬอที่มีระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 
เร่ืองที่มาติดตอขอรับบริการ ความถ่ีและชวงเวลามาติดตอรับบริการตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ
ไมแตกตางกัน ดังนั้น จึงสรุปผลจากการศึกษาไดวา ประชาชนผูมารับบริการที่มีความถ่ีหรือจํานวนคร้ังที่เขารับ
บริการตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไมแตกตางกัน 

2.7 ชวงเวลาที่เขารับบริการ พบวา ประชาชนผูมารับบริการที่ชวงเวลาตางกันมีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ทัง้นี้เนื่องจากประชาชนที่มารับบริการมีหลากหลายและเขารับการบริการตามความจําเปนของตนเองชวงเวลาจึงไม
มผีลตอการใหบริการแกประชาชนผูมาใชบริการแตอยางใด ซึ่งจากผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ ชลธิชา ศรีบํารุง (2557:บทคัดยอ) เร่ือง คุณภาพการใหบริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬอ จังหวัด
ชลบุรี โดยผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการจากธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬอที่มีระดับการศึกษา รายไดตอเดือน 
เร่ืองที่มาติดตอขอรับบริการ ความถ่ีและชวงเวลามาติดตอรับบริการตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ
ไมแตกตางกัน ดังนั้น จึงสรุปผลจากการศึกษาไดวา ประชาชนผูมารับบริการที่มีชวงเวลาท่ีเขารับบริการตางกันมี
ความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไมแตกตางกัน 

2.8 หมูทีอ่ยูอาศัยของ อบต.คลองหา พบวา ประชาชนผูมารับบริการที่มีที่พกัอาศัยอยูตางหมูกัน
มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไมแตกตางกันจึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัยทั้งนี้เนื่องจากสถานที่ตั้งของ อบต.คลองหา นั้นตั้งอยู หมูที่ 8 ของ ตําบลคลองหา จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งมีทั้งหมด 16 หมู จึงถือวาตั้งอยูในจุดก่ึงกลางของพื้นที่บริการ ของ อบต.คลองหา ดังนั้น จึงสรุปผล
การศึกษาไดวา ประชาชนผูมารับบริการที่มีที่พกัอาศัยอยูหมูที่แตกตางกัน จึงไมมผีลตอการใหบริการแกประชาชนผู
มาใชบริการแตอยางใด  

2.9 เร่ืองที่เขารับบริการ พบวา ประชาชนผูมารับบริการที่มีเร่ืองในการเขารับบริการที่แตกตาง
กันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต.คลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไมแตกตางกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยทั้งนี้เนื่องจากประชาชนที่มารับบริการมีความหลากหลายและเร่ืองที่เขารับการบริการก็
แตกตางกันออกไปตามความจําเปนจึงไมมีผลตอการใหบริการแกประชาชนผูมาใชบริการแตอยางใด ซึ่งจากผล
การศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชลธิชา ศรีบํารุง (2557:บทคัดยอ) เร่ือง คุณภาพการใหบริการ
ของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬอ จังหวัดชลบุรี โดยผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการจากธนาคารกรุงเทพ สาขา
ดอนหัวฬอที่มรีะดับการศึกษา รายไดตอเดือน เร่ืองที่มาติดตอขอรับบริการ ความถ่ีและชวงเวลามาติดตอรับบริการ
ตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการไมแตกตางกัน ดังนั้นจึงสรุปผลจากการศึกษาไดวา ประชาชนผูมา
รับบริการที่มีเร่ืองที่เขารับบริการ ตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ อบต. คลองหา อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ไมแตกตางกัน 
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1. ควรมีระบบการสื่อสาร การประชาสัมพนัธการใหบริการดานตาง ๆ กับประชาชนในพื้นที่อยางทั่วถึง  
2. ควรจัดใหมีสังคมแหงการเรียนรูในหนวยงาน มีการเผยแพรความรูใหมๆ ใหกับบุคลากรทุกสายงาน

เพื่อใหการปฏิบัตงิานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
3. ควรจัดใหมีข้ันตอนการดําเนินงานและระเบียบแบบฟอรมที่เหมาะสม โดยจัดทําแผนปายแสดง

รายละเอียดข้ันตอนในการดําเนินการในเร่ืองตางๆ ที่ประชาชนมาขอรับบริการใหชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและลดการซ้ําซอนของข้ันตอนหรือเอกสาร  

 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปญหา อุปสรรคและปจจัยที่มีผลตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อนําผลการศึกษาทีไ่ดมาปรับปรุงการบริการใหดียิ่งข้ึนและตรงตามความตองการของประชาชนผูรับบริการ 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงานอ่ืนหรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืน เพื่อนําผลการศึกษาวิจยัมาเปรียบเทียบวามีความเหมือนหรือแตกตางจากผลการศึกษาในเร่ืองนี้อยางไร 
เพื่อจะไดนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการในการใหความรูความเขาใจกับประชาชนในการ 
ใหบริการดานอ่ืนๆ ในหนวยงานตอไป 
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.

Factors affecting the work efficiency of the subdistrict administrative organization 

employees In Phetchabun province

 
    อนุรัตน  เทียนบุญ 

สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ดร. เอกภัทร  มานิตขจรกิจ 

    ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

การศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาปจจัยคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของพนักงาน 2. เพื่อศึกษา
ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน 4. เพื่อเปรียบเทียบ
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 104 แหง จํานวน 300 คน  

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 56.70           
มีอายุ 41 - 50 ป จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 35.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 240 คน คิดเปน
รอยละ 80.00 มีสถานภาพสมรส จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 41.00 มีอัตราเงินเดือน 15,001 – 30,000 บาท 
จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 43.00 ปฏิบัติงานอยูในกองคลัง จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 29.00 และได
ปฏิบัตงิานมาเปนระยะเวลา 6 – 10 ป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 26.00  

ผลการทดสอบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.84 และเม่ือ
แยกเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสัมพันธกับหัวหนางาน มีคาเฉลี่ย 4.14 รองลงมา           
คือ ความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ย 4.08 และความม่ันคงในงาน มีคาเฉลี่ย 3.83 ตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวาคุณลักษณะทางประชาการศาสตร ดานเพศ สถานภาพ อัตราเงินเดือน 
หนวยงานที่สังกัดและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ที่ไมแตกตางกัน แตดานอายุ และระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน 
สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ แตกตางกัน  

 
: 
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Abstract

A Study of Factors Affecting Work Efficiency of Subdistrict Administration 
Organization Employees in Phetchabun Province The objectives are 1. To study demographic 
characteristics of employees 2. To study motivation factors of employees 3. To study the 
work efficiency of employees 4. To compare factors affecting the work efficiency of 
employees The sample group used in this study was the staff of the sub-district administration 
organization. In the area of Phetchabun Province, amount 104 places, 300 people

Research results, demographic characteristics data Found that most of the respondents 
are male, 170 people, representing 56.70%, aged between 41 - 50 years, 105 people, 
representing 35.00%, with 240 bachelor's degrees, representing 80.00% with marital status in 
the amount of 123 people accounting for 41.00%, with a salary rate of 15,001 - 30,000 baht, 
130 persons or 43.00% working in the treasury department, 88 people representing 29.00% 
and have been working for 6 - 10 years, amount 78 Thinker 26.00 percent

The test result, mean and standard deviation of factors affecting the work efficiency 
of the subdistrict administrative organization staff. In the area of Phetchabun Province in 
the overall, it was at the high level with an average of 3.84 and when separated in each 
aspect Found that the aspect with the highest mean was the relationship with the supervisors 
with the average of 4.14, followed by the relationship with colleagues with the average of 
4.08 and job security with an average of 3.83 respectively.

The results of the experiment show that civil society characteristics, gender, 
location, salary, staff of relevant departments and different working periods affect the 
participation in the work of the Subdistrict Administration Organization employees. 
In Phetchabun province that is not different but the age and educational level are different, 
resulting in the participation in the work of the executive organization employees. 
The number of sub-districts in Phetchabun province is different.

Keywords : Work efficiency, motivation factors

ความคาดหวังในการทํางาน ในการที่จะจูงใจพนักงานทํางานเพิ่มข้ึนนั้น จะตองเขาใจกระบวนการทาง
ความคิดและการรับรูของบุคคลกอน โดยปกติเม่ือคนจะทํางานเพิ่มข้ึนจากระดับปกติเขาจะคิดวาจะไดอะไรจากการ
กระทํานั้นหรือการคาดคิดวาอะไรจะเกิดข้ึนเมื่อเขาไดแสดงพฤติกรรมบางอยางในกรณีของการทํางาน พนักงานจะ
เพิ่มความพยายามมากข้ึน เม่ือเขาคิดวาการกระทํานั้นนําไปสูผลลัพธบางประการที่เขามีความพึงพอใจ เชน เม่ือ
ทาํงานหนักข้ึน ผลของการปฏิบัตงิานของเขาอยูในเกณฑที่ดีข้ึน ทําใหเขาไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง
และไดคาจางเพิ่มข้ึน คาจางกับตําแหนงเปนผลของการทํางานหนักและเปนรางวัลที่เขาตองการ เพราะทําใหเขา
รูสกึวาไดรับการยกยองจากผูอ่ืนมากข้ึน แตถาเขาคิดวาแมจะทํางานหนักข้ึนมากเทาไหรก็ตาม หัวหนาของเขาก็ไม
เคยสนใจดูแลยกยองเขา จึงเปนไปไมไดที่เขาจะไดรับการพิจารณาเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนงเขาก็ไมเห็นความจําเปน
ของการทํางานเพิ่มข้ึน 
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ปจจุบันการบริหารราชการสวนทองถ่ิน เปนรูปแบบการจัดการระเบียบราชการแผนดิน ตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) คือ รัฐบาลกลางไดกระจายอํานาจทางการปกครองและการ
บริหารใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบตางๆ เพื่อดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะและแกไขปญหาหรือ
ตอบสนองความตองของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริงและรวดเร็ว เพราะความตองการของประชาชน แตละ
ทองถ่ินมีความแตกตางกันและเปนการชวยเหลือรัฐบาลในการประหยัดงบประมาณหรือเปนการลดคาใชจายของ
รัฐบาล เพราะกิจการสวนใหญที่ทองถ่ินรับมอบจากรัฐบาล สามารถดําเนินการได โดยใชรายไดของตนเองและยังทํา
ใหประชาชนมีความรูความเขาใจในหลักการรูปแบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในเบื้องตน เพราะเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง ไมวาจะโดยการเลือกตั้ง การสมัครรับเลือกตั้งหรือการ
ตรวจสอบการกํากับ ดูแลและการปฏิบัติหนาที่ของสภาทองถ่ินหรือคณะผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งมีผลใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจในรูปแบบการปกครองในระดับประเทศ (บุญเกียรติ การะเอกพันธุ, 2557, หนา1) 

จากการปฏิบัตงิานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในระยะที่ผานมาปรากฏวามีปจจัยตางๆ เขามา 
เก่ียวของ เชน ลักษณะของงานที่รับผิดชอบ ประสบการณในการทํางานของบุคลากร สภาพการทํางาน 
ผลประโยชน คุณภาพของการปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน อัตรากําลัง ทรัพยากรและ
งบประมาณ ความกาวหนา สวัสดิการและประโยชนเก้ือกูลตลอดจน ปจจัยทางสภาวะแวดลอมอ่ืนๆ (กรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน, 2551, หนา 29) และเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาความสําเร็จและความเจริญกาวหนาของ
องคกรเปนผลสืบเนื่องมาจากการบริหารงานของทุกฝายรวมกันและผูที่เปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหการบริหารงาน
นั้น บรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว คือ บุคลากร นั่นเอง ทุกคนจําเปนตองเก่ียวของกับคนในองคการทุกระดับ          
ซึง่มิอาจหลีกเลี่ยงได บุคคลเหลานั้นมีความแตกตางกันทัง้ความคิด คุณวุฒิ วัยวุฒิ อันกอใหเกิดปญหาความไมเขาใจ
กันและเกิดการประสานงานที่ไมราบร่ืน ทําใหงานไมสามารถดําเนินการไปถึงเปาหมายที่กําหนดไวได 

จากปญหาดังกลาวขางตนนี้ จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพการ
ทาํงานของบุคลากร ตลอดจน ขอเสนอแนะในการบริหารงานบุคคล เพื่อที่จะนําไปปรับปรุงแกไข ปญหา อุปสรรค
ตางๆ และวางแผนพัฒนา ซ่ึงขอมูลที่ไดจากการวิจัยจะเปนประโยชน การพัฒนาองคกรใหเปนไปตามเปาหมายและ
มปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ในการวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคเพื่อ 
1. เพื่อศึกษาปจจัยคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่

จังหวัดเพชรบูรณ 
2. เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จงัหวัดเพชรบูรณ 
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จงัหวัดเพชรบูรณ 
4. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล           

ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร 
5. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล       

ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามปจจัยจูงใจในการทํางาน 
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การวิจัย เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 

การศึกษาในเร่ือง“ประสิทธิภาพในการทํางาน”จะกําหนดขอบเขต ดานเนื้อหาประกอบการศึกษาคนควา
ไวเพียงเฉพาะเร่ือง ในแนวคิดที่เก่ียวกับประสทิธิภาพในการทํางาน เพื่อใหไดประเด็นที่เก่ียวของกับวิจยัในคร้ังนี้ 

ขอบเขตประชากรที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพ้ืนที่จังหวัด
เพชรบูรณ จํานวน 104 แหง รวมจํานวนทั้งสิ้น 300 คน  
3. 3

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคําถามที่ใชรวบรวมขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะ
ทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับเงินเดือน ระยะเวลาในการทํางาน และ
ตําแหนงในงาน 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. ระดับเงินเดือน 
6. ระยะเวลาในการทาํงาน 1. ดานสวนบุคคล 

2. ดานผลการปฏิบัตงิาน 
(Peterson&Plowman, 1953 

อางถึงใน ธงชยั สันติวงษ, 2540) 1. คาจางและสวัสดิการ 
2. ความมั่นคงในงาน 
3. สภาพแวดลอมในการทํางาน 
4. ความสัมพนัธกับหัวหนางาน 
5. ความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน 
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สวนที่ 2 ระดับปจจัยจูงใจในการทํางาน ไดแก คาจางและสวัสดิการ ความมั่นคงในงาน สภาพแวดลอม      
ในการทํางาน ความสัมพนัธกับหัวหนางาน และความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน  

สวนที่ 3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัตงิาน ไดแก ดานสวนบุคคล และดานผลการปฏิบัตงิาน 
 

/

เพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศชาย มีจํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 56.70 และเพศหญิง         
มีจาํนวน 130 คน คิดเปนรอยละ 43.30 ตามลําดับ 

อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุ 41 - 50 ป จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 35.00 รองลงมา  
คือ มีอายุ 31 - 40 ป จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 30.00, อายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป จํานวน 60 คน คิดเปน
รอยละ 20.00 และมีอายุมากกวา 50 ป ข้ึนไป จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 15.00 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มรีะดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 
80.00 รองลงมา คือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 18.50 และต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 1.50 ตามลําดับ 

สถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีสถานภาพสมรส จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 41.00 
รองลงมา คือ สถานภาพโสด จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 30.50 และสถานภาพหมาย/หยาราง จํานวน 85       
คิดเปนรอยละ 28.50 ตามลําดับ 

อัตราเงินเดือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอัตราเงินเดือน 15,001 – 30,000 บาท จํานวน 130 คน 
คิดเปนรอยละ 43.00 รองลงมา คือ มีอัตราเงินเดือนนอยกวา 15,000 บาท จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 27.00, 
มีอัตราเงนิเดือน 30,001 – 45,000 บาท จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 24.00 และมีอัตราเงินเดือน 45,001 บาท 
ข้ึนไป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 6.00 ตามลําดับ 

หนวยงานที่สังกัด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ปฏิบัติงานอยูในกองคลัง จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 
29.00 รองลงมา คือ กองชาง จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 19.00, สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 53 คน คิดเปน
รอยละ 18.00, กองสวัสดิการและสังคม จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 13.00, กองการศึกษา จํานวน 33 คน           
คิดเปนรอยละ 11.00 และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 10.00 ตามลําดับ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ปฏิบัติงาน 6 – 10 ป จํานวน 78 คน คิดเปน
รอยละ 26.00 รองลงมา คือ มากกวา 20 ป ข้ึนไป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 22.00, 16 -20 ป จํานวน 59 คน 
คิดเปนรอยละ 20.00, ต่ํากวาหรือเทากับ 5 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 17.50 และ 11 – 15 ป จํานวน 43 คน 
คิดเปนรอยละ 14.50 ตามลําดับ  

2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ 
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ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.84 และเม่ือ
แยกเปนรายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสัมพันธกับหัวหนางาน มีคาเฉลี่ย 4.14 รองลงมา             
คือ ความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ย 4.08 และความม่ันคงในงาน มีคาเฉลี่ย 3.83 ตามลําดับ 

ดานคาจางและสวัสดิการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ       
ในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ดานคาจางและสวัสดิการ อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.71 และเม่ือแยกเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เงินเดือนและหนาที่ในตําแหนงมี
ความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.88 รองลงมา คือ สวัสดิการดานที่พักอาศัยมีความเหมาะสมและเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 
3.80 และการใหโอทีหรือคาลวงเวลามีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 3.67 ตามลําดับ 

ดานความมั่นคงในงาน พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ดานความมั่นคงในงาน อยูในระดับมาก           
มีคาเฉลี่ย3.83 และเมื่อแยกเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ลักษณะงานเปดโอกาสใหบุคลากรไดมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ในการพัฒนาหนวยงานและองคกร มีคาเฉลี่ย 3.94 รองลงมา คือ มีความสงเสริมความรู
และพัฒนาทักษะในการทํางานใหแกบุคลากร มีคาเฉลี่ย 3.92 และลักษณะงานมีความเหมาะสมกับความรู
ความสามารถของบุคลากร มีคาเฉลี่ย 3.89 ตามลําดับ 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ดานสภาพแวดลอมใน
การทํางาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.45 และเม่ือแยกเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีหองพัก
สําหรับพักผอนหรือรับประทานอาหาร มีคาเฉลี่ย 3.55 รองลงมา คือ มีกิจกรรมสันทนาการในสถานที่ทํางาน          
มีคาเฉลี่ย 3.46 และมีบริเวณกวางขวางเพียงพอ เหมาะสมกับการทํางาน มีคาเฉลี่ย 3.43 ตามลําดับ 

ดานความสัมพันธกับหัวหนางาน พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ดานความสัมพันธกับ
หัวหนางาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.14 และเมื่อแยกเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ หัวหนางานมี
ความยุติธรรมในการประเมินผลงานใหกับบุคลากร มีคาเฉลี่ย 4.28 รองลงมา คือ ทานยอมรับและปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมายจากหัวหนางาน มีคาเฉลี่ย 4.14 และหัวหนางานมีความสามารถในการสั่งงานและอธิบายไดชัดเจน
และเขาใจงาย มีคาเฉลี่ย 4.12 ตามลําดับ 

ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ดานความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.08 และเมื่อแยกเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การไดรับ
ความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ย 4.25 รองลงมา คือ การรวมมือกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ระหวางการ
ปฏิบัตงิานจากเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ย 4.24 และการไดรับความรวมมือในการทํางานจากเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ย 
4.11 ตามลําดับ 
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ดานประสิทธิภาพในการทํางาน ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผล
ตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ในภาพรวม ที่อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.96 และเม่ือแยกรายขอ พบวาดานบุคคล มีคาเฉลี่ย 4.29 รองลงมา คือ ดานผลการ
ปฏิบัตงิาน มีคาเฉลี่ย 3.64  

ดานประสิทธิภาพในการทํางาน ในดานบุคคล พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผล
ตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ดานบุคคล อยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.29 และเมื่อแยกเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถแกไขปญหาเฉพาะได
อยางทันทวงที มีคาเฉลี่ย 4.65 รองลงมา คือ มีความกระตือรือรน ใสใจในการทํางานอยางเต็มความสามารถ       
มีคาเฉลี่ย 4.39 และมีความเต็มใจในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย มีคาเฉลี่ย4.09 ตามลําดับ 

ดานประสิทธิภาพในการทํางาน ในดานผลการปฏิบัติงาน พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ดาน
การปฏิบัตงิาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.64 และเม่ือแยกเปนรายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถ
ทาํงานไดครบตามปริมาณงานที่ไดรับ มีคาเฉลี่ย 3.96 รองลงมา คือ สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดตามกําหนด 
มีคาเฉลี่ย 3.80 และสามารถใชทรัพยากรขององคกรที่มีจาํกัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีคาเฉลี่ย 3.72 ตามลําดับ 

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ  

จําแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามเพศ พบวา
ในเพศที่แตกตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ ที่ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามอายุ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามอายุ พบวา
ในชวงอายุที่แตกตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล          
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ต่ํากวา 0.05 

- ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ยของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามอายุ ในดานบุคคล โดยไดใชวิธีทดสอบ
แบบ LSD และพบมีความแตกตางจํานวน 1 คู คือ ผูที่มีอายุ 31-40 ป มีระดับในปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามอายุ ตางจาก ผูที่มีอายุ
มากกวา 50 ป ข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ0.05 โดยมีคาความแตกตางเทากับ 0.002  

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผล
ตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามระดับ
การศึกษา พบวาในระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ต่ํากวา 0.05 
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- ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ยของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามระดับการศึกษา ในดานผลการปฏิบัติงาน
โดยไดใชวิธี ทดสอบแบบ LSD และพบมีความแตกตางกัน จํานวน 1 คู คือ ผูที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
จะมีระดับ ในปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัด
เพชรบูรณ ตางจากผูที่มกีารศึกษาระดับปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมีคาความแตกตาง
เทากับ 0.007

จําแนกตามสถานภาพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามสถานภาพ 
พบวาในสถานภาพที่แตกตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบล ในพื้นที่จงัหวัดเพชรบูรณ ที่ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามอัตราเงินเดือน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามอัตรา
เงินเดือน พบวาในอัตราเงินเดือนที่แตกตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ที่ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามหนวยงานที่สงักัด พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผล
ตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตาม
หนวยงานที่สังกัด พบวาในหนวยงานที่สังกัดที่แตกตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ที่ไมแตกตางกัน 

จําแนกตาระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ 
จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวาระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน มีปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ที่ไมแตกตางกัน 

 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งสวนใหญพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย            
มีจํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 56.70 มีอายุ 41 - 50 ป จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 35.00 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 80.00 มีสถานภาพสมรส จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 
41.00 มีอัตราเงินเดือน 15,001 – 30,000 บาท จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 43.00 ปฏิบัติงานอยูในกองคลัง 
จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 29.00 และไดปฏิบัตงิานมาเปนระยะเวลา 6 – 10 ป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 
26.00 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิรวิชญ เวชกิจ (2556) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของกองชาง
องคการบริหารงานสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากผลการศึกษา ทั้งฝายการเมือง ฝายขาราชการและพนักงาน
จางมีความเห็นวาปจจัยสวนบุคคล ไมเปนปญหาและไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางาน 
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แตปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคอันดับแรก คือ ปจจัยดานข้ันตอนในการปฏิบัติงานโดยเห็นวาข้ันตอนในการ
ทํางานมีความยุงยากซับซอนและไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน ทําใหมีความลาชาเปนอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ปจจัย
ดานอุปกรณเคร่ืองมือและเทคโนโลยี โดยเห็นวาปญหา อันดับหนึ่ง คือ วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ครุภัณฑ ของกอง
ชาง ไมมคีวามทันสมัย คุณภาพตางไมเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน เชนเดียวกับ ปจจัยดานงบประมาณมีการจัดสรร
งบประมาณดานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือและครุภัณฑไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ปจจัยดานเจาหนาที่
และบุคลากรนั้น สวนใหญมคีวามเห็นวาปญหาอันดับหนึ่ง ที่สงผลตอการปฏิบัติงานก็คือ การที่บุคลากรในกองชาง 
ไมมีความสามัคคีและไมใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน สวนปจจัยดานภาวะผูนํานั้น เปนปญหาและอุปสรรคที่
สงผลตอการปฏิบัติงานของกองชางอยูในอันดับทายสุด ไมสามารถควบคุมการบริหารงานและปรับปรุงวิธีบริหาร
จัดการ เพื่อทําใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากข้ึน เปนปญหาอันดับหนึ่ง สวนปจจัยดานข้ันตอนการ
ปฏิบัตงิาน ปจจัยดานอุปกรณเคร่ืองมือและเทคโนโลยี ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานเจาหนาที่และปจจัยดาน
ภาวะผูนําเปนปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัตงิานและมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองชาง 

2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.84 และเม่ือแยกเปน
รายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสัมพนัธกับหัวหนางาน มีคาเฉลี่ย 4.14 รองลงมา คือ ความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ย 4.08 และความม่ันคงในงาน มีคาเฉลี่ย 3.83 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ปริศนา พิมพา (2558) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาประชากรทั้งหมด ซึ่งไดแก บุคลากรที่
ปฏิบัติงานอยูในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พบวา ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิานของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตอําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายดาน 
อยูในระดับมากที่สุด ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของ
ขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (สวนกลาง) และปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอธาตุพนม โดยรวมแลวรายดาน อยูในระดับมากที่สุด ปจจัยดาน
ความสําเร็จในการทํางาน ปจจัยดานอํานาจในหนาที่ในการทํางาน ปจจัยดานการมีสวนรวมรับผิดชอบในการ
ทํางาน ปจจัยดานการนิเทศงาน ปจจัยดานภาวการณทํางานและปจจัยดานการยอมรับนับถือ ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากปจจัยตางๆ ไดแก ปจจัยดานความสําเร็จในการทํางาน ปจจัยดานอํานาจในหนาที่ในการทํางาน ปจจัย
ดานการมีสวนรวมรับผิดชอบในการทํางานปจจัยดานการนิเทศงาน ปจจัยดานสภาวะการทํางานและปจจัยดานการ
ยอมรับนับถือ มีผลตอคุณภาพชีวิตที่ดขีองบุคลากร โดยถาคุณภาพชีวิตดี จะสงผลตอขวัญและกําลังใจในการทํางาน
และเปนสิ่งที่จะชวยใหผูปฏิบัตงิานไดรับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน 

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวาคุณลักษณะทาง
ประชาการศาสตร ดานเพศ สถานภาพ อัตราเงินเดือน หนวยงานที่สังกัดและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกัน 
สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ ที่ไมแตกตาง
กัน แตดานอายุ และระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวงศชนก สืบยุบล (2559)        
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ไดศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรเทศบาลเมืองหนองปรือ อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบวาประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑดี เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานผลผลิต (ผลลัพธ) มีผลมากที่สุด รองลงมา คือ ดานกระบวนการการ
บริหารและดานการคาใชจาย ปจจัยการบริหารของบุคลากรเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยภาพรวมอยูในเกณฑดี 
เม่ือพิจารณารายดาน พบวา โดยดานการควบคุมมผีลมากที่สุด รองลงมา คือ ดานการบังคับบัญชาสั่งการ ดานการ
ประสานงาน ดานการวางแผนและดานการจัดการองคการ การทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยการบริหาร ดานการ
วางแผนดานการจัดการองคการ ดานการบังคับบัญชาสั่งการ ดานการประสานงานและดานการควบคุมสงผล
ทางบวกตอประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรเทศบาลเมืองหนองปรือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

1. ผูบริหารควรจัดทําเสนทางกาวหนาในอาชีพที่ชัดเจน และเปนระบบใหกับบุคลากรไดทราบ เพื่อให
บคุลากรไดรับรูแลเขาใจถึงโอกาส ในเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของตน ซึ่งจะทําใหบุคลากรมองเห็นลําดับ
ข้ันตอนความกาวหนาของแตละตําแหนงงานและรวมไปถึงภาระหนาที่การงาน พรอมทั้งคุณสมบัติในการดํารง
ตําแหนง ในแตละระดับอยางชัดเจน 

2. ผูบริหารควรจัดใหมีสวัสดิการอ่ืนๆ เพื่อเปนการจูงใจใหกับบุคลากร เชน จัดใหลูกจางชั่วคราวและ
ลกูจางโครงการ มีประกันสังคม เปดโอกาสใหบคุลากรทุกคนสามารถเขาเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยได และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดใหมบีริการรับ-สงบุคลากร เพื่อเปนการลดภาระคาใชจายใหกับบุคลากรไดอีกทางหนึ่งดวย 

3. ผูบริหารควรมีการวิเคราะหงานของบุคลากร ในแตละตําแหนงวาปริมาณที่ไดรับมอบหมายมีความ
เหมาะสมหรือไม หรือมีการวางแผนและบริหารอัตรากําลังคน เชน จัดใหมีการวิเคราะหกระบวนการทํางาน เพื่อ
จัดทําแผนอัตรากําลังใหเหามะสมกับปริมาณงานหรือจัดหาอุปกรณสํานักงานใหเพียงพอกับบุคลากร เพื่อที่จะทํางาน
ทีไ่ดรับมอบหมายใหแลวเสร็จ ตามกําหนดเวลา ซึ่งจะสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึนตามไปดวย 

 

1. ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรมีการนําตัวแปรตางๆ ที่เก่ียวกับแรงจูงใจ เชน โอกาสที่จะไดรับความกาวหนา 
ในอนาคต ลักษณะของอาชีพและสภาพการทํางาน รวมทั้ง แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอ่ืนๆ        
มาศึกษาเพิม่เติม 

2. ควรมีการศึกษาในรูปแบบตางๆ เพิ่มเติม โดยมิใชการเก็บรวบรวมแบบสอบถามเพียงอยางเดียว เชน 
การศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหวางหนวยงานหรือองคกรตางๆ การหาความสัมพันธ เพื่อการทํานายพฤติกรรม 
การศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ เปนตน 

 
 
 
 

448

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย. (2551). 
( . -  กรุงเทพฯ: กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกระทรวงมหาดไทย. 

ธงชัย สันติวงษ. (2540). . กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช.  
บญุเกียรติ การะเอกพันธุ. (2557). . เขาถึงไดจาก

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title  
ปริศนา พิมพา. (2558). 

. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร, คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

วงศชนก สืบยุบล (2559) 
. งานนิพนธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กลุมวิชาการจัดการ

ภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ศิรวิชญ เวชกิจ. (2556). 

วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารงานกอสรางและ
สาธารณูปโภค, คณะวิศวกรรมศาสตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

Herzberg, F. (1959). New York: John Willey & Sons. 
Peterson & Plowman (1953) Illinois : Irwin. 
Vroom, V. H. (1970 New York: John Willey & son. 
 
 

449

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



  

 
MARKETING MIX OF LAUNDRIES SERVICE IN BANGLAMUNG DISTRICT.

CHONBURI PROVINCE.

 
    อรนภา  คเราท 

   สาขาวิชา การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
  รองศาสตราจารยเยาวกุล  เกียรติสุนทร 

    ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

 

 การวิจัยเร่ืองสวนประสมการตลาดของรานซักรีดในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค     
1) เพื่อศึกษาถึงสวนประสมการตลาดของรานซักรีดในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบถึง
สวนประสมการตลาดของรานซักรีดในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยจําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 3) เพื่อศึกษาถึงแนวทางการปรับปรุงของการใหบริการราน
ซักรีดในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแกกลุมวัยทางานทั้งชายและหญิงใน
เขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีทั้งหมด จานวน 126,320 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตร
กําหนดขนาดตัวอยาง ไดจานวนกลุมตัวอยาง 400 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีแบบงาย เคร่ืองมือที่ใช
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา t-test และคา f-test 
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของรานซักรีดในเขตอําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.52 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา            
ดานกระบวนการการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานราคา ดานบุคลากร อยูในระดับมากที่สุด ดาน
สงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจาหนายอยูในระดับมาก เมื่อเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ปรากฏวาดานกระบวนการการใหบริการ คาเฉลี่ย 4.66 ดานลักษณะทางกายภาพ คาเฉลี่ย 4.64 ดาน
ราคา คาเฉลี่ย 4.57 ดานบุคลากร คาเฉลี่ย 4.56 ดานสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ย 4.47 ดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 
4.41 ดานชองทางการจัดจาหนาย คาเฉลี่ย 4.35 ตามลาดับ 
 ผลการศึกษาเปรียบเทียบสวนประสมการตลาดของรานซักรีดในเขตอําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี จําแนก
ตามสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน เมื่อพิจารณา
โดยรวมรายดาน พบวา ดานเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมแตกตาง ดานสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ          
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

 :     ,  

 

450

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



Abstract

Research on Marketing Mix of Laundry Shops in Bang Lamung District Chonburi
province 1) To study the marketing mix of laundry in Bang Lamung district. 2) To compare 
the marketing mix of laundry in Banglamung district. Chonburi Province by sex, age, marital 
status, education level, occupation and monthly income. 3) To study the improvement of 
laundry service in Banglamung district. Chonburi province The study population was male 
and female in Banglamung district. The sample size was 126,320 using the sample size. The 
sample size was 400 persons. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, and f-test. The study indicated that The respondents commented on 
the marketing mix of the laundry in Bang Lamung district. Chonburi province Overall, at the 
highest level. The mean score was 4.52. The physical characteristics of personnel prices are at 
the highest level. Marketing Promotion Products Distribution channel Very high Sort by 
average to high. The service process averaged 4.66, average 4.64, average 4.57, average 4.56, 
marketing 4.47, average 4.41 and 4.35 respectively. A comparative study of the marketing 
mix of laundry in Bang Lamung district. Chonburi province Classified by personal status on 
sex, age, marital status, education level, occupation, average income per month In terms of 
gender, the average income per month was not significantly different in terms of status, 
education level, occupation, and occupation.

Keyword : Laundry Business, Consumer

 

 

 เสื้อผามีความสําคัญเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่จาเปนสาหรับมนุษยเรา นอกจากนี้มนุษยยังนาผามาใชประกอบ
ในการดารงชีวิตดานอ่ืนๆ อีกมากมาย เชน ใชเปนผาเช็ดตัว ผาปูที่นอน ปลอกหมอน ผาหม ผามาน และอ่ืนๆหาก
ไมมีสิง่เหลานี้ก็ไมสามารถดารงชีวิตอยูไดเม่ือเปนเชนนี้จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองมีการทาความสะอาดกอนที่จะนา
ผาเหลานี้มาใชอีกคร้ังหนึ่ง ตั้งแตโบราณกาลมาแลวการทาความสะอาดผาเราใชการซักดวยแรงงานคน ตอมาใน
สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมไดมีผูคิดคนประดิษฐเคร่ืองทุนแรงข้ึนเมื่อป ค.ศ.1907เปนถังไมเลียนแบบวิธีการซักผาที่ใช
ไมฟาดแลวมีแกนสาหรับฟาดอีกคร้ังหนึ่ง จึงใชมอืหมุนทาใหสะดวกและสะอาดมากข้ึนจากนั้นก็มกีารเร่ิมพัฒนาการ
เพิ่มข้ึนเปนมีที่รีดนาเพื่อใหผาแหงเร็วอีกดวยอีก13 ป ตอมาก็เร่ิมใชมอเตอรแทนมือหมุนจนถึงป ค.ศ.1939 ไดมีการ
พัฒนาเปนเคร่ืองที่มรีะบบการทางานอัตโนมัติมากขึ้น จนถึงปจจุบันมีการปรับปรุงใหมปีระสิทธิภาพการทางานของ
เคร่ืองสามารถต้ังโปรแกรมการซักใหเหมาะสมกับเนื้อผาได(เพ็ญรุง จุรีมาศ.2548 : 1) 
 วิถีชีวติของคนในสังคมเมืองที่มคีวามเรงรีบ สงผลทาใหพฤติกรรมสุขภาพเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคนวัยทา
งาน นักศึกษาหรือนักเรียนที่ตองเรงรีบออกจากบานแตเชาเพื่อไปใหถึงที่ทางานหรือสถานศึกษาทันเวลา กลาวคือ 
การดาเนินชีวิตประจาวันผูกพันกับเวลา (Implications of the clock) การทางาน การเดินทาง และกิจกรรมตางๆ 
ของคนในเมืองกา หนดโดยเวลา คนสวนใหญตองทางานตามตารางเวลาที่กา หนดไว วิถีการดาเนินชีวิตของคนใน
ยุคปจจุบนัจึง เปนไปอยางเรงรีบ เพราะผูคนสวนใหญตองออกไปทางานนอกบานกันมากข้ึน ทาใหเวลาวางสาหรับ
การทางานบานตางๆ ลดนอยลง ธุรกิจซักอบรีด จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งทีส่ามารถตอบสนองความ 
สะดวกสบายของคนในยุคนี้ไดเปนอยางดี 
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 ภาพรวมที่ตลาดซักอบรีดยังมีการขยายตัว แตในขณะเดียวกันผูประกอบรายใหมไดเกิดข้ึนตลอดเวลา 
เพราะธุรกิจนี้ใชเงินลงทุนไมสูงนัก ซึ่งถือวาเปนขอดีหลักในการดาเนินธุรกิจซัก อบ รีด นอกจากนี้ธุรกิจซัก อบ รีด
ยังเปนธุรกิจที่ไมมีความสลับซับซอน ผูประกอบการไมจําเปนตองมีความรูมาก นอกจากความรูในเร่ืองเนื้อผาโดย
ทําเลที่ตั้ง บริการที่ดีมีคุณภาพ และมนุษยสัมพันธที่ดีถือเปนปจจัยสําคัญในธุรกิจ ดังนั้น ขอดอยของการดําเนิน
ธุรกิจมาจากการสรรหาพนักงานที่ทาไดโดยยาก เนื่องจากตองการพนักงานที่เอาใจใสตอคุณภาพงาน เพื่อใหเปนที่
ยอมรับของผูใชบริการ นอกจากนี้ ผูบริโภคยังมีบริการการซักผาแบบหยอดเหรียญที่มีความสะดวกและคอนขางถูก
มาเปนทางอีกทางเลือก ที่คุกคามธุรกิจนี้มากข้ึนนอกจากคูแขงขันรายใหมที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลาแลว ภาวะ
เศรษฐกิจแตกตาง ทาใหประชาชนประหยัดคาใชจายมากข้ึนและหันมาซักรีดผาดวยตัวเอง สงผลทาใหการดําเนิน
ธุรกิจซัก อบ รีดมีอุปสรรคมากข้ึนภายใตสภาวะการแขงขันที่สูง (กัลยา ตรีสุชน,2556: 118) 
 จากเหตุผลดังกลาวเบื้องตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาถึงสวนประสมการตลาดของ รานซักรีดในเขต
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และนาผลที่ไดจากการศึกษาเปนขอมูลปรับปรุงบริการของธุรกิจรานซักรีดเพื่อ
ตอบสนองความตองการสูงสุดใหแกผูบริโภค ผลการศึกษาที่ไดจะมีประโยชนตอธุรกิจรานซักรีดในเขตอา เภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี เปนอยางยิ่ง เพื่อใหสามารถนาไปใชเปนเกณฑในการสรางความประทับใจใหลูกคาที่มาใชบริการ และ
พัฒนาระบบบริการของรานซักรีดใหมปีระสิทธิภาพรองรับความตองการของลูกคาไดยิ่งข้ึน 
 

 

 การวิจยัเร่ืองสวนประสมการตลาดของรานซักรีดในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีมี วัตถุประสงคของ
การวิจัยดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาถึงสวนประสมการตลาดของรานซักรีดในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบถึงสวนประสมการตลาดของรานซักรีดในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยจําแนกตาม 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางการปรับปรุงของการใหบริการรานซักรีดในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 

 

 ในจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของผูวิจยัไดกรอบแนวคิด จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
สวนประสมทางการตลาดของPhilip Kotler, 1994 (อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2556) ผูวิจัยใชเปน
เคร่ืองมือในการสรางกรอบแนวคิดและแบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงสวนประสมการตลาดของรานซักรีดในเขตอําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรีผูวิจัยสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้ 
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 1  

 

 

 ตวัแปรอิสระ ไดแก ปจจัยที่เก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคล เพศ (Sex) อายุ (Age) สถานภาพสมรส (Status) 
ระดับการศึกษา (Education) อาชีพ (Occupation) รายได (Income) 
 ตวัแปรตาม ไดแก สวนประสมการตลาดของรานซักรีดในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกอบดวย 
7 ดานดังนี้ 
 ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการจัดจาหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) ดานบุคคล/พนักงาน (People) ดานกระบวนการใหบริการ (Process) ดานลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) 
 

 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีสํารวจมุงศึกษาสวนประสม
การตลาดของรานซักรีดในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก กลุมคนวัยทํางานที่
อาศัยอยูในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จํานวน 126,320 คน การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
การคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 399 คน เคร่ืองมือใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดสรางข้ึนตามวัตถุประสงค และตามกรอบแนวคิดการ
วิจยัซึ่งมีข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม และเนื้อหาของแบบสอบถาม 

 

 เคร่ืองมือใชในการวิจัยดังนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaires) เร่ือง สวนประสมการตลาดของรานซัก
รีดในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยลักษณะแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้ 

 

1. เพศ (Sex) 
2. อาย ุ(Age) 
3. สถานภาพสมรส (Status) 
4. ระดับการศึกษา (Education) 
5. อาชีพ (Occupation) 
6. รายได (Income) 

 

 

 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 
2. ดานราคา (Price) 
3. ดานชองทางการจัดจาหนาย(Place) 
4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
5. ดานบุคคล/พนักงาน (People) 
6. ดานกระบวนการใหบริการ (Process) 
7. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
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 สวนที่1เปนแบบสอบถามถึงขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได (Check lists) จานวน 6 ขอ 
 สวนที่ 2เปนแบบสอบถามถึงสวนประสมการตลาดของรานซักรีดในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีเปน
คําถามลักษณะแบบใหเลือกตอบ โดยเนื้อหาของแบบสอบถามแบงออกเปน 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑดานราคา
ดานชองทางการจัดจาหนาย ดานสงเสริมการตลาดดานบุคคล/พนักงานดากระบวนการใหบริการ ดานลักษณะทาง
กายภาพ ลักษณะคาถามเปนมาตรวัดแบบLikert Scale ครอบคลุมตัวแปรโดยแบงเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยมาก
ที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยมาก 
 สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยเปนคา ถามแบบปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น
ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 310 อายุสวนใหญผูตอบ
แบบสอบถามมีชวงอายุต่ํา กวา 30 ป ระดับการศึกษามีระดับการศึกษาต่ํา กวาปริญญาตรี สถานภาพโสด อาชีพ
สวนใหญมอีาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 20,000 บาท 
 2. ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของรานซักรีดในเขต
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.52เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดาน
กระบวนการการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานราคาดานบุคลากร อยูในระดับมากที่สุด ดานสงเสริม
การตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจาหนาย อยูในระดับมาก เม่ือเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
ปรากฏวาดานกระบวนการการใหบริการ คาเฉลี่ย 4.66 ดานลักษณะทางกายภาพ คาเฉลี่ย 4.64 ดานราคา 
คาเฉลี่ย 4.57 ดานบุคลากร คาเฉลี่ย 4.56 ดานสงเสริมการตลาด คาเฉลี่ย 4.47 ดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 4.41 ดาน 
ชองทางการจัดจาหนาย คาเฉลี่ย 4.35 ตามลาดับ 
 

 

 การวิจัยเร่ือง สวนประสมการตลาดของรานซักรีดในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไดนํางานวิจัยที่
เก่ียวของมาประกอบการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1. จากผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ตอสวนประสมการตลาดของรานซักรีดใน
เขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทัง้นี้เปนเพราะยุคปจจุบันเปนยุควิถีชีวติแบบเรงรีบ 
ผูคนสวนใหญทางานนอกบาน ไมไดทาหนาที่แมบานพอบานเหมือนสมัยกอน ราน ซัก อบ รีด จึงเปนทางเลือกที่เขา
มามีบทบาทที่สาํคัญ ชวยแบงเบาภาระภายในบาน 
 สรางความสะดวกสบายใหมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ นางสาวกุลนิษฐ เบญจทิพยธีรวัต (2554) 
ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสินใจใชบริการราน ซัก อบ รีด ของผูบริโภคในซอยลาซาล เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร สวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวมทีระดับมาก โดยให
ความสําคัญดานคุณภาพการใหบริการมากทีสุด รองลงมาเปนดานสถานที อภิปรายผลเปนรายดานดังนี้ 
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 ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของรานซักรีดในเขต
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะผูใชบริการใหความสําคัญมากในดาน
ผลิตภัณฑที่ใชในการซักรีดผาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน มีกลิ่นหอม ขัดแยงกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ มงคลชาติ 
(2550) ซึ่งใหความสําคัญในดานการบริการมากกวาผลิตภัณฑ ซึ่งไดทาการศึกษา เร่ืองการศึกษาความพึงพอใจที่มี
ผลตอการใชบริการราน ซัก อบ รีดของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบวาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผล
ตอการใชบริการรานซักอบรีดอยูในระดับมีผลมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดในดานคุณภาพในการ
ใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 โดยใหความสําคัญมากที่สุดในเร่ือง ความสะอาดในการซัก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 
 ดานราคา พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของรานซักรีดในเขตอําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะผูใชบริการตองการราคาที่ถูกประหยัดคุมคา 
เนื่องจากถือเปนคาใชจายหลักอยางหนึ่งของครอบครัวที่ตองจายทุกเดือน อดิศักดิ์ จรัญญากรณ (2550).ทา
การศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจัดสินใจซื้อบานจัดสรรของขาราชการครูในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดศรีษะเกษ 
ผลการวิจัยพบวา การตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรของขาราชการครูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอเรียงลาดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลาดับ แรกคือ พิจารณาบานจัดสรรใน
โครงการที่อานวยความสะดวกเรื่องแหลงเงินทุนในการซ้ือ 
 ดานชองทางการจัดจาหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของราน
ซักรีดในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะรานใหบริการซักรีดมีมากใน
ปจจุบัน ดังนั้นในเร่ืองชองทางการจัดจาหนายไมวาจะเปนหนารานที่มองเห็นเดนชัด สภาพภายในรานที่ดี บริการที่
เปนที่นาประทับใจ รวมถึงการมีบริการรับ-สงแบบ Delivery ถึงบานและรับสงนอกสถานที่ ก็จะเปนการตอบสนอง
ความตองการไดด ีเขากับบทบาทชีวิตที่เรงรีบของคนทางานยุคปจจุบันได สอดคลองกับงานวจิัยของ ขวัญตา เกษประดิษฐ 
(2540) ทาการศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค สาหรับธุรกิจซัก-อบ-รีด บริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ผลงานวิจัยพบวา ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคที่มาใชบริการซัก-อบ-รีดเปนประจํา       
มีหลักเกณฑในการตัดสินเลือกใชบริการหลายประการสวนใหญพิจารณาอัตราคาบริการและความถูกตองของการ
สงผาคืนเปนเกณฑสําคัญที่สุด รองลงมาไดแก ความสะดวกและอยูใกลที่พัก 
 หลักเกณฑที่มีความสําคัญนอยไดแกคุณภาพของงานความรับผิดชอบเมื่อทาผาสูญหายและการตรงตอ
เวลาทั้งนี้เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญเปนนักศึกษาซึ่งมีรายไดนอย สวนผูบริโภคที่ไมนิยมใชบริการซัก-อบ-รีด
เนื่องมาจากไมตองการซักผาปะปนกับผูอ่ืน สาเหตุรองลงมาไดแกซักไมสะอาด และไมรับผิดชอบตอความเสียหาย 
ตามลาดับการพัฒนาปรับปรุงกลยุทธทางดานการตลาดของธุรกิจซัก-อบ-รีดในบริเวณดังกลาวจึงควรพิจารณาถึง
หลักเกณฑการตั้งราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของผูบริโภค สถานที่ประกอบการควรตั้งอยูใกลที่พักของ
นักศึกษาเพื่อความสะดวกของผูที่มาใชบริการ และควรมีอุปกรณที่ทันสมัยเชน เคร่ืองซักผาระบบหยอดเหรียญ 
เพื่อใหบริโภคไดบริการตนเองดานคุณภาพของงานตองดีมีความรับผิดชอบเมื่อการสูญหายและตรงตอเวลาเปน
หลักเกณฑสาํคัญ 
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 ดานบุคคลากร พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของรานซักรีดในเขต
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทัง้นี้เปนเพราะผูใชบริการใหความสําคัญกับการบริการ
พนักงานในรานตองมีความเชียวชาญในเร่ืองเนื้อผา ความถูกตองตรงเวลา การบริการที่สุภาพ เนื่องจากสวนใหญจะ
คิดวาเมื่อเสียเงินแลวตองไดรับบริการที่คุมคากับเงินที่จายออกไป สอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ มงคลชาติ 
(2550) ซึ่งใหความสําคัญในดานการบริการมากกวาผลิตภัณฑ ซึ่งไดทาการศึกษา เร่ืองการศึกษาความพึงพอใจที่มี
ผลตอการใชบริการราน ซัก อบ รีด ของประชาชน จังหวัดนครราชสีมา ซึง่พบวาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผล
ตอการใชบริการรานซักอบรีดอยูในระดับมีผลมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดในดานคุณภาพในการ
ใหบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 โดยใหความสําคัญมากที่สุดในเร่ือง ความสะอาดในการซัก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 
 ดานลักษณะทางกายภาพพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของรานซักรีด
ในเขตอําเภอบางละมุง จงัหวัดชลบุรีโดยรวมอยูในระดับมากทั้งนี้เปนเพราะผูใชบริการมีสิทธิที่จะเลือกเพราะถือวา
ใชเงินซื้อบริการจะตองไดรับสิ่งที่ดีตอบแทนในเรื่องการใหบริการ หากรานซัก อบ รีด ใด มีบริการที่เหนือความ
คาดหวัง เชนรานซัก อบ รีด ทั่วไป เพียงแคนาผาไปซักไดผาที่หอมสะอาดตอบแทนจะไดเทาที่คาดหวัง แตหากราน
ใดมีบริการที่เหนือข้ึนไปอีกเชน มีชื่อเสียงที่ดีในดานบริการเปนที่ยอมรับและเปนที่รูจักมากพูดปากตอปากรูจักกัน
ทั่วถึงรานที่สถานที่พักรอ มีหนังสือใหอาน มีเพลงใหฟง รานคามีสถานที่กวางขวาง เปนสัดสวน มีเอกลักษณเปน
ของตนเองชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของนพวิชญ พงศพิชญนันท (2553:บทคัดยอ) ไดทาการศึกษาวิจัยเร่ือง 
พฤติกรรมของลูกคาทองถ่ินตอการเลือกรานอาหารในอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบวา ดานปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการที่มผีลตอการตัดสินใจเลือกรานอาหารพบวาปจจัยที่มรีะดับความสําคัญมาก 
 ดานกระบวนการการใหบริการพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของราน
ซกัรีดในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 เนื่องจากผูใชบริการมีความตองการ รานมีบิลเรียกเก็บคาบริการที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนครบถวน รานมี
ระบบการเก็บรักษาผางายตอการคนหาและม่ันใจไดวาไมมกีารปะปนหรือสับเปลี่ยนกันระหวางผาของลูกคาแนนอน 
รานมีการบริการที่รวดเร็วคลองแคลวมีคุณภาพทันตอความตองการของลูกคาตรงตอเวลาตามที่นัดหมาย. 
กระบวนการซักรีดมีความเหมาะสมตามชนิดของเนื้อผาแตละชนิด สอดคลองกับงานวิจัยของ ณธัชพงศ โชติปรีชารัตน 
(2552: บทคัดยอ) ไดทาการศึกษาวิจยัเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคา
ในการเลือกใชบริการรานอาหารญี่ปุนยานถนนนิมมานเหมินทร อําเภอเมืองเชียงใหม พบวา ดานปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดบริการจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับการมีผลตอการตัดสินใจของปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดบริการที่มผีลตอการตัดสินใจของลูกคาในการเลือกรานอาหารญี่ปุน ยานถนนนิมมานเหมินทร 
อําเภอเมืองเชียงใหม อยูในระดับมากทุกขอ 
 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบสวนประสมการตลาดของรานซักรีดในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน เมื่อ
พิจารณาโดยรวมรายดาน พบวา ดานเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมแตกตาง สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เม่ือพิจารณารายดาน เพศที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นในดาน
ผลิตภัณฑ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 อายุที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นในดาน ราคา ชองทางการ
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จัดจาหนาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สถานภาพที่แตกตางกัน มคีวามคิดเห็นแตกตางกันในดาน 
ชองทางการจัดจาหนาย การสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ระดับการศึกษาที่
แตกตางกัน มีความคิดเห็นในดาน ผลิตภัณฑ ราคา ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดานอาชีพที่
แตกตางกัน มีความคิดเห็นในดาน ราคา ชองทางการจัดจาหนายที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
รายไดที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นในดาน ผลิตภัณฑ ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ขัดแยงกับ
งานวิจัยของป ยะ จรดล(2550)ทาการศึกษาเร่ืองปจจัยแวดลอมที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรของ
ประชาชนในอําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ผลงานวิจัยพบวา ระดับการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรรของ
ประชาชน จา แนกตามปจจัย สวนบุคคล พบวาประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพสมรสตางกัน    
มีระดับการตัดสินใจไมแตกตางกัน สวนประชาชนที่มีเพศ อายุ และรายไดตอเดือนตางกัน มีระดับการตัดสินใจ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 

 

 

 1. ดานผลิตภัณฑ ควรใชผลิตภัณฑซักผาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานไมทาลายสิ่งแวดลอม มีกลิ่นหอม ตรงกับ
ความตองการของลูกคา ใชผลิตภัณฑรีดผาที่มีคุณภาพ มีกลิ่นหอม เหมาะสมกับความตองการของลูกคา            
ใชผลิตภัณฑไมแขวนเสื้อและถุงพลาสติกที่แสดงจุดเดนของรานทั้งดานคุณภาพและมาตรฐาน 
 2. ดานราคา ควรตั้งราคาสินคาโดยคํานึงถึงกรรมวิธีการซักอบรีดที่เหมาะกับเนื้อผาและความตองการของ
ลกูคา ตั้งราคาโดยเทียบจากตนทุนที่ไมแพงเกินไปเมื่อเทียบกับคูแขงขันบริเวณใกลเคียง 
 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ทําเลที่ตั้งอยูริมถนนสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน การคมนาคมสะดวก มีที่
จอดรถรองรับสาหรับผูมาใชบริการ การตกแตงรานที่ทันสมัย สวาง สะอาดสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน มีบริการ
รับ-สงผานอกสถานที่ 
 4. ดานการสงเสริมกาตลาด มีพนักงานผูเชี่ยวชาญดานเนื้อผาอยูประจารานตลอดเวลาการใหคาแนะนา
กรรมวิธีการซักใหเหมาะกับเนื้อผาและความตองการของลูกคาจากพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ การประชาสัมพันธ
รานผานชองทาง เฟสบุค ไลน วทิยุชุมชน หรือเคเบิ้ล เพื่อขยายฐานลูกคา และรายไดที่เพิ่มสงูข้ึน ใชแผนพับแนะนา
รานและแจงอัตราคาบริการของผาแตละชนิดใชระบบสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษตางๆ เชน ซักผานวม ผาปูที่นอนฟรี 
1 ผืน หรือ ซักผาฟรี 10 ชิ้นเมื่อสมัครสมาชิกเปนระยะเวลา 1 ป ข้ึนไป การสะสมคะแนนเพ่ือรับสิทธิพิเศษ เชน    
ซกัผา 50 ชิ้นรับ1 คะแนน สะสมครบ 20 คะแนนรับสิทธซักฟรี 10 ชิ้น การชดเชยคาความเสียหายกรณีเกิดความ
เสียหายจากพนักงานของราน เชน ผาสูญหาย ผาเสียหายจากกระบวนการซักอบรีด รานชดเชยคาความเสียหายไมเกิน 
10 เทาของราคาผา 
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 5. ดานบุคคลากร บุคลากรเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญที่สุดที่ทาใหการดาเนินธุรกิจเปนไปดวยความ
ราบร่ืน พนักงานของราน ตองมีความรูความเชี่ยวชาญในเนื้อผา มีประสบการณในการรีดผา มีความอดทน มีจิตใจ
รักงานบริการ พนักงานตอนรับประจารานตองมีความรูและเชี่ยวชาญเก่ียวกับเนื้อผาอยางดี ตองมีความสุภาพ 
มารยาทดี ยิ้มแยมแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีมีจิตใจรักงานบริการ การที่รานมีพนักงานที่มีความรูความชํานาญใน
เนื้อผาทาใหไดเปรียบคูแขงขันสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูมาใชบริการไดอยางสงูสุด 
 6. ดานลักษณะทางกายภาพ พนักงานประจารานมีความรูความเชี่ยวชาญในเนื้อผา มีจิตใจรักงานบริการ 
บริการผูมาใชบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส การตกแตงรานที่ทันสมัย สวาง สะอาดสวยงาม การจัดวางสินคา
ภายในรานเปนระเบียบ การตรงตอเวลา เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหผูมาใชบริการ เนื่องจากผูมาใชบริการอาจจาเปน
ตองใช ดังนั้นการตรงตอเวลาสามารถชวยสรางความม่ันใจใหผูใชบริการได คุณภาพของผาที่พรอมสงใหลูกคาตอง
หอม นุม สะอาด นาสวมใส 
 7. ดานกระบวนการ กระบวนการซัก เปนข้ันตอนที่มีความสําคัญอยางมากที่จะทาใหไดผาที่หอม สะอาด 
นาสวมใส พนักงานตองมีความอดทน เขาใจกรรมวิธีการซักของผาแตละชนิดเพื่อถนอมเนื้อผา ยืดอายุการใชงาน
ของผาและปูองกันความเสียหายของเนื้อผา 

 

 ผลจากการศึกษาสวนประสมการตลาดของรานซักรีดในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีสามารถนามาใช
เปนแนวทาง ในการพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวของ และปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดใหมปีระสิทธิภาพโดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. การวิจัยในอนาคตนั้น ควรมีการศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคาตอการบริการหลังการใชบริการ 
ราน ซัก อบ รีด เพื่อนาไปปรับปรุงการบริการใหมปีระสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
 2. ควรทาการวิจัยเชิงคุณภาพ ในเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการราน ซัก อบ รีด เพื่อให
ไดขอมูลที่ละเอียดมากยิ่งข้ึน เพื่อนาไปปรับปรุงธุรกิจ หรือเปนขอมูลใหผูที่สนใจเขามาสูวงการธุรกิจ บริการ ซัก อบ 
รีด ตอไป 
 3. แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการทาการวิจัย ดังนั้นในการทาการวิจัยคร้ังตอไปควรตั้งคาถาม
ใหคลอบคลุมและตรงประเด็นกระชับอานแลวเขาใจงาย เพื่อใหไดขอมูลที่ชัดเจนซ่ึงจะมีผลตอผลการวิจัย 
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e-LAAS)          

 

 

Problems of computer accounting system operators of local administration organizations.

(E-LAAS) in Ubon Ratchathani 

 
  อัมพวัน  วรจักร 

สาขาวิชาสาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
  ดร.บํารุง  ตั้งสงา 

   ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาลักษณะของปจจัยดานประชากรที่สงผลตอปญหาของ
ผูปฏิบัตงิานระบบ e-LAAS ในจังหวัดอุบลราชธานี (2) ศึกษาปจจัยดานความรูและประสบการณที่สงผลตอปญหา
ของผูปฏิบัติงานระบบ e-LAAS ในจังหวัดอุบลราชธานี (3) ศึกษาอิทธิพลปจจัยดานการรับรูที่มีผลตอปญหาของ
ผูปฏิบัตงิานระบบ e-LAAS ในจังหวัดอุบลราชธานี กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคลากรผูปฏิบัติงานดาน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวนทั้งสิ้น 220 คน เคร่ืองมือที่
ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามประมาณคา (Rating Scale) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ 
(Percentage) คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัย พบวา ปญหา
ของผูปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดอุบลราชธานี จากคาเฉลี่ยในปญหา
ของผูปฏิบัตงิานในระบบ e-LAAS พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.22 ตามลําดับดังนี้ อันดับ
แรกคือการบันทึกอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (รายจาย) รองลงมาคือการบันทึกเพิ่มรายการขอมูล 
รายจาย เพิ่มโครงการ บันทึกรายการยอดงบประมาณคงเหลือ การบันทึกขอมูลรางเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติประมาณ
การรายรับ-ประมาณการรายจาย การบันทึกโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การบันทึกอนุมัต ิอนุมัติรางประมาณการ
(รายรับ รายจายเฉพาะการ) การรายงานขอมูลพื้นที่และจํานวนประชากร งานประมาณการรายรับ-รายจาย 
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ – รายจาย รายงานประมาณการเฉพาะกิจ การบันทึกคําแถลงหลักการ
และเหตุผล การบันทึกรางงบประมาณการงบเฉพาะการ (โรงรับจํานํา ประปา บานเอ้ืออาทร ขนสง)  
  

 :  
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Abstract

This research aims to 1. Study on the characteristics of population factors affecting 
the problems of e-LAAS practitioners in UbonRatchathani. 2. study the knowledge and 
experience factors that affect the problems of e-LAAS practitioners in Ubon Ratchathani.
3. Study on the influence of cognitive factors affecting the problems of e-LAAS practitioners in 
UbonRatchathani. The sample used in this study was Personnel and accounting systems
computer of local government organizations in UbonRatchathani a total of 220 people
Tools used in researchincludeEstimated questionnaire (Rating Scale) Statistics used in data 
analysis are Percentage, Mean, Standard Deviation. Conclusions Opinion of respondents on 
e-LAAS practitioners' problems. found that the problems of e-LAAS practitioners in local 
government organizations. in UbonRatchathani from the average in e-LAAS worker 
problem. we found that the problem was moderate. the mean is 3.22, respectively the first is 
the recording, approval, transfer, change of budget (expenditure) the second was the 
addition of extra items to the project. Record budget balance. Recording draft ordinance / 
provisions revenue estimates - expenditure Estimates transferring budget changes Approval 
record Approval of draft estimates (receipts Specific expenditures) area and population 
reporting Job revenue estimates - expenses detailed revenue estimates - expense report 
recording of the statement of principle and reason recording of budgets for specific budget

Key word : Problems of computer accounting system operators

 
 

ระบบ e-LAAS จึงถูกออกแบบและพัฒนาข้ึนในลักษณะของ Web based Application ซึ่งผูใชงาน
สามารถทําธุรกรรมผานระบบ Online จากหนวยงานตนสังกัดผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตตามสิทธิสวนงาน
รับผิดชอบภายใตระบบความปลอดภัยสูง จากสวนกลางผูใชระบบสามารถบันทึกการรับชําระเงินประเภทตางๆท่ี
เปนรายไดขององคกรปกครองทองถ่ินจากนั้นระบบจะทําการออกใบเสร็จรวม จัดทํารายงานและทะเบียนตางๆจะ
สามารถเรียกดูไดทุกชวงเวลาตามที่ตองการ แตจะสามารถเรียกดูไดตามสิทธิของผูใชระบบเทานั้นกรณีมีการ
ปรับปรุงรายการเพิ่มหรือลดรายการบันทึกบัญชีจากสวนกลางก็สามารถดําเนินการไดงาย อันจะเอ้ือประโยชนตอทั้ง
บคุคลและผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ 
จากการดําเนินงานที่ผานมาของระบบ e-LAAS กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดดําเนินการดังนี้ 

ป 2548 ไดรับงบ SAL ในการพัฒนาระบบ e-LAAS และวันที่10 ตุลาคม 2548 จัดใหมีการทดสอบระบบ 
e-LAAS องคกรปกครองสวนทองถ่ินนํารอง 21 เทศบาล 

ป 2549 พัฒนาระบบ e-LAAS แลวเสร็จโดย TURAC 
ป 2550 ฝกอบรมการปฏิบัตงิานระบบ e-LAAS ทั่วประเทศ 
ป 2551 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเร่ิมดาํเนินการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS 
จากการดําเนินงานโครงการดังกลาว สงผลกระทบตอผูปฏิบัติงานดานการเงินและการบัญชีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินทุกแหงที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงวิธีทํางาน จากเคยที่ปฏิบัติกันมาโดยเฉพาะการปฏิบัติงานระบบมือ (Manual)         
มาใชระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic) ทําใหมีปญหาและอุปสรรคมากมายซ่ึงปญหาที่สําคัญคือการปฏิบัติงานที่ขาด
ความรูความเขาใจในกระบวนการการทําและการสงขอมูลเขาระบบ e-LAAS ไมถูกตองโดยสามารถสรุปปญหาดังนี้ 
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1. ผูปฏิบัตงิานขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองในหนาที่ที่รับผิดชอบ 
2. ผูปฏิบัตงิานขาดความเขาใจระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ 
3. ผูปฏิบัตงิานขาดการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ 
4. ผูปฏิบัตงิานขาดความรูความเขาใจและประสบการณในการใชเทคโนโลยี 
5. ผูปฏิบัตงิานไมไดรับการอบรมระบบe-LAAS ที่เพียงพอและตอเนื่อง 
6. ผูปฏิบัตงิานขาดความรับผิดชอบและการติดตามผลงาน 
จากปญหาตางๆที่เกิดข้ึนทําใหระบบ e-LAAS ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินไมสามารถตรวจสอบขอมูล และวัดผลการดําเนินงานในภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่ว
ประเทศไดสงผลใหรัฐบาลไมมีขอมูลของการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินงบประมาณประจําปเปนปจจุบัน
รายละเอียดดังรูปภาพขางลางนี้เปนขอมูลการปฏิบัติงานในการใชระบบ e-LAAS ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทัว่ประเทศ 

จากปญหาดังกลาวจึงมีความสนใจศึกษาปญหาของผูปฏิบัติงาน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเปนขอมูลและเพื่อรวมพัฒนา
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตรงตามความตองการและเกิดประโยชนกับผูใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเพื่อสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลตอไป 
 

 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยดานการพัฒนาความรูที่สงผลตอปญหาของผูปฏิบัติงานระบบ e-LAAS 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยดานความรูและประสบการณที่สงผลตอปญหาของผูปฏิบัติงานระบบ e-LAAS 
 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะปญหาอุปสรรคที่มผีลตอปญหาของผูปฏิบัติงานระบบ e-LAAS 

 

 

 1. ลักษณะทางดานการพัฒนาความรูที่แตกตางกันมีผลตอปญหาของผูปฏิบัติงานระบบ e-LAAS             
ทีแ่ตกตางกัน 

2. ลักษณะทางดานความรูและประสบการณที่แตกตางกันมีผลตอปญหาของผูปฏิบัติงานระบบ e-LAAS  
ทีแ่ตกตางกัน 

3. บุคลากรที่มรีะดับการศึกษาทีแ่ตกตางกันมีผลตอปญหาของผูปฏิบัติงานระบบe-LAAS 
 

 

การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาปญหาของผูปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
(e-LAAS) ในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิดของการวิจัยและพิสูจนสมมติฐานพบวา
ปจจัยสําคัญที่สามารถนาํมากําหนดเปนตัวแปรสําหรับการวิจัยไดดังนี้ 
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1.   

1.1 ขอมูลสวนบุคคล 
1.1.1 เพศ 
1.1.2 อายุ 
1.1.3 สถานภาพ 
1.1.4 ตําแหนง 
1.1.5 ระดับการศึกษาสงูสุด 

2. (Dependent variables) ไดแก ปญหาของผูปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) ในจังหวัดอุบลราชธานีประกอบดวย 

2.1.1 ระบบงบประมาณ 
2.1.2 ระบบรายรับ 
2.1.3 ระบบรายจาย 
2.1.4 ระบบบัญชี 
(กรมการปกครองสวนทองถ่ิน : 2558) 

       

 

           
      
 

 

 

 

 

 

 

 1  
 

 

1.  

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ไดแกผูปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS ในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบดวย
องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหงเทศบาลนครจํานวน 1 แหงองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 216 แหงรวม 218 
แหงๆละ 2 คนรวม 436 คนโดยเก็บตัวอยางจํานวน 220 คน โดยวิธีการเก็บตัวอยางแบบงาย (Simple Random 
Sampling) 

 

1.1 เพศ  
1.2 อายุ  
1.3 สถานภาพ 

1.4 ตําแหนง 

1.5 ระดับการศึกษาสงูสุด 

e – LAAS 

 4  

 1. ดานระบบงบประมาณ 

 2. ดานระบบรายรับ 
 3. ดานระบบรายจาย 

 4. ดานระบบบัญช ี

464

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



2.  

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงปญหาของผูปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) ในจังหวัดอุบลราชธานีและเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอปญหาของผูปฏิบัติงานใน
ระบบ (e-LAAS) ในจังหวัดอุบลราชธานี 
3.  

การวิจัยคร้ังนี้ใชระยะเวลาการเก็บขอมูลจากกลุมตวัอยางอยูในชวงเวลาตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม2555 ถึง
วันที่ 31 สิงหาคม 2555 
 

 

 การศึกษาเร่ือง ปญหาของผูปฏิบัตใินระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) 
ในจังหวัดอุบลราชธานี ประชากรผูปฏิบัตงิานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) 
ในจังหวัดอุบลราชธานีประกอบดวย องคกาบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร จํานวน 1 แหง องคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 216 แหง รวม 218 แหง ๆละ 2 คนรวม 436 คนโดยเก็บตัวอยางจํานวน 220 คน กลุมตัวอยาง 
การกําหนดขนาดกลุมตวัอยางตาม Taro Yamane (1970, อางใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2550) กําหนดความเชื่อม่ัน 
95% ใหมคีวามคลาดเคลื่อนได 0.05 ตามสูตร 
 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ไดแกแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงมีลักษณะคําถาม
แบบปลายปด (Close Ended Question) ท่ีกําหนดคําตอบไวใหผูตอบเลือกตอบและคําถามแบบปลายเปด (Open 
Enede Question) ที่ใหผูตอบแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระดังนี้ 
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 4 สวน 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานความรูและประสบการณทั้ง 2 สวนเปนแบบสอบถามใหผูตอบเลือกตอบ

ใชมาตราวัดนามบัญญัตหิรือมาตราวัดจําแนกกลุม (Nominal Scale) 
สวนที่ 3 ปญหาของผูปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS)           

ในจังหวัดอุบลราชธานีเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาตอบ (Rating Scale: Likert Scale) โดยใช
ระดับการวัดขอมูลประเภทของอันตรภาคชั้น 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open Ended Question) เพ่ือใหตอบแบบสอบถาม
ไดเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 197 คน คิดเปนรอยละ 89.5 และเพศชาย 23 คน คิดเปนรอย
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะเพิ่มเติมละ 10.5 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 21-30 ป มีมากที่สุดคือ 142 คน คิดเปนรอยละ 64.5 รองลงมาคือ
กลุมอายุ 31-40 ป มีจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 27.7 กลุมอายุ 41 ปข้ึนไป มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.0 
และนอยที่สดุคือ กลุมอายุ 20 ป หรือต่ํากวา มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.7 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรถ จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 49.5 มีสถานภาพโสด 
จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 45.5 และนอยที่สุดคือ มีสถานภาพหมาย/หยาราง จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 
5.0 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามตําแหนงเจาหนาที่/เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 20.0 
ตําแหนงเจาหนาที่/เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 20.0 ตําแหนงเจาหนาที่/เจาพนักงานจัดเก็บ
รายได จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 20 ตาํแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 
20.0 แตไมพบวาผูตอบแบบสอบถามตําแหนงอ่ืน ๆ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 67.7 
รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 17.7 ระดับปวส./อนุปริญญา จํานวน 28 คน คิดเปน
รอยละ 12.7 และระดับ ปวช. จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.8 แตไมพบวาผูตอบแบบสอบถามทีระดับการศึกษา
อยูในระดับปริญญาเอก 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ สาขาวิชาที่เรียนจบ สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 36.4 
รองลงมาคือสาขาวิชาบริหารธุรกิจจํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 35 สาขาวิชาอ่ืน ๆ จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 
25.9 และนอยที่สดุคือ สาขาวิชาพาณิชยกรรม จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.7 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดศึกษาจาํนวนรายวิชาบัญชี มากกวา 15 วิชาข้ึนไป จํานวน 59 คน คิดเปน
รอยละ 26.8 รองลงมากลุมไดศึกษาจํานวนรายวิชาบัญชี 1-5 วิชา จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 23.2 กลุม                
ไดศึกษาจํานวนรายวิชาบัญชี 6-10 วิชา จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 20.9 กลุม ไดศึกษาจํานวนรายวิชาบัญชี 
11-15 วิชา จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 17.3 และนอยที่สุดคือ กลุมไมไดเรียนวิชาบัญชี จํานวน 26 คน คิดเปน
รอยละ 11.8 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไดรับการฝกอบรมเก่ียวกับ e-LASS 1-2 คร้ัง จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 
66.8 รองลงมายังไมเคยเขารับการฝกอบรม จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 30.0 ไดรับการฝกอบรม e-LAAS 34 
คร้ัง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.3 และนอยที่สุดไดรับการฝกอบรม e-LAAS 5-6 คร้ัง จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 0.9 ตามลําดับแตไมพบวาผูตอบแบบสอบถามไดรับการอบรม e-LAAS มากกวา 6 คร้ังข้ึนไป 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานพัสดุ/ดานการเงินและบัญชี/ดานการ
จัดเก็บรายไดและดานงบประมาณ 1 ป แตไมถึง 5 ป จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 53.6 รองลงมามี
ประสบการณในการปฎิบัตงิานดานพัสดุ/ดานการเงินและบญัชี/ดานการจัดเก็บรายไดและจํานวนงบประมาณ 10 ป
ข้ึนไป จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 20.0 มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานพัสดุ/ดานการเงินและบัญชี/ดาน

466

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



การจัดเก็บรายไดและดานงบประมาณ 5 ป แตไมถึง 10 ป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 16.4 และมีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานดานพัสดุ/ดานการเงินและบัญชี/ดานการจัดเก็บรายไดและดานงบประมาณต่ํากวา 1 ป จํานวน 
22 คน คิดเปนรอยละ 10.0 ตามลําดับ 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป 5 ป แตไมถึง 
10 ป จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 47.3 รองลงมามีประสบการณในการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป 
จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 34.5 มีประสบการณในการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป 10 ปข้ึนไป จําวน 
38 คน คิดเปนรอยละ 17.3 และมีประสบการณในการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปต่ํากวา 1 ป จํานวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 0.9 ตามลําดับ 
 ปญหาของผูปฏิบัตงิานในระบบ e-LAAS ในจังหวัดอุบลราชธานี จากคาเฉลี่ยในปญหาของผูปฏิบัติงานใน
ระบบ e-LAAS พบวา ปญหาของผูปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.22 อันดับ
แรกการบันทึกอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (รายจาย) อยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ย 3.19 
รองลงมาคือการบันทึกเพิ่มรายการขอมูล รายจาย เพิ่มโครงการอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ย 3.15 บันทึก
รายการยอดงบประมาณคงเหลืออยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.14 การบันทึกขอมูลรางเทศบัญญัติ/
ขอบัญญัติประมาณการรายรับ-ประมาณการรายจายอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.12 การบันทึกโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.12 การบันทึกอนุมัติ อนุมัติรางประมาณการ
(รายรับ รายจายเฉพาะการ) อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.04 การรายงานขอมูลพื้นที่และจํานวน
ประชากร งานประมาณการรายรับ-รายจาย รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ – รายจาย รายงานประมาณ
การเฉพาะกิจอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.04 การบันทึกคําแถลงหลักการและเหตุผลอยูในระดับปาน
กลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.93 การบันทึกรางประมาณการงบเฉพาะการ (โรงรับจํานํา ประปา บานเอ้ืออาทร ขนสง) อยู
ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 2.88 ตามลําดับ 
 

 

 จากการศึกษาเร่ือง ปญหาของผูปฏิบัติในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
(e-LAAS) ในจังหวัดอุบลราชธานีประชากรผูปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(e-LAAS) ในจังหวัดอุบลราชธานี พบวามีประเด็นที่นาสนใจแกการนํามาอภิปรายผลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคใน
การวิจัย ดังนี้ 

1. เพศไมมีความแตกตางตอปญหาของผูปฏิบัติงานระบบ e-LAAS ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื่องจากเพศ
ไมมผีลตอปญหาการปฏิบัตงิานระบบ e-LAAS 

2. ลักษณะทางดานอายุทีแ่ตกตางกันมีผลตอปญหาของผูปฏิบัติงานระบบ e-LAAS 
3. ระหวางอายุผลการทดสอบสมมติฐานพบวา อายุมีความแตกตางตอปญหาของผูปฏิบัติงานในระบบ  

e-LAAS ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เนื่องจากอายุของผูปฏิบัติงานมีความสอดคลองกับประสบการณในการทํางานดาน
ระบบ e-LAAS ซึ่งระดับความคิดเห็นสอดคลองกับงานวิจัยของแวนฟา จันทรที (2551) ศึกษาเร่ืองปญหาของ
ผูปฏิบัติงานในระบบ Excel Loader ตามโครงการเปล่ียนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบ
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อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในสวนราชการจังหวัดอุบลราชธานี พบวามีความแตกตางของคาเฉลี่ยในปญหาของ
ผูปฏิบัตงิานในระบบ Excel Loader 

4. สถานภาพไมมีความแตกตางในปญหาของผูปฏิบัติงานระบบ e-LAAS เนื่องจากสถานภาพไมมีตอ
ปญหาในการจัดทําบันทึกบัญชีดวยระบบ e-LAAS 

5. ลักษณะทางดานตําแหนงงานที่แตกตางกันมีผลตอปญหาของผูปฏิบัติงานระบบ e-LAAS ระหวางาน  
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาตําแหนงงานมีความแตกตางในปญหาของผูปฏิบัติงาน e-LAAS ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 เนื่องจากตําแหนงหนาที่การงานของเจาหนาที่รับผิดชอบแตละตําแหนงไมเหมือนกันเมื่อกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินเปดอบรมดาน e-LAAS ตามระเบียบ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเจาหนาที่รับผิดชอบ
บางตําแหนงเขารับการอบรมแตไมสงเสริมใหเจาหนาที่เขารับการอบรมกันทุกคน จึงเกิดปญหาทางดานการบันทึก
ขอมูลที่ลาชาและไมเขาใจในระบบการบันทึกขอมูลของแตละตําแหนงหนาที่ ตําแหนงงานจึงมีผลตอปญหาการ
ปฏิบัตงิานระบบ e-LAAS 

6. ลักษณะทางระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอปญหาของผูปฏิบัติงานระบบ e-LAASระหวางระดับ
การศึกษาจากผลการทดสอบสมมติฐานพบวาระดับการศึกษาไมมีความแตกตางในปญหาของผูปฏิบัติงานระบบ e-
LAAS เนื่องจากการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS เม่ือมีประสบการณ มีการเรียนรู และการอบรมจากหนวยงานที่
จัดการอบรม ผูปฏิบัตงิานก็สามารถปฏิบัตงิานระบบดังกลาวได การศึกษาจึงไมมผีลตอปญหาการปฏิบัติงาระบบ e-
LAAS ซึ่งความคิดเห็นสอดคลองกับงานวิจัยของแวนฟา จันทรที (2551) ศึกษาเร่ืองปญหาของผูปฏิบัติงานในระบบ 
Excel Loader ตามโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ใน
สวนราชการจังหวัดอุบลราชธานี พบวาไมมีความแตกตางของคาเฉลี่ยในปญหาของผูปฏิบัติงานในระบบ Excel 
Loader ระหวางระดับการศึกษา 

7. ลักษณะทางดานรายวิชาทีเ่รียนจบทีแ่ตกตางกันมีผลตอปญหาของผูปฏิบัติงานระบบ e-LAAS ระหวาง
รายวิชาที่เรียนจบผลการทดสอบสมมติฐานพบวา รายวิชาที่เรียนจบมีความแตกตางในปญหาของผูปฏิบัติงานงาน
ระบบ e-LAAS เนื่องจากปฏิบัติงานระบบ e-LAAS ผูปฏิบัติงานหลายตําแหนงที่รับผิดชอบแตละตําแหนงจบ
การศึกษาสาขาที่แตกตางกันจึงมีผลตอปญหาการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS 
 

 

1. ดานระบบงบประมาณ ระบบบัญชี มีผลตอปญหาการปฏิบัติงานระบบ e-LAASองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินควรมีการสงเสริมใหพนักงานเจาหนาที่ทุกตําแหนงงานเขารับการฝกอบรมทางดานระบบ e-LAAS เปน
ประจําเพื่อที่จะทําใหพนักงานเขาใจและมีความชํานาญในการใชระบบ e-LAAS อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วได
อยางถูกตองแมนยํา 

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีการจัดตั้งงบประมาณเพียงพอ เพื่อใชในการติดตั้งระบบใหมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
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1. ควรมีการศึกษารูปแบบดานระบบซอฟแวรที่มผีลตอปญหาในการบันทึกขอมูล 
2. ศึกษาความคิดเห็นนของผูบริหารในเชิงลึกโดยการสัมภาษณวามีความคิดเห็นดานใดบางในการบนทึก

ระบบ e-LAAS และการบันทึกบัญชีดวยระบบมือ (Manual) เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติงานของเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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การวิจยัฉบับนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษา ระบบการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
สระบุรี กลุมตัวอยางใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ที่ปฏิบัติงานใน
สวนงานกองคลัง จํานวน 109 แหง ขอมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2562 (ที่มา:สํานักสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน) 
จํานวนแหงละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 327 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติใชวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางดวย คาสถิติในการ
ทดสอบ แบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ผลการศึกษา พบวากลุมประชากร 
สวนมากเปนเพศหญิง รอยละ 56.40 มีอายุ 41-50 ป ข้ึนไป รอยละ 33.30 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 
61.55 ตําแหนงงานขาราชการ รอยละ 23.10 และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16-20 ป รอยละ 33.30  

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.41 และคา SD. เทากับ 
0.181 เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มากที่สุด คือ ดานการวางแผนการตรวจสอบ (x= 4.70 และ SD. = 0.286) 
รองลงมา คือ ดานการปฏิบัตงิานตรวจสอบ (x= 4.33 และ SD. = 0.299) และดานการรายงานและติดตามผลการ
ตรวจสอบ (x= 4.22 และ SD. = 0.436) ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาบุคลากรในหนวยงานตางๆ         
ที่ไดรับการตรวจสอบภายในของเทศบาล ที่มีปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการ
ปฏิบัตงิานที่ตางกัน มีความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในท่ีไมแตกตางกัน แตในดานหนวยงานที่สังกัด 
มคีวามพึงพอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายในท่ีแตกตางกัน 

 
 :   

 
Abstract

This research aims to study The satisfaction of the inspectors on the Internal audit 
system of the local government organization in Saraburi Province, the sample used in this 
research is the group of personnel in various agencies. The questionnaire was used to 
collect data. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation 
And compare the differences. Statistics on t-test One Way ANOVA. Most of them are 
female 56.40%, are older 50- 50 years and have 33.30% had Bachelor Degree, 61.55%, 
23.10% in Health and Environment Division, and 16-20 years old. Each 33.30

470

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



Average and standard deviation The overall level is very high. The mean was 4.41 
= 4.70 

= 4.33 and SD = 0.299) 
Report and monitor the resul = 4.22 and SD. = 0.436), respectively. The internal 
audit of the municipality.

Keywords : Internal auditor, internal auditor, internal auditor

 
 

ในสภาวะสังคมปจจุบันที่เต็มไปดวยการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจ การเมืองหรือการเกิดภัยธรรมชาติตางๆ ที่เกิดข้ึน โดยที่เราคาดไมถึงทําใหเกิดความเสียหายกับองคกรใน
หลายๆ ดาน ทาํใหทกุหนวยงานไมวาจะเปนภาคเอกชน รัฐวสิาหกิจหรือภาครัฐ ตองปรับตัวและกําหนดยุทธศาสตร
ในการดําเนินงานใหทันตอโลกทันตอเหตุการณ รวมถึงการหาวิธีหรือเคร่ืองมือมาชวยในการบริหารจัดการงานมากข้ึน 
ระบบควบคุมภายในเปนอีกเคร่ืองมือหนึ่ง ที่ปจจุบันผูบริหารหันมาใหความสําคัญและนํามาใชในองคกรมากข้ึน 
เพราะไมเพียงแตจะเปนการปองกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดข้ึนในองคกร แตยังสามารถชวยเพิ่มกําไรหรือลด
คาใชจายใหกับองคกรไดอีกดวย  

การควบคุมภายในเปนกระบวนการหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับองคกร หากองคกรใดที่มีการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในที่รัดกุม มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ยอมทําใหการ
ดําเนินงานประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคขององคกร องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะหนวยงาน
ภาครัฐที่ใกลชิดประชาชนมากที่สุดและมีหนาที่ บําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชน จําเปนตองวางระบบควบคุม
ภายในของตนเองใหเกิดประสิทธิภาพ ประหยัด มีประสิทธิผลและชวยปองกันหรือลดการสูญเสียอันเกิดจากความ
เสี่ยงที่เกิดข้ึนในองคกร ไมวาจะเปนความสิ้นเปลืองของงบประมาณ ความสูญเปลาของการใชทรัพยสินไมคุมคา
หรือการกระทําอันเปนการทุจริต เพื่อใหสอดคลองกับหลักหรือเปาหมายของพระราชบัญญัติการกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 หลักธรรมาภิบาล พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

การตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินตามภารกิจ อํานาจหนาที่ตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ในหัวขอตรวจสอบ
วิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติงานดานการคลัง การบัญชี การเงินและการพัสดุ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การ
ตรวจสอบงานการคลังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนภารกิจหลักของหนวยตรวจสอบภายในขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เปนแนวทางหรือมาตรการปองปราม เพื่อใหบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปฏิบัติหนาที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ รวมทั้ง เสนอแนะแนวทางแกไขขอบกพรองตางๆ มุงพัฒนาระบบ
ตรวจสอบ ระบบการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีระบบบริหารงานคลังที่โปรงใสและตรวจสอบ
เปนที่ยอมรับในทุกภาคสวน 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2545         
ซึง่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 69 มาตรา 70 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
ตามระเบียบฯ ขอ 6 กําหนดแนวทางการตรวจสอบภายในใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบใหเปนไปตาม
มาตรฐานและคูมือ/แนวปฏิบัติ การตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง ผูตรวจสอบภายในตองเสนอแผนการ
ตรวจสอบประจําป ตอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน พรอมทั้ง จัดสงสําเนาแผนการ
ตรวจสอบภายในใหผูวาราชการจังหวัดและผูตรวจสอบภายในตองเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอผูบริหาร
ทองถ่ินภายในเวลาอันสมควรหรืออยางนอยทุกสองเดือนนับจากวันที่ดําเนินการตรวจสอบแลวเสร็จตามแผน 
รวมทั้ง ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจ เพื่อใหการปรับปรุงแกไขของหนวย
รับตรวจเปนไปตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ซ่ึงผูวิจยัจึงไดตระหนักถึง ความจําเปนที่จะทําการศึกษาวิจัยถึงความคิดเห็น
ของผูรับตรวจตอการปฏิบัตงิาน ตรวจสอบภายในของหนวยงาน ภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี 
เนื่องดวยทัศนคติที่ดขีองผูรับการตรวจ และความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีจะสงผลกระทบตอ
ความสําเร็จของการบริหารงานตรวจสอบภายใน 

 
 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีตอการปฏิบัตงิานการตรวจสอบภายในของหนวยงาน
ภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี 

2. เพื่อประมวลปจจัยที่สงผลตอความคิดเห็น ของบุคลากร ตอการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี 

3. เพื่อนําผลที่ได ไปใชเปนแนวทางในการพฒันา และปรับปรุงการปฏิบัติงาน ของหนวยงานตรวจสอบ
ภายในใหมปีระสิทธิภาพและมคุีณภาพตรงตามมาตรฐานสากล 

 

 

             

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- ดานการวางแผนการตรวจสอบ  
- ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
- ดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ 
(กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน

 

1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา 
4. หนวยงานทีส่ังกัด  
5. ระยะเวลาในการทาํงาน  
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การวิจัยระบบการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค         
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับตรวจตอการตรวจสอบภายใน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามแบบสวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
โดยเปนคําถามที่ใชรวบรวมขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง
งานและระยะเวลาในการทํางาน ผูวิจัยใชสถิติการแจกแจงคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage)              
ในการวิเคราะหขอมูล 

สวนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูรับการตรวจสอบภายใน ไดแก ดานการวางแผนการตรวจสอบ           
ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดานการรายงานและติดตาผลการตรวจสอบ จะใชมาตรวัดความสําคัญ (Rating Scale) 
โดยไดแบงออกเปน 5 มาตราวัด คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด และใชคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และจากนั้น ทําการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบใน
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชคาสถิติ Independent Sample t – test และ         
การทดสอบของความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ที่มีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) และเมื่อพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) 

สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นขอเสนอแนะ เปนคําถามแบบปลายเปด จึงนําขอมูลที่ไดมารวบรวม
และสรุป 

 
 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งสวนใหญพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน 22 คน 
คิดเปนรอยละ 56.40 มีอายุมากกวา 50 ป ข้ึนไป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 33.30 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 61.55 มีตําแหนงขาราชการ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 23.10 มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัตงิาน 16-20 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 33.30  

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จังหวัดสระบุรี ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการตรวจสอบภายในขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.41 และคา SD. เทากับ 
0.181 เมื่อพิจารณารายดาน ดานที่มากที่สุด คือ ดานการวางแผนการตรวจสอบ (x= 4.70 และ SD. = 0.286) 
รองลงมา คือ ดานการปฏิบัตงิานตรวจสอบ (x= 4.33 และ SD. = 0.299) และดานการรายงานและติดตามผลการ
ตรวจสอบ (x= 4.22 และ SD. = 0.436) ตามลําดับ 

ดานการวางแผนการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการตรวจสอบภายใน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ดานการวางแผนการตรวจสอบ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 
เทากับ 4.70  

473

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการตรวจสอบภายใน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 
เทากับ 4.33  

ดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการ
ตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ         
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.22  

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการตรวจสอบภายในขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี พบวา ในเพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน        
มรีะบบการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ที่ไมแตกตางกัน ในหนวยงานที่สังกัด
แตกตางกัน มีความพึงพอใจ ที่แตกตางกัน 

 
 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 
56.40 มีอายุมากกวา 50 ป ข้ึนไป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 33.30 มรีะดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 24 คน 
คิดเปนรอยละ 61.55 มีตําแหนงขาราชการ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 23.10 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16-20 ป 
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 33.30 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพจมาลย โพธิ์สุวรรณ (2553) ความพึงพอใจของ
ผูรับตรวจที่มีตอการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ดอนเมือง.ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 
กลุมตัวอยางที่ศึกษา จํานวน 180 คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 46-55 ป มีระดับชั้นยศ ร.ต. – ร.อ. เปน
ผูปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีและสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท และสอดคลองกับ
งานวิจัยของมะลิวรรณ ศรีนา (2550) ความคิดเห็นของผูรับตรวจที่มีตอผูตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสมทุรสงคราม.ผลการศึกษาพบวา ผูรับตรวจมีความคิดเห็นตอผูตรวจสอบภายในของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมทุรสงคราม ผูรับตรวจ ไดแก ผูบริหารโรงเรียนและครูผูปฏิบัติหนาที่การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ใน
สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมทุรสงคราม จํานวน 255 คน พบวาประชากรในการศึกษาคร้ังนี้เปนเพศหญิง 
จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 58.80 มีอายุ 51 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 67.5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิด
เปนรอยละ 76.5 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 73.7 เปนครูคิดเปนรอยละ 66.7 มีระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง 
ตั้งแต 21 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 63.9 มีประสบการณต่ํากวา 10 ป คิดเปนรอยละ 51.0 และสอดคลองกับงานวิจัย
ของอัจฉรารัตน สิทธิ (2552) ทัศนคติของปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน          
ในมุมมองของผู รับการตรวจของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย.ผลการวิจัยพบวา          
กลุมตัวอยาง (ผูรับการตรวจ) ที่ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลนั้น มีระดับปริญญาตรีมากที่สุด ถึงรอยละ 79.6 
รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท มีรอยละ 17.9 และระดับอ่ืนๆ มีเพียงรอยละ 2.5 สวนระดับปริญญาเอกนั้น ไมมี
ผูตอบแบบสอบถามในกลุมตัวอยางนี้ และสอดคลองกับงานวิจัยของฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ.(2557) ประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของบุคลากรหนวยรับตรวจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 101 คน       
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คิดเปนรอยละ 37.1 รองลงมา เจาหนาที่การเงินและบัญชี จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 17.30 ตําแหนงอ่ืนๆ 
จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 14.3 พนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 14.0 เจาหนาที่พัสดุ 
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 10.3 และนักวิชาการพัสดุ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 7.0 ตามลําดับ และมี
ประสบการณทํางานมากกวา 20 ป จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 44.9 รองลงมา คือ มีประสบการณในการ
ทํางาน 1-5 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 19.1 มีประสบการณในการทํางาน 6-10 ป จํานวน 37 คน คิดเปน
รอยละ 13.6 มีประสบการณในการทํางาน 16-20 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 11.8 และมีประสบการณใน
การทํางาน 11-15 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 10.7 ตามลําดับ 

2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จังหวัดสระบุรี 

ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการตรวจสอบภายในขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.41 และคา SD. เทากับ 0.181         
เม่ือพิจารณารายดาน ดานที่มากที่สุด คือ ดานการวางแผนการตรวจสอบ (x= 4.70 และ SD. = 0.286) รองลงมา 
คือ ดานการปฏิบัตงิานตรวจสอบ (x= 4.33 และ SD. = 0.299) และดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ 
(x= 4.22 และ SD. = 0.436) ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรจนา ทรัพยขํา (2553) ความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกรมการขนสงทางบก.ผลการวิจัยพบวา บุคลากรของกรมการ
ขนสงทางบก มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (x = 4.3305) 
โดยมีความคิดเห็นในปจจัยดานการรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบสูงสุด (x = 4.3630) และมีความ
คิดเห็นในปจจัยดานการปฏิบัติงานตรวจสอบนอยที่สุด (x = 4.2877) และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บคุลากรที่มีตอการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายในของกรมการขนสงทางบก พบวา อายุ ประสบการณในการทํางานที่
แตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษาหนาที่การปฏิบัติงานและบทบาทหนาที่เก่ียวกับงาน
ตรวจสอบท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่แตกตางกัน โดยผูที่มีระดับการศึกษา 
ต่ํากวาปริญญาตรี จะมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมากที่สุด (x = 4.5838) และสูงกวาปริญญาตรี 
มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด (x = 4.8479) ผูที่มีหนาที่ในการตรวจสอบภายใน มีความคิดเห็นนอยที่สุด             
(x = 4.5461) และสรุปไดวาผูรับตรวจมีความคิดเห็นตอการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในมากกวาผูตรวจสอบภายใน 

ดานการวางแผนการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการตรวจสอบภายในของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ดานการวางแผนการตรวจสอบ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.70 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสีสุข อวมแยม ทัศนีย กิจโอภาส ภัทราวรรณ แกวผดุง และฐิตินันท พงษคะเชนทร. 
(2552) ความพึงพอใจของผูรับตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.ผลการวิจัยพบวา 
คาคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูรับการตรวจตอการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก มีคา
คะแนนเฉลี่ย 3.74 ดานที่มีความพึงพอจสูงสุด คือ ดานการใหบริการของเจาหนาที่ มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.79 ดาน
กระบวนการข้ันตอนของการตรวจสอบ มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.72 และดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ มีคา
คะแนนเฉลี่ย 3.70 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ จําแนกตามคุณลักษณะของผูรับตรวจ 
ไดแก เพศ อายุ ตําแหนงและประสบการณ พบวา 

475

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



1. ผูรับตรวจที่มเีพศตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยรวมและรายดาน ทุก
ดานไมแตกตางกัน 

2. ผูรับตรวจที่มีอายุตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยรวมและรายดานไม
แตกตางกัน 

3. ผูรับตรวจที่มีตําแหนงตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยรวมดานการ
ใหบริการของเจาหนาที่ ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการและดานกระบวนการและข้ันตอนของการตรวจสอบ
แตกตางกัน โดยระดับผูบริหารมีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยรวมในดานกระบวนการ 
ข้ันตอนการใหบริการและดานกระบวนการและข้ันตอนการตรวจสอบสูงกวาผูรับตรวจที่มีตําแหนงระดับปฏิบัติการ 
ระดับฝายและเลขานุการคณะ สวนดานการใหบริการของเจาหนาที่ผูรับตรวจที่มีตําแหนงระดับผูบริหารมีคะแนน
เฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการที่สูงกวาผูรับตรวจที่มีตาํแหนงระดับฝาย 

4. ผูรับตรวจที่มปีระสบการณตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยรวมและราย
ดานทุกดานไมแตกตางกัน 

ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการตรวจสอบภายใน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 
เทากับ 4.33 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประสบ กันจู (256) ความพึงพอใจของหนวยรับตรวจตอการปฏิบัติงาน
ของผูตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร.ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของหนวยรับตรวจตอการ
ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในจากผลการสํารวจความพึงพอใจของหนวยรับตรวจ ตอการปฏิบัติงานของ          
ผูตรวจสอบภายใน หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร พบวา หนวยรับตรวจมีระดับ ความ
พึงพอใจตอการปฏิบัตงิานของผูตรวจสอบภายใน อยูในระดับมากทุกดาน อาจเปนเพราะหนวยรับตรวจเห็นวาการ
ตรวจสอบภายใน เปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการบริหารงานของหนวยรับ ตรวจใหมีคุณภาพ สามารถชวยทําให
ผูบริหารเกิดความมั่นใจในระบบการควบคุมภายในที่ใชอยู ซึ่งเปนประโยชนตอการบริหารงาน โดยเฉพาะ
งบประมาณและทรัพยสินของหนวยรับตรวจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน เนื่องจากการ
บริหารงานขององคกรทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีการขยายตัวจนทาใหการบริหารงานมีความสลับซับซอน ใน
สถานการณที่มกีาร เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ผูบริหารไมสามารถทีจ่ะควบคุมดแูลรายละเอียดการปฏิบัติงานได
อยางทั่วถึง การตรวจสอบภายในจึงเปนเคร่ืองมือของผูบริหารในการที่จะทาํหนาที่ตรวจสอบติดตามการ ปฏิบัติงาน
ใหมปีระสิทธิภาพและเม่ือพิจารณาเปนรายดาน จํานวน 4 ดาน ปรากฏวา 

1. ดานภาพรวมของหนวยตรวจสอบภายใน พบวาดานภาพรวมของหนวยตรวจสอบภายใน โดยรวมอยูใน
ระดับความพึงพอใจมาก เมื่อแยกพิจารณารายประเด็น ความพึงพอใจที่มีตอสัมพันธภาพระหวางหนวยตรวจสอบ
ภายในกับหนวยรับตรวจ มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ การมีมนษุยสัมพันธ ในการติดตอประสานงานกับ
หนวยรับตรวจ การประชาสัมพนัธ ขอมูลตางๆ เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน ในชองทางตางๆ ตามลําดับ 

2. ดานคุณสมบัตขิองผูตรวจสอบภายใน พบวาดานคุณสมบัติ ของผู ตรวจสอบภายในโดยรวมอยูในระดับ
พึงพอใจมาก เม่ือแยกพิจารณารายประเด็น พบวาความพึงพอใจที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรม โปรงใสและ
ปราศจากอคติสวนตัว ในการปฏิบัตหินาที่ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ เปนผูที่รับฟงความคิดเห็น

476

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕



ของผูรับตรวจอยางมีเหตุผล มีความรู ความสามารถในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ตาม
นโยบายที่ตองใชในการปฏิบัตงิาน ตามลําดับ 

3. ดานการปฏิบัตงิานการตรวจสอบภายใน พบวาดานการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน โดยรวมอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก เม่ือแยกพิจารณา รายประเด็น พบวา ความพึงพอใจที่มกีารนัดลวงหนาและสงหนังสือเขาตรวจ
กับหนวยรับตรวจอยางเปนทางการ มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ เปดโอกาสใหผูรับตรวจ ชี้แจงการ
ปฏิบัตงิานในความรับผิดชอบและความถ่ีในการเขาตรวจสอบมีความเหมาะสม ตามลําดับ 

4. ดานรายงานผลการตรวจสอบ พบวาดานการรายงานผลการตรวจสอบ โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจ
มาก เมื่อแยกพิจารณารายประเด็น พบวาขอเสนอแนะที่ปรากฏในรายงาน มีความถูกตอง เชื่อถือได มีความพึง
พอใจมากที่สุด รองลงมา คือ ประเด็นที่ตรวจพบมีการชี้แจงและรายงานอยางถูกตองและการรายงานผลการ
ตรวจสอบเปนไปอยางรวดเร็วและเหมาะสม ตามลําดับ 

ดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการ
ตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ อยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม เทากับ 4.22 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ.(2557) ประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของบุคลากรหนวยรับตรวจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง.ผลการวิจัยพบวา บุคลากรหนวยรับตรวจมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ
สาํนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.49 สวนรายไดพบวา
ดานกฏ ขอบังคับและระเบียบที่เก่ียวของอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 รองลงมาดานการตรวจสอบ
การเงินและบัญชีอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 ดานจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อยูใน
ระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 และดานการปฏิบัตงิาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 ตามลําดับ  

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการตรวจสอบภายในขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี 

จําแนกตามเพศ พบวาในเพศท่ีแตกตางกัน มีระบบการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสีสุข อวมแยม ทัศนีย กิจ
โอภาส ภัทราวรรณ แกวผดุง และฐิตินันท พงษคะเชนทร. (2552) ความพึงพอใจของผูรับตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.ผลการวิจัยพบวา ผูรับตรวจที่มเีพศตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจตอการใหบริการ โดยรวมและรายดาน ทุกดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของฉวีวรรณ สุวรรณ
เทียบ.(2557) ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของบุคลากร
หนวยรับตรวจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง.ผลการวิจัยพบวา บุคลากรหนวยรับตรวจที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอ
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดานการตรวจสอบ
การเงินและบัญชี ดานกฎ ขอบังคับและระเบียบที่เก่ียวของ ดานการปฏิบัติงาน ดานจริยธรรมการตรวจสอบภายใน 
ไมแตกตางกันทุกดาน 
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จําแนกตามอายุ พบวาในอายุที่แตกตางกัน มีระบบการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสีสุข อวมแยม ทัศนีย กิจ
โอภาส ภัทราวรรณ แกวผดุง และฐิตินันท พงษคะเชนทร. (2552) ความพึงพอใจของผูรับตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.ผลการวิจัยพบวา ผูรับตรวจที่มอีายุตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจตอการใหบริการ โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของรจนา ทรัพยขํา (2553) 
ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกรมการขนสงทางบก.ผลการวิจัยพบวา 
อายุ ประสบการณในการทํางานที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาในระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีระบบการตรวจสอบภายในของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ.(2557) ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายในตามความคิดเห็น
ของบุคลากรหนวยรับตรวจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง.ผลการวิจัยพบวา บุคลากรหนวยรับตรวจที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหงในภาพรวมไมแตกตางกัน 

จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด พบวาในหนวยงานท่ีสังกัดแตกตางกัน มีระบบการตรวจสอบภายในของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมและในรายดานที่แตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวาใน
ภาพรวมและดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ มีระบบการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.014 และ 0.009 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรจนา 
ทรัพยขํา (2553) ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของกรมการขนสงทางบก.
ผลการวิจัยพบวา สวนหนาที่การปฏิบัติงานและบทบาทหนาที่เก่ียวกับงานตรวจสอบที่แตกตางกัน มีความคิดเห็น
ตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่แตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ.(2557) 
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายในตามความคิดเห็นของบุคลากรหนวยรับตรวจ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.ผลการวิจัยพบวา บุคลากรหนวยรับตรวจที่มีตาํแหนงตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหงในภาพรวมไมแตกตางกัน 

จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวาในระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีระบบการตรวจสอบ
ภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ.(2557) ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของสํานักงานตรวจสอบภายในตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรหนวยรับตรวจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง.ผลการวิจัยพบวา บุคลากรหนวยรับตรวจที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานการเงินหรือพัสดุตางกัน มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของ
สาํนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหงในภาพรวมไมแตกตางกัน 
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1. ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการตรวจสอบภายในขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จงัหวัดสระบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานที่มากที่สดุ คือ ดานการวางแผนการตรวจสอบ 
ซึง่แสดงถึงหนวยงานตรวจสอบภายในมีการวางแผนในการเขาตรวจสอบไดอยางดี แตก็ยังไมดีมากที่สุด เนื่องจาก
ผลที่ไดอยูในเกณฑมาก แตยงัไมถึงมากที่สุด จึงควรหาขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ขาดจากผูตอบแบบสอบถามวายังมีขอ
หรือความตองการใดเพิ่มเติม และนําขอมูลที่ไดมาปรับใชและวางแผนรูปแบบในการตรวจสอบในคร้ังตอไป 

2. ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการตรวจสอบภายในขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานที่นอยที่สุด คือ ดานการรายงานและติดตาม
ผลการตรวจสอบ ซึ่งแสดงถึงหนวยงานตรวจสอบภายใน อาจมีการรายงานในแบบที่สงผลกระทบในความพึงพอใจ
ตอผูตรวจสอบภายใน หนวยงานตรวจสอบภายใน จึงอาจควรมีการแจงผลการตรวจสอบกอนการรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาหรือใหมกีารทําหนังสือชี้แจงหลังมีผลการตรวจสอบแจงผูบังคับบัญชาอีกคร้ัง 

3. ดานการวางแผนการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการตรวจสอบ
ภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ดานการวางแผนการตรวจสอบ อยูในระดับมาก ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูตรวจสอบชี้แจงถึงวิธีการคัดเลือกขอมูล วิเคราะห ประเมินผลและขอจํากัดการเผยแพรผลงาน
ใหผูรับตรวจทราบทุกคร้ัง ซึง่แสดงถึงความพึงพอใจที่ผูรับตรวจ มีความพึงพอใจในการแจงข้ันตอนและการคัดเลือก
ขอมูลที่จะใชในการประเมินผล และมีการจํากัดขอบเขตในการเผยแพรขอมูลใหผูรับตรวจทราบ แตในข้ันความพึง
พอใจยังอยูในเกณฑมาก แตยังไมใชมากที่สุด ผูตรวจสอบภายในจึงควรหาขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่ขาดจากผูตอบ
แบบสอบถามวายังมีขอหรือความตองการใดเพิ่มเติม และนําขอมูลที่ไดมาปรับใชและวางแผนรูปแบบในการ
ตรวจสอบในครั้งตอไป 

4. ดานการวางแผนการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการตรวจสอบ
ภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ดานการวางแผนการตรวจสอบ อยูในระดับมาก ขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยสุด คือ ผูตรวจสอบมีการแจงลวงหนากอนการเขาตรวจสอบใหผูรับตรวจทราบกอนทุกคร้ัง ซึ่งแสดงถึง
ผูตรวจสอบอาจมีการแจงลวงหนาไมนานพอหรือการเขาตรวจสอบในชวงเวลาที่หนวยงานยังไมมีความพรอม ผล
ระดับความพึงพอใจจึงอยูในเกณฑที่มาก แตยังไมใชมากที่สุด หนวยงานตรวจสอบภายใน จึงควรมีระยะเวลา
ระหวางแจงและเขาตรวจสอบที่เหมาะสม และในชวงเวลาดังกลาวควรมิใชชวงที่หนวยงานนั้นเปนชวงที่งาน
คอนขางเรงดวน เชน ชวงใกลสิ้นงบประมาณ ชวงจัดทําคําของบประมาณ เปนตน 

5. ดานการปฏิบัตงิานตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการตรวจสอบภายใน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ผูตรวจสอบใชวิธีการที่เหมาะสมและถูกตองตรงตามหลักการตรวจสอบที่ดี ซึ่งแสดงถึงผูรับการตรวจสอบมี
ความรูและความเขาใจในข้ันตอนและวิธีการตรวจสอบ จึงทราบไดวาผูตรวจสอบไดใชวิธกีารที่ถูกตองและเหมาะสม
ในการตรวจสอบ แตในระดับความพึงพอใจยงัอยูในระดับมาก แตยังไมใชมากที่สุด ผูตรวจสอบภายใน จึงควรสราง
ความรูสกึในการตรวจสอบใหผูรับการตรวจสอบมีความรูสึกเหมือนการชวยกันทํางาน มากกวาจะรูสึกเหมือนกําลัง
ถูกจับผิด จะทําใหผูรับตรวจรูสึกไมกดดันและมีความเต็มใจทกุคร้ังทีห่นวยงานตรวจสอบภายในเขาตรวจ 
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6. ดานการปฏิบัตงิานตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการตรวจสอบภายใน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ อยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด 
คือ ผูตรวจสอบมีการสื่อสารใหผูรับตรวจทราบถึงการรวบรวมขอมูลการวิเคราะหและเกณฑการประเมินผลที่
เหมาะสม ซึ่งแสดงถึง ผูตรวจสอบ อาจมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและเกณฑในการประเมิน ที่ไม
สามารถแจงใหกับผูรับตรวจทราบไดหรือแจงใหผูรับตรวจทราบไมละเอียด ผูรับตรวจจึงมีระดับในความพึงพอใจขอ
นี้นอยกวาขออ่ืนๆ ผูตรวจสอบจึงควรแจงหรือชี้แจงและทําความเขาใจในวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
และเกณฑในการประเมิน ใหผูรับตรวจทราบอยางละเอียด  

7. ดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการ
ตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ อยู
ในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูตรวจสอบมีการติดตามผลการใหคําปรึกษาวาผูรับตรวจไดนําไปปฏิบัติ
ตามที่เสนอ ซึ่งแสดงถึงผูตรวจสอบภายในมีการติดตามผล จากการรายงานผลการตรวจสอบและคอยใหคําปรึกษา
วิธกีารดําเนินการแกไข สิ่งตางๆ ในงานใหถูกตองตรงตามหลักเกณฑในการตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในจึง
ควรเขาชี้แจง อธิบายและเสนอแนวทางหรือวิธีการแกไข การปฏิบัติในงานที่มีความผิดพลาดหรือขอบกพรองของ
หนวยงานที่รับตรวจหลังมีการรายงานผลทุกคร้ัง 

8. ดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการ
ตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี ดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ อยู
ในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ผูตรวจสอบจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเปนการเสนอแนะแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตองตามนโยบายขององคกร ซ่ึงแสดงถึงผูตรวจสอบ อาจมีการนําเสนอแนะแนวทางการแกไขใน
มุมมองของผูตรวจสอบเทานั้น แตคําเสนอแนะดังกลาวในทางปฏิบัติบางอยางอาจมีขอขัดแยงกัน ผูรับตรวจจึงไม
สามารถดาํเนินการแกไขหรือปรับใหตรงตามหลักหรือวิธีการที่กําหนดได ผูตรวจสอบจึงควรเขาศึกษาถึงสาเหตุที่ทํา
ใหเกิดขอผิดพลาดกับผูรับตรวจ และชวยกันหาวิธีการและแนวทางปรับแกไขใหงานถูกตองตรงตามหลักที่กําหนดไว 

9. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการตรวจสอบภายในขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด พบวาในหนวยงานที่สังกัดแตกตางกัน ใน
ภาพรวมและดานการรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ ซึ่งแสดงถึงในการรายงานผลของผูตรวจสอบภายใน มี
ผลตอความพึงพอใจของผูรับตรวจที่สังกัดในแตละหนวยงาน เพราะผลการตรวจสอบนั่นอาจแสดงถึงความผิดพลาด
หรือบกพรองของหนวยงานนั้นๆ ซึ่งในความจริงแลวบางหนวยงานที่ไมมีกฏระเบียบครอบคลุม อาจมีขอผิดพลาด
หรือบกพรองนอยกวาหนวยงานที่มรีะเบียบครอบคลุมมาก ผูตรวจสอบจึงควรชีแ้จงและอธิบายถึงผลการตรวจสอบ
ใหผูรับตรวจทราบและใหผูรับตรวจไดมีการชี้แจงถึงสาเหตุของขอผิดพลาดหรือขอบกพรองที่เกิดข้ึน และผูตรวจ
สอบนําขอชี้แจงนั้นแนบประกอบรายงานผลการตรวจสอบดวย  

10. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการ
ตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด ในภาพรวม มีความ
แตกตางกัน จํานวน 1 คู คือ กองการศึกษา กับ กองคลัง เนื่องจากการกองการศึกษา มิไดมีระเบียบครอบคลุมมาก 
และมีสวนที่เก่ียวของกับงบประมาณไมมากเทากับกองคลัง ซ่ึงในสวนกองคลัง จะมีระเบียบที่ตองนํามาใช
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ประกอบการทํางานจํานวนมาก ผลของความคิดเห็นในดานการตรวจสอบภายในจึงมีความแตกตางกับในภาพรวม
ของการตรวจสอบ ผูตรวจสอบ จึงควรทําการชี้แจงถึงข้ันตอน วิธีการ เอกสารที่ประกอบการตรวจ หลักเกณฑใน
การวิเคราะหและการประเมินผล ใหหนวยงานกองคลังทราบอยางละเอียด เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ
กองคลัง เพื่อพรอมรับการตรวจสอบในทิศทางเดียวกันกับหลักของผูตรวจสอบ เมื่อกองคลังมีความเขาใจใน
หลักการตรวจสอบและปฏิบัติงานตามแนวทางนี้ ผูตรวจสอบก็จะสามารถตรวจสอบไดอยางงาย ในความเขาใจที่
ตรงกันยังสงผลใหลดขอสงสัยหรือขัดแยง ในการตรวจสอบได 

11. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการ
ตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดสระบุรี จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด ในดานการรายงาน
และติดตามผลการตรวจสอบ มีความแตกตางกัน จํานวน 1 คู คือ กองชาง กับ กองคลัง เนื่องจากการกองชาง มิได
มีระเบียบครอบคลุมมาก และมีสวนที่เก่ียวของกับงบประมาณไมมากเทากับกองคลัง ซึ่งในสวนกองคลัง จะมี
ระเบียบที่ตองนํามาใชประกอบการทํางานจํานวนมาก ผลของความคิดเห็นในดานการตรวจสอบภายในจึงมีความ
แตกตางกับในภาพรวมของการตรวจสอบ ผูตรวจสอบ จึงควรทําการชี้แจงและสรางความสัมพันธกับกองคลัง ไดมี
ความรูสึกวาการตรวจสอบมิใชการเขามาจับผิด แตเปนเพียงการชวยกันทํางาน การเขามารวมกันตรวจหา
ขอบกพรองหรือขอผิดพลาด ซึ่งอาจจะเกิดจากความประมาท เลินเลอ ไมไดตั้งใจ ของผูปฏิบัติงาน เม่ือมีการตรวจ
พบก็จะไดรวมกันหาแนวทางการแกไข กอนที่จะเกิดปญหาท่ีใหญหรือแกไขยาก ตามมาทีหลัง 
 

 

1. ควรศึกษาความคาดหวังของผูบริหารที่มีตองานตรวจสอบภายในขององคกร เพื่อนํามาปรับปรุงและ
พัฒนางานตรวจสอบภายในตอไป 

2. ควรศึกษาปจจัยที่มผีลตอความสําเร็จของการตรวจสอบภายในขององคกร 
 

 

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (2546) 
กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. 

ฉวีวรรณ สุวรรณเทียบ.(2557) 
ทุนอุดหนุนการวิจัย สํานักงานตรวจสอบ

ภายใน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
ประสบ กันจู (256) 

 รายงานการศึกษาสวนบุคคล การพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุนที่ 3 สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา สํานัก
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ประจําป 2556. 
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พจมาลย โพธิ์สวุรรณ (2553) 
การศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา

บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
มะลิวรรณ ศรีนา (2550) 

การศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร ภาควิชา
รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

รจนา ทรัพยขํา (2553) 
สารนิพนธ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. 
สีสุข อวมแยม ทัศนีย กิจโอภาส ภัทราวรรณ แกวผดุง และฐิตินันท พงษคะเชนทร (2552) 

 ทุนสนับสนุนจากงบระมาณเงินผล
ประดยชน ประจําปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.  

อัจฉรารัตน สิทธิ (2552)           

การศึกษา 
ดวยตนเอง โครงการปริญญาโททางการบัญชี (MAP) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
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