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ABSTRACT 
 The main goals of this dissertation are to: 1) investigate the satisfaction of citizen 
living in Pawa Subdistrict, Kaeng Hang Maeo District, Chantaburi Province about Pawa 
Municipality Tax Collection 2) compare citizen preference of Pawa Municipality Tax 
Collection in Pawa Sub-district, Kaeng Hang Maeo District, Chantaburi Province in 
different factors such as sex, age, education, occupation and wages 3) gather initial 
comments related to people satisfaction of Pawa Municipality Tax Collection in Pawa 
Subdistrict, Kaeng Hang Maeo District, Chantaburi Province. 

The sample of this research is the citizen who filed tax payment, displayed in a list 
of house in order to pay property and signboard tax according to the 2018 tax year. This 
also includes 216 citizens who serviced in Pawa municipality tax collection from 
September 2018 to October 2018.  
  The methodology used in this dissertation is, for example, Five-level Rating Scale 
questionnaire with 32 questions. The average of standard deviation method (T-Test and         
F-Test) and Scheffe's Method of pairing Mean Differential Testing are also involved.  

Preliminary results of analyses indicate that the citizen is highly satisfied the tax 
collection services provided by Pawa Municipality in all four services such as amenities, 
officers, service areas and procedures respectively.Moreover, the result of hypothesis testing 
illustrates that citizen’s satisfaction of Pawa Municipality Tax Collection is similar though 
people are different in terms of sex, age, level of education, occupation and salary.Finally, 
Pawa citizen proposes about Municipality Tax Collection service that according to the 
frequency range (from low to high), the municipality should provide more accessible 
payment method such as banking, and add increase their advertising of payment channel.  
 
Keyword : Satisfaction, Tax Satisfaction, Services Satisfaction, Tax, People, Municipality, 

Individual factors 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การให้บริการเป็นหน้าที่ภารกิจส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นงานที่ต้องอ านวยความสะดวกใน
ด้านต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งการอ านวยความสะดวกในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานพัฒนาการท างานให้ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเท่าที่ผ่าน
มาจากการศึกษาการปฏิรูประบบราชการซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ก าลังให้ความสนใจ เนื่ องจาก
การรับรู้ข่าวสารของประชาชนเป็นไปอย่างกว้างขวาง มีผลให้ความต้องการบริการของประชาชนได้ยกระดับสูงขึ้น
ความล่าช้า ความไม่สะดวก และคุณภาพการบริการของหน่วยงานก าลังเป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานก าลังเร่งปรับปรุง
เร่งด่วนประเด็นปัญหาที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ การบริการของหน่วยงานที่ยังไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างทันการณ์ งานล่าช้า ซับซ้อน ไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการให้บริการของภาค
ธุรกิจเอกชน มีกฎระเบียบรุงรัง ไม่ยืดหยุ่น ระบบการท างานไม่โปร่งใส และไม่สามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคมได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง (ส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น , 2546)  

เทศบาลต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้ งขึ้นโดยประกาศกระทรวง มหาดไทยตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยก าหนดให้ เทศบาล มีรายได้รายจ่าย มีการบริหาร
และมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นของตนเอง มีพื้นที่รับผิดชอบในเขตต าบลที่ไม่อยู่ในเขตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น มีหน้าที่พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  การปกครอง
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ท้องถิ่นเป็นผลมาจากการกระจายอ านาจทางการปกครองของรัฐ ด้วยประสงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครอง
ตนเอง แต่การที่ท้องถิ่นจะสามารถ บริหารงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น จะเป็นต้องมีระบบการคลังเป็นของ
ตนเองกล่าวคือ มีระบบในการจัดหารายได้ และใช้จ่ายรายได้นั้นเพื่อจัดท าบริการสาธารณะตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น รัฐได้มอบอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้อง  ใกล้ชิดกับ
ชีวิตประจ าวันให้ประชาชนในท้องถ่ินนั้นเองเป็นผู้จักการดูแล โดยรัฐท าหน้าที่ เพียงเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินการ
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น (จ านง หอมแย้ม และ ภราดร หอมแย้ม, 2549,หน้า 9 

การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การ
จัดท างบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น นอกจากอ านาจหน้าที่ดังกล่าวที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
แล้ว เทศบาลต าบลยังมีการรับโอนภารกิจของหน่วยงานส่วนภูมิภาคอีกหลายภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา 
ด้านสาธารณสุข ด้านทางหลวงชนบท การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ซึ่งภารกิจดังกล่าวเป็นการเพิ่มภารกิจด้านการบริหาร
และการบริการให้กับเทศบาล (อธิวัฒน์ ปิยะนันท์, 2553, หน้า 2) 

เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีเขตพื้นที่การปกครอง 574.264 ตารางกิโลเมตร 
(1 ตร.กม. 625 ไร่ รวมเนื้อที่ 358,915 ไร่ ) เทศบาลได้ด าเนินงานเพื่อบริการประชาชนตามบทบาทหน้าที่ของ
เทศบาลตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งในแต่ละวันมีประชาชนมาติดต่อราชการเป็นจ านวนมาก เทศบาลต าบลพวา            
พบปัญหาในงานจัดเก็บภาษีส่วนใหญ่ใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลด้วยมือ ท าให้เกิดความยุ่งยากในการค้นหา ตรวจสอบ
ข้อมูลเมื่อต้องการใช้งาน และบางครั้งข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาดได้เนื่องจากเอกสารมีจ านวนมากขาดระบบการ
จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นระเบียบ รวมถึงประชาชนในต าบลขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษี อัตราที่
ต้องเสียภาษี และยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บภาษี ซึ่งปัจจุบันการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ได้มีการน าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บภาษี และช่วยให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบได้ว่าผู้ใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินประเภทใดบ้าง และช่วยในการเร่งรัด ตรวจสอบและจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง
และสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตามการท างาน ก็ยังไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ท าให้รายได้จากการเก็บภาษีไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย (เทศบาลต าบลพวา , 2561) 

ด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เพื่อที่จะได้น า
ผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุง และพัฒนาระบบการให้บริการงานจัดเก็บภาษีของเทศบาล
ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลพวา อ าเภอ
แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาลต าบลพวา 
อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลพวา 
อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
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สมมติฐานการวิจัย 
เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 

1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาลต าบลพวา อ าเภอ
แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 

2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาลต าบลพวา อ าเภอ
แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 

3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลพวา 
อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 

4. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลพวา อ าเภอ
แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 

5. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลพวา อ าเภอ
แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี แตกต่างกัน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ มาสโลว์ (Abraham H. Maslow) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีความต้องการ 
(Hierarchy of Needs Theory) ตามล าดับขั้นของบุคคลถูกกระตุ้นจากความปรารถนาที่จะสนองตอบความ
ต้องการเฉพาะอย่างและมีล าดับขั้นโดยแบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็นห้าล าดับขั้น ดังนี้ 1 ความต้องการทาง
กายภาพ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย 3 ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ 4 ความต้องการยก
ย่องและยอมรับ 5 ความต้องการประจักษ์ในคุณค่าของตนเอง 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความหมายของความพึงพอใจ เป็นความหมายที่เกิดขึ้นในจิตใจของ
มนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะตามหลักความเป็นจริงมนุษย์มีความพึงพอใจแตกต่างกัน มีผู้ให้
ความหมายของความพึงพอใจ ดังนี้ สิริวรรณ ประกิจสังข์ (2544, หน้า 22) ได้รวมข้อคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่าง
กับค าในภาษีอังกฤษว่า Satisfactuon ให้ความหมายของความพึงพอใจ ดังนี้ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกรัก 
ชอบ ยินดี เต็มใจ หรือเจตคติของบุคคล ที่เกิดจากการได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านวัตถุและด้านจิตใจ 
ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพความต้องการต่างๆ ที่ได้รับการตอบสนอง ศักดิไทย สุรกิจบวร (2542, หน้า 320)   
ได้กล่าวไว้ว่า “ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะแวดล้อมทางจิตที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึกและแนวโน้ม
พฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของและสถานการณ์ต่างๆ ไปในทิศทางของบุคคลมีต่อบุคคล วัตถุสิ่งของ หรือ
สถานการณ์ต่างๆ ไปในท านองที่พึงพอใจเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย” ไพบูลย์ ช่างเรียน (2542, หน้า 146-147 อ้างอิง
ใน นริษา นราศรี 2544, หน้า 28 ได้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจ สรุปได้ว่า “ความพึงพอใจ” เป็นความ
ต้องการทางร่างกายมีความรุนแรงในตัวบุคคลในการร่วมกิจกรรมเพื่อสนองความต้องการทางร่างกาย เป็นผลท าให้
เกิดความพึงพอใจแล้วจะรู้สึกต้องการความมั่นคง ปลอดภัย เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการทางร่างกาย
และความต้องการความมั่นคงแล้วบุคคลจะเกิดความผูกพันมากขึ้นเพื่อให้เป็นที่ยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับบริการ 

John D. Millet (อ้างอิงในพรรณภา เชื้อพุฒตาล 2547, หน้า 22-23) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความ          
พึงพอใจในการให้บริการ (Satisfactory Service) หรือความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 
ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน และการให้บริการที่เป็นไป
อย่างสม่ าเสมอ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบห้าด้าน ดังนี้ 
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 - การให้บริการอย่างยุติธรรม (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มี
ฐานคติว่าคนทุกคนเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชน จะได้รับ
การปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 
 - การให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา (Timely Service) หมายถึงการให้บริการจะต้องมองว่าการ
ให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้าไม่ตรงต่อ
เวลา ซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน 
 - การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะต้องมีลักษณะมีจ านวน
การให้บริการและสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม (The Right Quantity at the Right Geographical 
Location) ความเสมอภาคหรือการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมายเลย ถ้ามีจ านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอ และ
สถานที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดแก่ผู้รับบริการ 
 - การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่เป็นไปอย่าง
สม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หรือหยุด
บริการเมื่อใดก็ได้ 
 - การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุง
คุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเพิ่มประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะท าหน้าที่ได้มากขึ้น
โดยทรัพยากรเท่าเดิม 
ลักษณะของความพึงพอใจ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (2539, หน้า 32-33) ความพึงพอใจในการบริการมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานบริการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีลักษณะทั่วไปดังนี้ 

- ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคล
จ าเป็นจะต้องปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว การตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลด้วยการต้องโต้กับบุคคลอื่น
และสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวันที่ให้แต่ละคนมีประสบการณ์ การรับรู้ เรียนรู้ สิ่งที่จะได้ค่าตอบแทนแตกต่างกันไปใน
สถานการณ์การบริการเช่นเดียวกับ 

- ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริง ในสถานการณ์
บริการก่อนลูกค้าจะมาใช้บริการใดก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของการบริการนั้นไว้ในใจก่อนอยู่แล้ว ซึ่งมีแหล่งอ้างอิง
จากคุณธรรมหรือเจตคติที่ยึดถือต่อบริการประสบการณ์ดั้งเดิมที่เคยใช้บริการ การบอกเล่าของผู้อื่น การรับทราบ
ข้อมูล การรับประกันการบริการจากโฆษณา การให้ค ามั่นสัญญาของผู้ใช้บริการเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่
ผู้รับบริการใช้เปรียบเทียบกับบริการ ทั้งนี้ช่วงความแตกต่าง (Discrepancy) ที่เกิดขึ้นจะชี้ให้เห็นระดับความพึง
พอใจ ถ้าการยืนยันเบี่ยงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความพึงพอใจ ถ้าไปในทางลบแสดงถึงความไม่พึงพอใจ 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (2539, หน้า 38-40) ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นการแสดงออกถึง
ความรู้สึกทางบวกของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ส าคัญๆ ดังนี้ 

- สถานที่บริการ การเข้าถึงการบริการไดสะดวกเมื่อลูกค้ามีความต้องการ ย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการ
บริการ ท าเลที่ตั้งและการกระจายสถานที่ให้บริการทั่วถึง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าจึงเป็นเรื่องส าคัญ 

- การส่งเสริมและการแนะน าการบริการ ความพึงพอใจของผู้บริการเกิดขึ้นได้จากการได้ยินข้อมูลข่าวสาร 
หรือบุคคลอื่นกล่าวขานถึงคุณภาพของการบริการไปในทางบวก ซึ่งหากตรงกับความเชื่อถือที่มีก็มักจะมีความรู้สึกดี
กับการบริการดังกล่าว อันเป็นแรงจูงใจผลักดันให้มีความต้องการตามมาได้ 
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- ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบการบริหารการบริการ และผู้ปฏิบัติการส่วน เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อการ
ปฏิบัติงานบริการให้ผู้ได้รับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งสิ้ น ผู้บริหารการบริการที่วางนโยบายการบริการ               
โดยค านึงถึงความส าคัญของลูกค้าเป็นหลัก ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจง่าย 
เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงาน หรือพนักงานบริการที่ตระหนักถึงลูกค้าเป็นส าคัญ แสดงพฤติกรรมการบริการและ
ตอบสนองบริการที่ลูกค้าต้องการความสนใจเอาใจใส่อย่างเต็มที่ด้วยจิตส านึกของการบริการ 

- สภาพแวดล้อมของการบริการ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของการบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้า ลูกค้ามักชื่นชมสภาพแวดล้อมของการบริการเก่ียวกับการออกแบบอาคารสถานที่ ความสวยงามของการ
ตกแต่งภายในด้วยเฟอร์นิเจอร์ และการให้สีสันการจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน ตลอดจนการออกแบบวัสดุเคร่ืองใช้งาน
บริการ เช่น ถุงห้ิวใส่ของ กระดาษ จดหมาย ซอง ฉลากสินค้า เป็นต้น 

- กระบวนการให้บริการ มีวิธีการน าเสนอบริการ ในกระบวนการเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า ประสิทธิภาพการจัดระบบการบริการส่งผลให้การปฏิบัติงานบริการแก่ลูกค้ามีความคล่องตัว และสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ เช่น การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดระบบข้อมูลของ
การส ารองห้องพัก โรงแรม หรือสายการบินการใช้เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ ในการรับ – โอนสายในการติดต่อ
ขององค์กรต่างๆ เป็นต้น จากที่กล่าวข้างต้น 
 ความหมายของการบริการ 
 ศิริพร ตันติพูลวินัย (2538, หน้า 21) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการคืองานอะไรก็ตามที่ท าให้ผู้อื่น
ได้รับความพึงพอใจ สะดวก สบายงานบริการที่ดี คือการที่ท า ให้ลูกค้าพอใจ (Customer’s satisfaction) ซึ่งลูกค้า
ทุกคนมีความต้องการและความคาดหวัง 
 วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2544, หน้า 47) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการ คือ กระบวนการหรือกระบวน
กิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการ โดยบริการเป็นสิ่งที่จับ สัมผัสแตะต้องได้
ยากและเป็นสิ่งที่เสื่อมสูญสลายไปได้ง่าย บริการจะได้รับการท าขึ้นโดยบริการและส่งมอบสู่ผู้รับบริการเพื่อใช้สอย
บริการนั้นๆ โดยทันทีหรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดที่มีการบริการนั้นและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการหรือชนะใจ
ลูกค้า ความเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังและตอบสนอง ลูกค้าด้วยบริการเป็นเลิศโดยเสนอสิ่งที่เหนือกว่าความคาดหวัง
ของลูกค้ารวมถึงความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 
  
วิธีการศึกษา/ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่มีชื่อปรากฏในบัญชี ผู้อยู่ในข่าย ต้องช าระภาษี เพื่อเสีย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจ าปี 2561 รวมทั้งผู้ที่ได้รับบริการจากงานจัดเก็บภาษีของเทศบาล
ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – ตุลาคม 2561 จ านวน 216 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามแนววัตตุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น 
แบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check List) แบบสอบถามปลายปิด (Close – ended Questionnaire) และ
แบบสอบถามปลายเปิด (Open – ended Questionnaire) จ าแนกเป็นสามตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถาม
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
จัดเก็บภาษีของ เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ทั้งสี่ด้าน คือ 1) ด้านสถานที่ให้บริการ           
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2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3) ด้านกระบวนการให้บริการ และ 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นค าถามปลาย
ปิด (Close – ended Questionnaire) และมีมาตรวัดตามแบบของลิเคิร์ต (Likert’s Scale) ห้าระดับ คือ           
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
ลักษณะค าถามปลายเปิด (Open–endedQuestionnaire) 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ และร้อยละ 2. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี วิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท าการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 
 
ผลการศึกษา 

1. ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 54.63 มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 67 คน คิดเป็นร้อยละ 31.02 มีระดับการศึกษา 
ชั้นอนุปริญญา/ปวส. 130 คน คิดเป็นร้อยละ 60.19 มีอาชีพ เป็นเจ้าของกิจการ 172 คน คิดเป็นร้อยละ 79.63 และ
มีรายได้ สูงกว่า 15,000 ขึ้นไป 192 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 

2. ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาลต าบลพวา 
อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ 
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน         
อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อันดับที่ 1 คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อันดับที่ 2 คือ 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อันดับที่ 3 คือ ด้านสถานที่ให้บริการ และอันดับสุดท้ายคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏ ดังนี้ 

2.1 ด้านสถานที่ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง
แปดข้อ โดยข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดมี 3 ข้อ คือ ข้อ 1 เทศบาลต าบลพวา มีป้ายบอกทางเข้า– ออกชัดเจนมากน้อย
เพียงใด ข้อ 4 เทศบาลต าบลพวา มีป้ายบอกทาง แผนผัง จุด บริการตามล าดับขั้นตอน ป้ายชื่อห้อง ส านักงาน 
ชัดเจนมากน้อยเพียงใด ข้อ 7 สถานที่ช าระภาษีมีความเหมาะสมกับการ ให้บริการเป็นที่น่าพอใจมากน้อยเพียงใด 
และข้อที่ต่ าที่สุดคือ ข้อ 3 สภาพถนนทางเข้า–ออก ส านักงานเทศบาลมี สภาพดีมากน้อยเพียงใด และ ข้อ 6 ความ
สะอาดภายในและภายนอกอาคาร ส านักงานเป็นที่น่าพอใจเพียงใด 

2.2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทั้งเจ็ดข้อ โดยข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 3 เจ้าหน้าที่ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรง ประเด็นมากน้อย
เพียงใด และข้อที่ต่ าที่สุดคือ ข้อ 1 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและทักทายด้วยความ เป็นมิตรน่าพอใจเพียงใด และข้อ 
7 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ ให้บริการได้เป็นอย่างดีมากน้อยเพียงใด 
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2.3 ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทั้งเก้าข้อ โดยข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 9 เทศบาลมีการปรับปรุงการให้บริการรับช าระ ภาษีมากน้อยเพียงใด 
ข้อที่ต่ าที่สุดคือ ข้อ 1 เทศบาลได้จัดท าป้ายบอกขั้นตอนและห้องช าระ ภาษีไว้อย่างชัดเจนน่าพอใจในระดับใด ข้อ 4 
ระยะเวลาในการให้บริการรับช าระภาษีมีความ เหมาะสมมาน้อยเพียงใด และข้อ 7 เทศบาลมีขั้นตอนการท างานที่
ถูกต้อง แม่นย า และเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด 

2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมาก
ที่สุดทั้งแปดข้อ โดยข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 7 ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการมากน้อย
เพียงใด และข้อที่ต่ าที่สุดคือ ข้อ 5 เทศบาลได้จัดให้บริการโทรศัพท์สาธารณะมาก น้อยเพียงใด 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
  ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษี
ของ เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลพบว่า ประชาชนในเขต
พื้นที่ที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
จัดเก็บภาษีของ เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน 

ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ 
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  มี 2 ข้อ 
เสนอแนะ ตามความถี่ที่มากที่สุดคือ 1. เทศบาลควรเพิ่มช่องทางการช าระภาษีเพิ่มมากขึ้น เช่น การช าระผ่าน
ธนาคาร และ 2. เทศบาลควรมีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การช าระภาษีเพิ่มมากข้ึน  
  จากการสรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาล
ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  ทั้งสี่ด้าน คือ ด้านสถานที่ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ            
ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีประเด็นส าคัญน่าสนใจ สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาลต าบลพวา อ าเภอ
แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาลต าบลพ
วา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยรวมทั้งสี่ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้ อภิปรายได้ว่า เทศบาล
ต าบลพวา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการอย่างคล่องตัว มีการพัฒนาระบบการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งด้านสถานที่ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านขั้นตอนการให้บริการ และด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ตลอดจนการเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริการ เช่ น ระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการ
ประมวลผลทางภาษี จึงท าให้สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงเป็นผลให้ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีอยู่ในระดับ มากที่สุดทั้งสี่ด้าน  ผลการวิจัยนี้
ขัดแยงกับการวิจัยของ ชัชชัย ศิริมณี (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลพันท้ายนรสิงห์ อ าเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร           
ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอพอใจของประชาชนเก่ียวกับการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีในองค์การบริหารส่วน
ต าบลพันท้ายนรสิงห์ โดยภาพรวมพบว่าประชาชนที่มาขอใช้บริการ มีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาล
ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  
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ด้านสถานที่ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาล
ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ในด้านสถานที่ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ปรากฏเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า เทศบาลต าบลพวาได้มีการจัดและตกแต่งภายในภายนอกอาคารสถานที่สะอาดและมีบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม อาคารส านักงาน สถานที่จอดรถ และได้มีการปรับปรุงทัศนียภาพ ทั้งภายนอกภายในอาคาร ตลอดจน
ในบริเวณจุดให้บริการ เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร และเพื่อความพึงพอใจแก่ประชาชนที่มารับ
บริการช าระงานจัดเก็บภาษี ผลการวิจัยประเด็นนี้ขัดแย้งกับ งานวิจัยของ ชนะดา วีระพันธ์ (2555) เรื่องความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี             
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ด้านสถานที่ให้บริการ มี 3 ข้อ คือ ข้อ 1 เทศบาลต าบลพวา มีป้ายบอกทางเข้า–ออก 
ชัดเจนมากน้อยเพียงใด ข้อ 4 เทศบาลต าบลพวา มีป้ายบอกทาง แผนผัง จุด บริการตามล าดับขั้นตอน ป้ายชื่อห้อง 
ส านักงาน ชัดเจนมากน้อยเพียงใด และข้อ 7 สถานที่ช าระภาษีมีความเหมาะสมกับการ ให้บริการเป็นที่น่าพอใจ
มากน้อยเพียงใด อภิปรายได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมภายในเทศบาลเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น
ป้ายทางเข้าออกของเทศบาลป้ายบอกเส้นทางแผนผังสถานที่ต่างๆ สภาพสถานที่ให้บริการช าระภาษีมีความ
เหมาะสมเป็นอย่างมากที่สุด 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้านสถานที่ให้บริการ มี  2 ข้อ คือข้อ 3 สภาพถนนทางเข้า–ออก ส านักงาน
เทศบาลมี สภาพดีมากน้อยเพียงใด และข้อ 6 ความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร ส านักงานเป็นที่น่าพอใจ
เพียงใด มีความพึงพอใจมากที่สุดแต่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอภิปรายได้ว่าประชาชน มีความพึงพอใจต่อสภาพ
ทางเข้าออกเทศบาล และความสะอาดภายในอาคารส านักงาน ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจทั้งหมดเนื่องจากทางเข้าออก
เทศบาลมีช่องทางเดียว และอาคารส านักงานยังไม่สะอาดเพียงพอ 
  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ระดับ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ 
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อกริยา มารยาทที่แสดงออกในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ทั้งในเรื่องของการต้อนรับและทักทายด้วยความเป็นมิตร รับฟังปัญหา สามารถตอบข้อ
สอบถามของผู้มาใช้บริการได้อย่างเป็นดี จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ช านาญ วิลัยพันธ์ (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเกาะกา 
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการด้าน
การจัดเก็บภาษีในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเกาะกา ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คือ ข้อ 3 เจ้าหน้าที่ให้ค าอธิบายและตอบข้อสงสัยได้
ตรง ประเด็นมากน้อยเพียงใด อภิปรายได้ว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการตอบข้อสักถามของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการเป็นอย่างมาก 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คือ ข้อ 1 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและทักทายด้วย
ความ เป็นมิตรน่าพอใจเพียงใด และข้อ 7 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการ ให้บริการได้เป็นอย่างดีมากน้อย
เพียงใด มีความพึงพอใจมากที่สุดแต่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อเทียบในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจมาก
ที่สุดแต่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด จึงอภิปรายได้ว่า ประชาชนยังมีความพึงพอใจต่อการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ และ
ความสามารถในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจในผู้เข้ามารับบริการทุกคน  
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ด้านขั้นตอนการให้บริการ พบว่า ระดับ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ 
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ด้านขั้นตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด ปรากฏ
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลต าบลพวา ได้มีการให้ประชาชนทราบถึงก าหนดระยะเวลาการช าระภาษี ขั้นตอนการ
ให้บริการ และมีการให้บริการรับช าระภาษีอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในเวลาพัก
เที่ยง ผลการวิจัยประเด็นนี้ขัดแย้ง กับ อธิวัฒน์ ปิยะนันท์ (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดสกลนคร และนิศนาถ จันทร์อาภาท (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ความพึงพอใจขอบประชาชนในการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าพุทไธสง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ด้านขั้นตอนการให้บริการ คือ ข้อ 9 เทศบาลมีการปรับปรุงการให้บริการรับช าระ 
ภาษีมากน้อยเพียงใด อภิปรายได้ว่า เทศบาลมีการปรับปรุงการให้บริการช าระภาษีแก่ผู้มาใช้บริการเป็นอย่างดีให้
ความเอาใจใส่ในทุกๆขั้นตอนการให้บริการจึงท าให้มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดในด้านนี้ 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ขั้นตอนการให้บริการ มี 3 ข้อ คือ ข้อ 1 เทศบาลได้จัดท าป้ายบอกขั้นตอนและ
ห้องช าระ ภาษีไว้อย่างชัดเจนน่าพอใจในระดับใด ข้อ 4 ระยะเวลาในการให้บริการรับช าระภาษีมีความ เหมาะสม
มาน้อยเพียงใด และข้อ 7 เทศบาลมีขั้นตอนการท างานที่ถูกต้อง แม่นย า และเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด มีความพึง
พออยู่ในระดับมากที่สุดแต่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด จึงอภิปรายได้ว่า เทศบาลอาจมีป้ายบอกขั้นตอนการช าระภาษี 
ระยะเวลาการให้บริการ และขั้นตอนการให้บริการช าระภาษี อาจยังไม่ดีมากพอในระดับที่ผู้มาใช้บริการงานช าระ
ภาษีทุกคนให้ความพึงพอใจในระดับที่มากที่สุดจึงควรมีการปรับปรุงในขั้นตอนเหล่านี้ต่อไป วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ 
(2539) ได้กล่าวว่า งานบริการเป็นหัวใจของข้าราชการ งานราชการอยู่ได้ก็ด้วยภาษีของประชาชนหน่วยราชการอยู่
ได้ก็เพราะประชาชนมารับบริการ หน่วยราชการจะขยายและเติบโตได้ก็เพราะประชาชนใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
การให้บริการที่ดีจึงเป็นหัวใจของงานราชการโดยแท้ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ระดับ ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ 
เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมากที่สุด ปรากฏ
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า เทศบาลต าบลพวา ได้จัดที่นั่งพักส าหรับผู้มาติดต่อช าระภาษีเพียงพอ เพื่อรองรับการมาติดต่อ
รับบริการ และยังมีการบริการน้ าดื่มส าหรับผู้มาช าระภาษี มีมุมความรู้ที่จัดให้มีวารสาร หนังสือ ไว้ส าหรับผู้รอช าระ
ภาษี และผู้มาติดต่อราชการ ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับ คณิตกูต กรจักร(2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความ
พึงพอใจของประชาชนในการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลสังคม อ าเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก คือ ข้อ 7 ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือในการให้บริการมากน้อยเพียงใด อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์และเครื่องมือที่เทศบาลใช้ในการให้บริการเป็นอย่างมากและเพียงพอในการ
ให้บริการจัดเก็บภาษี 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คือ ข้อ 5 เทศบาลได้จัดให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ
มาก น้อยเพียงใด มีความพึงพอใจมากที่สุดแต่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เพราะปัจจุบัน 
บริการโทรศัพท์สาธารณะ ในสถานที่ราชการหาได้น้อยมากเนื่องจากปัจจุบันนี้มีโทรศัพท์มือถือเข้ามาทดแทน แต่ใน
บางกรณีที่ผู้ที่มาติดต่อเป็นผู้สูงอายุมีโทรศัพท์มือถือหรือใช้โทรศัพท์ไม่เป็นสถานที่ราชการควรเพิ่มจุดให้บริการใช้
โทรศัพท์มือถือแก่ผู้มาใช้บริการงานด้านต่างๆในเทศบาล 
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การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาล
ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน ต่างกัน ปรากฏผลดังนี้ 
 1. ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ  เทศบาลต าบลพวา 
อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยปรากฏ
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจากเพศเป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่ถึงแม้จะแตกต่างกัน แต่ก็ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เพราะไม่ว่า
จะเป็นเพศชาย หรือเพศหญิงก็ได้รับการบริการช าระภาษีจากทางเทศบาลอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการไม่แยกเร่ืองของเพศชายหรือหญิงต่อการให้บริการช าระภาษี จึงส่งผลต่อความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิศนาถ จันทร์อาภาท (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการ
ให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลพุทไธสง อ าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า เมื่อจ าแนกตาม
เพศ ไม่แตกต่างกัน และสอบคล้องกับ บุญยืน รัตนผล (2556) ได้ท าการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของผู้รับบริการงาน
จัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีษะทอง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อจ าแนกตามเพศ          
ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ รัศมีไข่มุก พร้อมเพรียง (2550) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของผู้ช าระภาษี
อากรต่อการบริการของเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปางผลการวิจัยพบว่า เม่ือจ าแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน 
 2. ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาลต าบลพวา 
อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยปรากฏ
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจากอายุเป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่ถึงแม้จะแตกต่างกัน แต่ก็ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เพราะไม่ว่า
จะเป็นผู้มี อายุ 20-29 ปี อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป ก็ได้รับการบริการช าระภาษีจากทาง
เทศบาลอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่แยกเร่ืองของอายุ ต่อการให้บริการช าระภาษี จึงส่งผล
ต่อความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญยืน รัตนผล (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องความพึง
พอใจของผู้รับบริการงานจัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีษะทอง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
เมื่อจ าแนกตามอายุ ไม่แตกต่างกัน 
 3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาล
ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า เนื่องจากระดับการศึกษาเป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่ถึงแม้จะแตกต่างกัน แต่ก็ไม่
มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. อนุปริญญา/ ปวส. 
ปริญญาตรีขึ้นไป ก็ได้รับการบริการช าระภาษีจากทางเทศบาลอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการไม่
แยกเรื่องของระดับการศึกษา ต่อการให้บริการช าระภาษี จึงส่งผลต่อความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ บุญยืน รัตนผล (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการงานจัดเก็บรายได้ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีษะทอง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา ไม่แตกต่าง
กัน และสอดคล้อบงกับงานวิจัยของ ปราณี จงเจริญ (2556) ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการงานจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อจ าแนกตามระดับ
การศึกษา ไม่แตกต่างกัน  
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 4. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาลต าบลพวา 
อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยปรากฏ
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ถึงอาชีพจะแตกต่างกัน แต่ก็ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บ
ภาษีของ เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีอาชีพเจ้าของกิจการ 
ผู้จัดการ หรือพนักงาน/ลูกจ้าง ก็ได้รับการบริการช าระภาษีจากทางเทศบาลอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการไม่แยกเรื่องอาชีพของผู้รับบริการ ต่อการให้บริการช าระภาษี จึงส่งผลต่อความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณี จงเจริญ (2556) ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการงานจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อจ าแนกตามอาชีพ ไม่แตกต่างกัน  
 5. ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาล
ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ถึงรายได้ต่อเดือนจะแตกต่างกัน แต่ก็ไม่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาล ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่
มีรายได้สูงหรือรายได้ต่ า ก็ได้รับการบริการช าระภาษีจากทางเทศบาลอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการไม่แยกเรื่องรายได้ของผู้รับบริการ ต่อการให้บริการช าระภาษี จึงส่งผลต่อความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณี จงเจริญ (2556) ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการงานจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อจ าแนกตามรายได้ ไม่แตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับ รัศมีไข่มุก พร้อมเพรียง (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ช าระภาษีอากรต่อการ
บริการของเทศบาลนครล าปาง จังหวัดล าปางผลการวิจัยพบว่า เม่ือจ าแนกตามรายได้ ไม่แตกต่างกัน 
ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาล
ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  
 ผลการวิจัยพบว่าประชาชนได้เสนอแนะเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บ
ภาษีของ เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี อย่างส าคัญ มี 2 คือ 1. เทศบาลควรเพิ่มช่อง
ทางการช าระภาษีเพิ่มมากข้ึน เช่น การช าระผ่านธนาคาร และ 2. เทศบาลควรมีการเพิ่มช่องทางการประชาสมัพันธ์
การช าระภาษีเพิ่มมากขึ้น ผลปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การประชาสัมพันธ์ของเทศบาลต าบลพวาอาจยังไม่
ครอบคลุมทั่วตั้งต าบล จึงท าให้ผู้มาใช้บริการช าระภาษีขาดการรับรู้ข่าวสารไปบ้างในบางส่วน และในการเสนอแนะ
ให้มีการท ารูปแบบการช าระภาษีผ่านธนาคารมาใช้ในการให้บริการช าระภาษีเพื่อเพิ่มช่องทางการช าระภาษีให้ง่าย
ขึ้นและประหยัดเวลามากข้ึนท าให้ผู้ช าระภาษีไม่ต้องเสียเวลามานั่งรอเป็นเวลานาน 
 
สรุปผล/ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่ง
หางแมว จังหวัดจันทบุรี พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของ เทศบาลต าบลพวา 
อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ทั้ง 4 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามแนวนโยบายของเทศบาล
ต าบลพวา ที่เน้นการให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจเมื่อมารับบริการ ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนวทางใน
การพัฒนาเชิงนโยบายดังนี้ 

1. ด้านสถานที่ให้บริการ ควรมีการพัฒนาสภาพถนนทางเข้า–ออก ส านักงานเทศบาล ให้มีความกว้างมากขึ้น
กว่าเดิม และควรมีการจัดดูแลท าความสะอาดภายในภายนอกส านักงานให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เช่น เพิ่มรอบท าความ
สะอาดของแม่บ้านจากเช้า 1 รอบ ให้เป็น เช้าและกลางวันเพื่อความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ท างาน 
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2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ควรมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถในการ ให้บริการได้เป็น
อย่างดีเพิ่มมากขึ้น เช่นเจ้าหน้าที่ที่ไม่เก่ียวข้องในหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ก็ควรมีความรู้สามารถให้ค าแนะน ากับผู้มา
ช าระภาษีได้ในเบื้องต้นในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่อยู่ 

3. ด้านขั้นตอนการให้บริการ เทศบาลควรจัดท าป้ายบอกขั้นตอนและห้องช าระ ภาษีไว้อย่างชัดเจนให้เพิ่มมา
ขึ้นกว่าเดิม และควรลดระยะเวลาในการให้บริการให้เหลือน้อยที่สุด ควรมีการก าหนดระยะแล้วเสร็จของการช าระภาษี
ในแต่ละรายควรใช้ระยะเวลาเท่าไรเพื่อท าให้เป็นมาตรฐาน 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ควรมีการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะมากเพิ่มมากข้ึนเนื่องจากบางครั้งผู้มา
ติดต่อช าระภาษีเป็นผู้สูงอายุไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือ เทศบาลจึงควรมีจุดรับให้บริการ
โทรศัพท์สาธารณะกับผู้มาใช้บริการ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากผลการวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลพวา 
อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี มีประเด็นที่ส าคัญควรวิจัยต่อไปคือ  
 1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บ 
ภาษีของเทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  เป็นประจ าทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนด
นโยบาย ก าหนดแผนพัฒนา ก าหนดแผนชุมชน รวมทั้งกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลต าบลพวา 
อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  ในเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสังเกตพฤติกรรมของ
ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ เพื่อให้ได้ความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นทีก่ารศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถ
ท าได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบาย การแก้ไขปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 
Work Satisfaction of Staffs of Krungthai Bank Public Company Limited, In 3 are of 
the southern border provinces 
 
ผู้วิจัย   ญาโณทัย  ขินเพชร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการท างานจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล             
ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ด้านการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มคนวัยท างานทั้งสิ้นจ านวน 180 ตัวอย่าง             
โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) อัตราร้อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานการทดสอบค่าที (t-test) และค่าเฉลี่ย (Mean) ประกอบกับสถิติเชิงอนุมาน ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ไคสแควร์ 
(Chi-square) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)  

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด            
จบการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอายุการท างาน 7-9 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาท 
ขึ้นไป โดยส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม 6 ด้านอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก         
โดยพบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้าน
ลักษณะของงาน ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือ ปัจจัยด้ายโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ และด้านผลตอบแทนและ
สวัสดิการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามล าดับ 

ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)          
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน)              
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และภูมิล าเนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ไมเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยทุกข้อ แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า พนักงาน
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจด้านลักษณะของงานแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ : ปัจจัยด้านงาน, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, พนักงานธนาคารกรุงไทย 
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Abstract 
The purpose of this study was to examine the level of job satisfaction of employees 

working for a bank for Krung Thai Bank Public Company Limited, In 3 are of the southern 
border provinces. The data was collected from 180 samples of the working age group. The 
research instrument was a questionnaire and the statistics used for data analysis with the 
Descriptive Statistics which were Frequency, Percentage, and Mean along with the 
inferential statistics Chi-square and One-Way Analysis of Variance. 

The result revealed that the samples represented employee Krung Thai Bank Public 
Company Limited, the majority are male. Aged between 31-40 years old, single, a 
bachelor's degree, length of work equal to 7-9 years, The average monthly income is more 
than to 40,000 and majority domicile In 3 are of the southern border provinces. 

The results revealed that the level of job satisfaction of employees working for a 
Krung Thai Bank Public Company Limited was found at a high level. Considering each 
aspect, it was found that, followed by the relationship between colleagues and supervisors 
at the highest level, Working Environment, the subjects were satisfied with their assigned 
jobs, , The progress of the work and compensation and Welfare respectively.  

Comparing their level of satisfaction as classified by personal factors, it was 
revealed that no statistically significant differences were found in the level of satisfaction 
among the subjects with different gender, age, marital status, educational levels, length of 
work, monthly income and domicile with the statistical significance of 0.05 There were 
statistically significant differences in the level of satisfaction among the subjects with 
different educational levels. 
 
Keywords : factor of work, satisfaction, Staffs of Krungthai Bank Public Company 
 
บทน า 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางด้านเศรษฐกิจที่มีทุนนิยมเป็นกระแส
หลัก ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ที่เป็นพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์พิเศษที่มีลักษณะเฉพาะ 
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ นับถือศาสนาอิสลาม มีวิถีการด าเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากประชากรส่วน
ใหญ่ของประเทศทั้งด้านศาสนา ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม และจากความแตกต่างกันดังกล่าว
ได้กลายเป็นเงื่อนไขในการปลุกระดมก่อความไม่สงบในพื้นที่ จึงท าให้บุคลากรในหลายภาคส่วนได้ท าเรื่องขอย้าย
ออกจากพื้นที่เป็นจ านวนมาก จึงเกิดปัญหาบุคลากรขาดแคลน และจากสภาพปัญหาการก่อความไม่สงบดังกล่าว 
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จึงท าให้สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 

ด้วยเหตุนี้ธนาคารพาณิชย์ที่ด าเนินธุรกิจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างก็ได้รับผลกระทบ
เช่นเดียวกัน ธนาคารพาณิชย์ถือเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับงานบริการหลายประเภท การที่ธนาคาร
พาณิชย์ดังกล่าวจะสามารถด าเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพต่อไปได้ พนักงาน
ธนาคารจึงเป็นทรัพยากรที่ส าคัญขององค์กรและถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการบริหารงานองค์กรให้สามารถ
ท างานบรรลุเป้าหมายในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ต่อไปได้ และการที่จะท าให้พนักงานดังกล่าว  จะยังคงเต็มใจที่จะ
ท างานอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปได้นั้น จ าเป็นที่ธนาคารจะต้องใช้กลยุทธ์ในการที่จะท าให้
พนักงานรู้สึกมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยท าให้พนักงานในองค์กรได้ใช้ความรู้ ความสามารถและ
ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากเพราะการที่พนักงานจากที่อื่น จะย้ายมาท างานใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปได้ยาก 
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ดังนั้นการจัดการกับทรัพยากรบุคคลหรือพนักงานเดิมที่มีประสบการณ์ในการท างานในพื้นที่อยู่แล้วให้
ได้รับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ธนาคารสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลดปัญหาการขอย้ายออกจากพื้นที่หรือการลาออกจากองค์กรของพนักงานเพื่อให้ได้ย้ายออกไปจากพื้นที่ลงได้ 
เพราะหากมีการลาออกของพนักงาน องค์กรก็จะสูญเสียต้นทุนทั้งด้านการสรรหาและการฝกึอบรมพนักงานใหม่เพื่อ
ทดแทนพนักงานเดิม สูญเสียองค์ความรู้ที่สะสมไว้ในองค์กร เสียเวลา และยังส่งผลกระทบต่องานที่มีอยู่ รวมถึง
ขวัญและก าลังใจของพนักงานที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่อีกด้วย ดังนั้นความพึงพอใจเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการปฏิบัติงาน         
ซึ่งจะช่วยท าให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการท างาน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร และท าให้องค์กรเป็น
องค์กรที่แข็งแกร่ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในยามคับขันต่อไปได้ (Davis & Newstrom, 1985)  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นพนักงานธนาคารกรุงไทยที่ท างานอยู่ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยใดบ้างที่พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)            
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้น าไปเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงกลยุทธ์เพื่อให้พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความพึงพอใจ อันจะเป็นผลให้พนักงานเกิด
ความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและก าลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพ           
และประสิทธิผลของการท างาน รวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)              
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)            
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
 
กรอบแนวความคิดในการท างานวิจัย 

ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5. สถานภาพสมรส 
6. ภูมิล าเนาเดิม 
7. อายุการท างาน 

ความพึงพอในในการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ทฤษฎีสองปัจจัย 
(Two-Factor Theory)  

ของ Frederick Herzburg 
ได้แก่ 1. ด้านลักษณะของงาน 
        2. ด้านสภาพการปฏิบัติงาน 
        3. ด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 
        4. ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 
        5. ด้านการยอมรับนับถือ 
        6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
           (เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา) 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่            

3 ชายแดนภาคใต้ จ านวน 326 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งทางผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัย โดยการน าแนวคิดและทฤษฎีที่ได้น าการค้นคว้ามาเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามซึ่งแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับเงินเดือน และภูมิล าเนาในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยใช้แบบสอบถามเป็นค าถามแบบปลายปิดลักษณะการให้เลือกตอบ ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วย ด้านลักษณะของงาน ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ด้านโอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพ ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล                
(เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา) โดยใช้ค าถามมีลักษณะแบบมาตรวัด Rating Scale แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ       
มีระดับความส าคัญมากที่สุด มีระดับความส าคัญมาก มีระดับความส าคัญปานกลาง มีระดับความส าคัญน้อย และมี
ระดับความส าคัญน้อยที่สุด และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยใช้แบบสอบถามเป็นค าถามแบบปลายเปิด เพื่อให้
ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ และสามารถน าข้อมู ลที่ได้รับมาใช้เสนอเป็น
แนวทางในการวางและพัฒนาต่อไป 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินขั้นตอน ดังนี้  1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน าผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา  2. ศึกษา
หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แล้วน าผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่
ปรึกษา 3. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 4. สร้างเครื่องมือในการวิจัย 5. เสนอร่างเครื่องมือต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามซึ่งรวบรวมโดยการเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็นพนักงานธนาคารกรุงไทย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากเอกสาร บทความทางวิชาการ และข้อมูลทางสถิติที่ได้จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
เช่น กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น โดยผู้วิจัยรวบรวมได้จากต ารา เอกสาร วารสาร และ
การสืบค้นผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างโดยด าเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเองจากแบบสอบถาม หลังจากนั้นได้รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความเรียบร้อย
ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

การวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)             
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
อธิบายลักษณะทั่วไป ซึ่งน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย 
(Mean) พร้อมการอธิบายเชิงพรรณนาประกอบ และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพื่ออธิบายปัจจัยพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ซึ่งได้ก าหนดระดับความส าคัญของปัจจัยด้านพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้มาตรวัดระดับความคิดเห็น (Rating Scale) 
แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดค่าคะแนนระดับความส าคัญ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน 180 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 51.11 และเป็นเพศหญิง จ านวน 88 คน     
คิดเป็นร้อยละ 48.89 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-45 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 32.78 และส่วนน้อยที่สุดมี
อายุ 41-50 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 16.11 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสโสด จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
50 และส่วนน้อยสุดมีสถานภาพสมรสหย่าร้าง/หม้าย จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.89 ส่วนใหญ่มีระดับวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 63.89 และส่วนน้อยที่สุดมีระดับวุฒิการศึกษาต่ ากว่า
ระดับปริญญาตรี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 7-9 ปี จ านวน 
47 คน คิดเป็นร้อยละ 26.11 และส่วนน้อยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 3.89 ส่วนใหญ่มีระดับเงินมากกว่า 40,000 บาท จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 35 และส่วนน้อยมีระดับเดือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ส่วนน้อยไม่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.28 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย
ด้านการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังตารางนี้  

 

ความพึงพอใจของพนักงานที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ระดับความพึงพอใจ 
แปลผล ระดับที ่

1. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา) มาก 1 
2. ด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน มาก 2 
3. ด้านลักษณะของงาน มาก 3 
4. ด้านการยอมรับนับถือ มาก 4 
5. ด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ มาก 5 
6. ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ มาก 6 
โดยภาพรวม มาก  

 
ด้านลักษณะของงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ งานที่ท ามีความท้าทาย ต้องน าเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
รองลงมา คือ รูปแบบของงานที่ท ามีระเบียบแบบแผนที่แน่นอนชัดเจน งานที่รับผิดชอบอยู่ตรงกับความรู้ 
ความสามารถ และความถนัด และปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสม ตามล าดับ 

ด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ที่ตั้งของธนาคารที่ท างานอยู่ มีความสะดวกและปลอดภั ยในการ
เดินทางมาท างาน รองลงมาคือ สถานที่ท างานมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย การรู้สึกมั่นใจกับระบบ
รักษาความปลอดภัยในองค์กร เครื่องมืออุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกในการท างานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
และการจัดสภาพแวดล้อมในที่ท างานมีความเหมาะสมกับการท างาน ตามล าดับ 
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ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าทุก
ข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้คือ การได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรมฝึก
ทักษะ สัมมนาและศึกษาดูงาน รองลงมาคือ การได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นอยู่เสมอ ต าแหน่งงานมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานต่อไปได้อีกในอนาคต 
และองค์กรมีหลักเกณฑ์ในการเลื่อนต าแหน่งที่มีความยุติธรรมและมีคุณธรรม ตามล าดับ 

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า
ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้คือ เงินค่าเสี่ยงภัยที่ได้รับจากการท างานในพื้นที่             
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นขวัญก าลังใจอย่างดี สวัสดิการต่าง ๆ ที่องค์กรมอบให้พนักงาน เงินเดือนที่ได้รับว่ามี
ความเหมาะสมกับต าแหน่งงานและประสบการณ์ ระบบการให้โบนัสที่จะเปลี่ยนแปลงของธนาคารโดยให้ตาม
ผลงานของหน่วยงานมีความยุติธรรมดี และอัตราเงินเดือนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับค่าครองชีพและสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบันตามล าดับ 

ด้านการยอมรับนับถือ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่
ในระดับมาก โดย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ความพึงพอใจที่ได้รับการยอมรับและยกย่องชมเชยจากองค์กร 
รองลงมาคือ การได้รับการยอมรับในสังคมถึงความมีเกียรติและศักดิ์ศรีในอาชีพ การได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ
ในการมอบหมายงานที่ส าคัญ การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและการได้รับการยกย่อง ชมเชย             
จากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน ตามล าดับ 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา) ถือ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ความพึงพอใจใน
บรรยากาศการท างานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานที่มีมิตรไมตรีต่อกัน การรู้สึกพึงพอใจที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน
ร่วมงาน การรู้สึกพึงพอใจกับการให้ค าแนะน า ปรึกษา และช่วยเหลือเรื่องงานของเพื่อนร่วมงาน การรู้สึกพึงพอใจ
กับความเป็นกันเองของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และการรู้สึกพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ 
และให้ค าปรึกษาในเร่ืองงานของผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ 

สรุปผลการพิสูจน์สมมติฐานโดยการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory) ของ 
Frederick Herzburg กับปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่า ได้ปฏิเสธสมมติฐานทุกข้อ ได้แก่ พนักงานที่มีเพศ
แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานไม่แตกต่างกนั 
พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มีระดับเงินเดือนแตกต่าง
กันจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน พนักงานที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายเดนภาคใต้ 
แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านตามปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้าน
ลักษณะของงานแตกต่างกัน  

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผู้ศึกษาข้อเสนอการอภิปรายผล ดังนี้ 

การศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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จากการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการท างานของพนักงานในแผนกมี
ความสนิทสนมเป็นกันเองเหมือนอยู่กับเพื่อน ซึ่งท าให้สนุกกับงานที่ปฏิบัติอยู่ รวมถึงการท างานเป็นพนักงาน
ธนาคารกรุงไทยมีความมั่นคงและมีอนาคตที่ดี แม้ว่าจะต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนก็ตาม อาจเป็น
เพราะพนักงานส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ท าให้มีความประสงค์จะท างานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนต่อไป 
แม้ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนจะยังคงมีเหตุการณ์ให้พบเห็นอยู่ก็ตาม พนักงานก็เห็นว่าการ
ท างานในพื้นที่นี้ก็มีความสุขและไม่คิดจะย้ายไปท างานที่พื้นที่อื่น และยังคงมีขวัญและก าลังใจในการท างานใน
องค์กรสามารถปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจทุ่มเทความสามารถเพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จ เนื่องจากพนักงาน
รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความภาคภูมิใจในต าแหน่งที่ปฏิบัติงานอยู่และมีความสุขกับการท างานในองค์กร
แห่งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของโยเดอร์ (Yoder, 1953) ท่ีกล่าวว่า ความพึงพอใจในการท างานเป็นความพึงพอใจ
ในงานที่ท าและมีความเต็มใจในที่จะท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ บุคคลจะมีความรู้สึกพอใจในงาน
ที่ท าเมื่องานนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ และสามารถสนองความต้องการของเขาได้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของวิจิตร อาวะกุล (2542) ที่ได้ระบุปัจจัยชี้วัดระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ คือ              
มีความต้องการของงาน มีสภาพการท างาน มีเงินเดือน มีสิทธิหรือผลประโยชน์ที่จะได้รับ มีมิตรภาพและความ
ร่วมมือของผู้ร่วมงาน มีสัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเชื่อมั่นต่อการบริหาร          
มีเทคนิคความสามารถของหัวหน้างาน มีการประสิทธิผลของการบริหารงาน มีความเพียงพอในการติดต่อสื่อสาร           
มีสภาพและการยอมรับนับถือ มีความมั่นคงของงาน และความสัมพันธ์ของงานมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
สมาชิกกับองค์กร โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าสูงขึ้น และยังสอดคล้องกับแนวคิดของซีคอร์ด และแบคแมน (Secord 
& Backman, 1964) ที่กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกิดจากความต้องการของบุคคลในองค์กรที่
แตกต่างกัน บางคนอาจจะพอใจเมื่อได้ท างานส าเร็จ บางคนอาจจะพอใจในลักษณะของงาน แต่บางคนอาจจะพอใจ
ในสภาพแวดล้อม และเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของลัดดา ค าทิพย์ (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปยรัตน จ าปา (2556) ได้ศึกษา
เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัด
ระนอง พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเจนจิราพร รอนไพริน (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พบว่า ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสระแกว ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

จากการศึกษา เมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลโดยภาพรวม พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อายุการท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิล าเนาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงานเห็นว่าในการท างานในองค์กรนี้ พนักงานมีความสุขกับการท างาน ซึ่งส่วน
ส าคัญจะเป็นเร่ืองของการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในองค์กรหรือเพื่อนร่วมงาน รวมถึงองค์กรสามารถตอบสนองในสิ่ง
ที่พนักงานต้องการได้ อีกทั้งการท างานยังสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ และความถนัด ในขณะที่ปริมาณงานที่
ได้รับมีความเหมาะสม และมีเงินเดือนและสวัสดิการที่เพียงพอต่อการครองชีพ และเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับใน
สังคมถึงความมีเกียรติมีศักดิ์ศรี จึงท าให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจในการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน แม้ว่าจะมีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกันก็ตาม สอดคล้องกับแนวคิดของกิลเมอร์ (Gilmer, 1971) ที่ศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือบ่งบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างาน อายุ 
การศึกษาไม่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในการท างาน แต่มักจะขึ้นอยู่กับงานที่ท าว่าเหมาะกับ

1



ความรู้ความสามารถหรือไม่ แต่ไม่สอดล้องกับแนวคิดของกิลเมอร์ (Gilmer, 1971) ที่ว่า เงินเดือนมีส่วนสร้างความ
พึงพอใจในการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของเจนจิราพร รอนไพริน (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว เมื่อจ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า พนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสระแกว ที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม
แตกต่างกัน ที่ระดับ นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ไมเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยทุกข้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของนิ่ม
นวล วงค์ค าลือ, กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการเครดิต อาคารแจ้งวัฒนะ เพศ อายุ สถานภาพ สมรส ระดับ
การศึกษา ระดับพนักงาน อัตราเงินเดือน อายุการที่แตกต่างกันส่งผลให้ประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่าง 

จากการศึกษา เมื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลรายด้าน พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน           
มีความพึงพอใจด้านลักษณะของงานแตกต่างกัน คือ พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี เป็นเพราะว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา
ในระดับปริญญาโท ซึ่งจัดว่ามีความรู้ ในระดับสูงได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทายและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของตนเอง ทั้งยังมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและวางแผนการท างาน ท าให้รู้สึกว่ามีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานมากกว่า ในขณะที่พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีอาจจะคิดว่ามีอิสระในการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาน้อยกว่า จึงมีความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงาน
น้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพรภัทร์ รุ่งมงคลทรัพย์ (2556) ที่ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัท เอบีบี จ ากัด ซึ่งพบว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 

1. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญโดยจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับพนักงานที่ต้องเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง
ภัยมาท างาน ให้มีเงินส่วนหนึ่งส าหรับมาเช่าที่พักอาศัยที่ใกล้กับที่ท างาน เพื่อให้เดินทางได้สะดวกและปลอดภัย ซึ่ง
จะท าให้พนักงานเห็นว่าองค์กรให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน จะส่งผลต่อความรู้สึกรัก
องค์กร และต้องการที่จะท างานที่องค์กรนี้ต่อไป 

2. หน่วยงานรัฐบาลหรือผู้บริหารที่เก่ียวข้องควรตระหนักเกี่ยวกับเรื่องเงินค่าเสี่ยงภัย เพราะอาจจะส่งผล
ให้เกิดความไม่มั่นคงในชีวิต ขาดขวัญก าลังใจในการท างานในพื้นที่ได้หากเงินส่วนนี้ถูกตัดออออกไปจากนโยบาย
ขององค์กร 
ด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 

1. ธนาคารควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในทุกต าแหน่ง ได้รับการฝึกอบรม/ สัมมนา การศึกษาดู
งานนอกสถานที่ และการศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน  

2. ธนาคาร ควรท าความเข้าใจ ดูแลเอาใจใส่ พนักงานที่ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี เพื่อเป็นการ
ปรับความรู้สึกให้พนักงานเหล่านั้น มีความรู้สึกว่าเป็นส่วน หนึ่งขององค์กร ไม่มีความรู้สึกแบ่งแยก และควรให้
พนักงานที่ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มี ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้พนักงานท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 



3. ควรมีการปรับเปลี่ยนสายงานในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง เพื่อเป็น
การพัฒนาความรู้ความสามารถในทุกด้าน ตามบทบาทภารกิจของธนาคาร 
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การศึกษาปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของนักบัญชี 
 
A STUDY OF THE MAIN FACTORS AFFECTING THE PERFORMANCE OF 
ACCOUNTANTS 
 
ผู้วิจัย    ณฐกร  ปาลวัฒน์ 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของนักบัญชี               
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างสมรรถนะหลักของนักบัญชีเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของส านักงานบัญชี 
กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือผู้สอบบัญชีทั่วไปซึ่ง ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คนสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบ คือ ค่าสถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร 2 กลุ่มด้วยการวิเคราะห์ t-test และ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยค่า F-test โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นไว้ที่
ร้อยละ 95ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษา
อยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท และมีระยะเวลาในการท างานน้อยกว่า 3 ปี กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญกับเป็นอย่างดีในข้อมูลสมรรถนะหลักของนักบัญชีด้านทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านทักษะ
ในการสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆและด้านจรรยาบรรณโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ที่แตกต่างกันมีผล
ต่อในแต่ละด้านและภาพรวมของสมรรถนะหลักของนักบัญชีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ : ปัจจัย , สมรรถนะหลักของนักบัญช ี
 
ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the factors that influence the competitive 
advantage of the accountant and to study the accounting competency building strategies of the 
accountants to create the competitive advantage of the accounting offices. The population in 
this study is the general auditor. The statistics used in the test were inferential statistics, 
difference in mean between two variables, t-test and average difference between variables. F-
test was used to determine the confidence level at 95%. The results showed that most of the 
samples were female between 31-40 years old. Education at the undergraduate level .Monthly 
income is less than 20,000 baht and the duration of work is less than 3 years. The sample 
places great emphasis on the key competency data of knowledge accountants expertise skills in 
communication with people. The level of ethics is very high. The results of the hypothesis test 
showed that Personal factors such as sex, age, marital status, education estimate salary. The 
difference in experience and the overall performance of the accountants were statistically 
significant at the .05 level. 

 
Keywords: Factor , The Performance Of Accountant 
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บทน า 
ในปัจจุบันนี้หลายประเทศก าหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่(Value–Based Economy) หรือ “เศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”เพื่อสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ 
“ท ามาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ท าน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างน้อยใน 3 มิติส าคัญ คือ 1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง ““นวัตกรรม” 2. เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม                 
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น (ไทยรัฐออนไลน์,2559) อาทิ สหรัฐอเมริกาพูด
ถึง A nation of Makers อังกฤษก าลังผลักดันประเทศสู่ Design of Innovation จีนประกาศโมเดล Made in China 
2025 ส่วนอินเดียก าลังขับเคลื่อน Made in India หรือเกาหลีใต้วางโมเดลเศรษฐกิจเป็น Creative Economy และ
มองมาประเทศใกล้อย่างลาวยังประกาศโมเดลเศรษฐกิจเป็น Power of ASEAN (ไทยรัฐออนไลน์, 2559) ซึ่งนับตั้งแต่
ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนโยบายต่าง ๆ พบว่า มีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ย
ถึง 7% ต่อปี แต่มาถึงหลังปี 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น 3-4% ต่อปีเหตุผลส าคัญเพราะ
(ธนาคารแห่งประเทศไทย,2559) 

1. ไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน  
2. ไม่เคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง  
3. แรงงานยังมีทักษะไม่ดีพอจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส  
ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศ แนวด้วยความคิดประเทศไทย 4.0 

เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักที่ก าลังเผชิญ คือ 
1. กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 
2. กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap)  
3. กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) (สุวิทย์เมษินทรีย์, 2559) 

 สารสนเทศนั้นกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ว่างบการเงินที่กิจการจัดท าขึ้นมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเพียงใดหรือไม่และการสอบบัญชีเป็นกระบวนการรวบรวมและประเมินหลักฐาน
เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศเพื่อระบุและรายงานเกี่ยวกับระดับความสอดคล้องต้องกันของข้อมูลงบการเงินดังกล่าวได้
แสดงข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้อ่านงบการเงินได้ทราบอย่างเพียงพอ (พะยอม สิงห์เสน่ห์, 2548: 1-1) การที่ผู้สอบบัญชี
ก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการต่างๆในการควบคุมงานสอบบัญชีให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไปซึ่งรวมถึงการควบคุมคุณภาพเฉพาะในแต่ละงานตลอดจนการควบคุมคุณภาพโดยทั่วๆ ไป  (มาตรฐานการ
สอบบัญชีฉบับที่ 17, 2539: 149) หลักปฏิบัติในการบริหารและการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีเป็นมาตรการในการ
ควบคุมการสอบบัญชีให้ได้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปการที่ผู้สอบบัญชีก าหนดให้มี
นโยบายและวิธีการต่างๆในการควบคุมงานสอบบัญชีซึ่งรวมถึงการควบคุมคุณภาพเฉพาะในแต่ละงานตลอดจนการ
ควบคุมคุณภาพโดยทั่วๆไป (มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับที่ 17, 2539: 149) การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีย่อมท า
ให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบบัญชีสามารถตรวจสอบพบสิ่งผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญในงบการเงินและมีความเป็น
อิสระในการรายงานสิ่งที่ตรวจสอบพบได้อย่างถูกต้องเพียงพอและเหมาะสม (สมพงษ์ พรอุปถัมภ์, 2546: 50)  

ดังนั้นการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้ผู้สอบบัญชีมีความสามารถตรวจสอบ
พบสิ่งผิดปกติในงบการเงินและสามารถรายงานสิ่งที่ตรวจพบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอันจะท าให้ผู้ใช้งบการเงินเกิด
ความเชื่อมั่นในงบการเงินที่ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจได้(สิขรินทร์ แสงจันทร,์ 2548 : 4) 
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 กลยุทธ์การปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีสมัยใหม่ (Modern Audit Practice Strategy) เป็นขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีซึ่งถือว่ามีความส าคัญต่อผู้สอบบัญชีในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันเนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องมีการ
ปรับใช้กลยุทธ์การปฏิบัติงานให้ทันสมัยโดยมีการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆในการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีใช้วิธีการที่
เหมาะสมท าในสิ่งที่ถูกและควรท าเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ก าหนดไว้นอกจาก
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่แล้วอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ในการท างานมาเป็นตัวช่วยเนื่องจากงานตรวจสอบเป็นงานที่
ละเอียดอ่อนและต้องการความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากประสบการณ์ที่มีอยู่นั้นจะเป็นตัวช่วยให้เกิดกลยุทธ์การ
ปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีสมัยใหม่ได้เพื่อเป็นส่วนช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ผู้สอบบัญชีต้องใช้กลยุทธ์ในหลายด้านประกอบด้วยด้านการเตรียมงานและวางแผนด้านการตรวจสอบและรวบรวม
หลักฐานการสอบบัญชีและด้านการสรุปผลการตรวจสอบและจัดท ารายงานการสอบบัญชีเพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศ
ทางการสอบบัญชี (สุชายยังประสิทธิกุล, 2550 : 1-30) 
 นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบบัญชีในยุค 4.0 จะต้องค านึงถึงว่าธุรกิจต่าง ๆ ในยุคนี้ได้ก้าวสู่เข้าสู่ยุคดิจิตอล
กระบวนการท างานทุกอย่างเปลี่ยนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบ
ทางธุรกิจดังนั้นผู้สอบบัญชีจะต้องมีการปรับตัวในการท าบัญชีหรือตรวจสอบบัญชีให้ทันยุคและทันสมัย ตัวอย่างเช่น 
การรวบรวมเอกสารและส่งยอดให้กับธนาคาร โดยผู้ตรวจสอบบัญชีจะต้องรวบรวมหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
เพื่อแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินพร้อมทั้งความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาการของมาตรฐาน เทคนิคการ
รวบรวมหลักฐานโดยเทคนิคในการรวบรวมหลักฐานที่ส าคัญมากได้แก่ การขอยืนยันจากบุคคลภายนอกตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีรหัส 505 หลักฐานที่ได้รับดังกล่าวจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยขึ้นอยู่กับกระบวนการควบคุมของผู้สอบบัญชีใน
การได้มาซึ่งหลักฐานนั้น ตัวอย่างเช่น การขอค ายืนยันจากธนาคารของกิจการเป็นต้น(ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย, 2560) 
 จากเหตุผลและสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสาขาวิชาชีพบัญชีจะต้องมีการปรับตัวเอง
ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะไทยแลนด์ 4.0 ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งพื้นฐานของไทยแลนด์ 4.0 คือการสร้าง
คนให้มีคุณภาพและสอดรับกับทักษะของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการสร้างมาตรฐานและคุณภาพในวิชาชีพบัญชี
เพื่อให้นักบัญชีที่เรียนจบมาและมาสอบรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี มีคุณภาพตามที่สังคมในอนาคตมีความต้องการ 
ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษาปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของนักบัญชี เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสร้าง
สมรรถนะของนักบัญชีที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของส านักงานบัญชีและแนวทางในการสร้างสมรรถนะนัก
บัญชี เพื่อประโยชน์ในการยกระดับนักบัญชีเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของส านักงานบัญชีในประเทศไทย
เมื่อเทียบกับต่างชาติ 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของนักบัญชี 
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างสมรรถนะหลักของนักบัญชีเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ

ส านักงานบัญชี 
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กรอบแนวความคิดการศึกษา 
การศึกษาปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของนักบัญชี ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการศึกษา ดังนี้ 

 
ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่มีรูปแบบการวิจัยโดยการใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายปิด (Closed-end Questionnaire) ที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก และปัจจัย
ปัจจัยที่เกิดจากบริษัทของผู้สอบบัญชี เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล  
 
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรของการศึกษาในครั้งนี้คือผู้สอบบัญชีทั่วไป ซึ่งมีจ านวนประมาณ 13,000 คน (เว็บไซต์สภาวิชาชีพ
บัญชี ณ วันที่ 25 มีนาคม 2560) แต่จ านวนประชากรมีจ านวนขนาดใหญ่ผู้ศึกษาได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
วิธีการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีจ านวนของประชากรมีขนาดใหญ่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 
2543) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ -+5% 
 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยจะท าการสุ่มตัวอย่างใช้ทฤษฎีแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) โดยท าการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) จ านวน400ตัวอย่างจากจ านวนประชากรผู้สอบบัญชีทั่วไป จ านวน13,000 ราย 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1) เพศ 
2) อายุ 
3) สถานภาพ 
4) ระดับการศึกษา 
5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
6) ประสบการณ ์

สุวิดา เรืองพรวิสุทธิ (2016) 

สมรรถนะหลักของนักบญัช ี

1. ทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ  

2. ทักษะในการสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ  

3. จรรยาบรรณ (Ethics) 

สุฎิกา รักประสูติ (2015) 
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กระบวนการและขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
ส าหรับกระบวนการและขั้นตอนการเก็บข้อมูล มีดังนี้ 

1. ท าการแจกแบบสอบถามออนไลน์ให้กับผู้สอบบัญชี (auditors)ทั่วไปโดยติดต่อขอความอนุเคราะห์จาก
ส านักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชี 

2. น าแบบสอบถามที่ได้มาท าการตรวจสอบ ความถูกต้อง สมบูรณ์ของแบบสอบถาม และน าไปวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติต่อไป 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง 
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท             
และมีระยะเวลาในการท างานน้อยกว่า 3 ปี  

2. กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับเป็นอย่างดีในข้อมูลสมรรถนะหลักของนักบัญชีด้านทักษะความรู้ ความ
เชี่ยวชาญโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นรายข้อพบว่าผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับที่
เก่ียวข้องกับการสอบบัญชี มีผลต่อข้อมูลสมรรถนะหลักของนักบัญชีด้านทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญของกลุ่มตัวอย่าง
ในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้สอบได้มีประสบการณ์ในการสอบบัญชี มีผลต่อข้อมูลสมรรถนะหลักของนักบัญชีด้าน
ทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญของกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก ตามมาด้วยผู้สอบบัญชีได้รับการเข้าอบรมความรู้ทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีผลต่อข้อมูลสมรรถนะหลักของนักบัญชีด้านทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญของกลุ่มตัวอย่างใน
ระดับมาก และผู้สอบบัญชีมีความรู้ความสามารถในการสอบบัญชีมีผลต่อข้อมูลสมรรถนะหลักของนักบัญชีด้านทักษะ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญของกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก 

3. กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับเป็นอย่างดีในข้อมูลสมรรถนะหลักของนักบัญชีด้านทักษะในการสื่อสารกับ
บุคคลต่าง ๆโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้สอบบัญชีสามารถอธิบายหรือปรึกษาหารือใน
ประเด็นต่างที่ตรวจพบจากการสอบบัญชีให้ผู้บริหารทราบและเข้าใจถึงผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นมีผลต่อข้อมูลสมรรถนะ
หลักของนักบัญชีด้านทักษะในการสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก รองลงมา คือ ผู้สอบบัญชีการมี
สื่อระหว่างผู้สอบกับบริษัทผู้ว่างจ้าง เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับ มีผลต่อข้อมูลสมรรถนะหลักของนักบัญชีด้านทักษะในการ
สื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก ตามมาด้วยผู้สอบบัญชีมีความสามารถในการท างานร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ว่าจ้างและผู้สอบบัญชีมีการน าเสนอผลการปฏิบัติงานสอบบัญชีภายหลังการการปฏิบัติงานด้วย
การประชุมหรือท าเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัท มีผลต่อข้อมูลสมรรถนะหลักของนักบัญชีด้านทักษะในการสื่อสารกับ
บุคคลต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก  

4. กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับเป็นอย่างดีในข้อมูลสมรรถนะหลักของนักบัญชีด้านจรรยาบรรณโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อพบว่าผู้สอบบัญชีไม่ได้ท าการตรวจสอบบัญชีของบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับ
บริษัทผู้ว่าจ้างมีผลต่อข้อมูลสมรรถนะหลักของนักบัญชีด้านจรรยาบรรณ ของกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก รองลงมา คือ 
ผู้สอบบัญชีไม่มีการละทิ้งงานในระหว่างการตรวจสอบบัญชี มีผลต่อข้อมูลสมรรถนะหลักของนักบัญชีด้านจรรยาบรรณ 
ของกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก ตามมาด้วยผู้สอบบัญชีมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานทางบัญชีอย่างเคร่งครัด         
มีผลต่อข้อมูลสมรรถนะหลักของนักบัญชีด้านจรรยาบรรณของกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก และผู้สอบบัญชีรักษาข้อมูล
ความลับของบริษัทผู้ว่าจ้าง มีผลต่อข้อมูลสมรรถนะหลักของนักบัญชีด้านจรรยาบรรณของกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก  
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5. ผลทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
สมมติฐานที่ 1 (H1) : ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และประสบการณ์ที่แตกต่างกันมีผลต่อในแต่ละด้านและภาพรวมของสมรรถนะหลักของนักบัญชีอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
สมมติฐาน สถิติที่ใช ้ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที่ 1 (H1):ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกตา่งกันมผีลต่อสมรรถนะหลักของนักบัญชี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อสมรรถนะ
หลักของนักบัญช ี

T-Test สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อสมรรถนะ
หลักของนักบัญช ี

F-Test สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.3 สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อ
สมรรถนะหลักของนักบัญช ี

F-Test สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.4 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกนัมีผลต่อ
สมรรถนะหลักของนักบัญช ี

F-Test สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผล
ต่อสมรรถนะหลักของนักบัญช ี

F-Test สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1.6 ประสบการณท์ี่แตกต่างกันมีผลต่อ
สมรรถนะหลักของนักบัญช ี

F-Test สอดคล้องกับสมมติฐาน 

การอภิปรายผล 
 การศึกษางานวิจัยการศึกษาปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของนักบัญชีผู้วิจัยได้น าผลสรุปการวิเคราะห์
มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

จากสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และประสบการณ์ที่แตกต่างกันมีผลต่อในแต่ละด้านและภาพรวมของสมรรถนะหลักของนักบัญชีอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนิสา จันทร์เที่ยง (2557)การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีต่อการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีและคุณภาพการสอบบัญชีของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยอ้างอิงกับมาตรฐาน การตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการควบคุมคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้คือ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินระดับช านาญการและปฏิบัติการ จ านวน 260 คน โดยใช้
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวมรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาในการท างาน 2-5 ปี มี
ความเห็นเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีและคุณภาพงานสอบบัญชีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
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ได้ดังนี้ ด้านข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบและงานอื่น ด้านการบริหารงานตรวจสอบและ
งานอื่น ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดต่อคุณภาพงานและด้านการติดตามผล ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มีช่วงอายุแตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพการสอบบัญชีแตกต่างกัน 
โดยช่วงอายุ 20-30 ปี มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดและมีความคิดเห็นแตกต่างจากช่วงอายุ 41-50 ปีและ 51 ปีขึ้นไป 
ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจัย 
จากการศึกษาเร่ืองการศึกษาปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของนักบัญชีพบว่า   
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยควรให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ เพื่อที่จะท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้ส าเร็จลุล่วง
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่างๆ ขององค์กร 
 2) ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยควรมีการเพิ่มพูนเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของนักบัญชีในด้านอื่นๆ
เพิ่มเติม เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ความรู้ความสามารถทางกฎหมาย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ให้สูงขึ้น เพราะสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานและ
ความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น  
 3) ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยควรให้ความส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพในด้านปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ประสบการณ์ ที่มีผลต่อการสร้างประสิทธิภาพการท างานและความพร้อมในการสร้างสมรรถนะหลักของนักบัญชีเพื่อ
น าไปสร้างข้อได้เปรียบในปฏิบัติงานด้านบัญชีต่อไป  

4) องค์กรควรใช้เป็นข้อมูลในการประเมินความรู้ความสามรถของสมรรถนะหลักของนักบัญชีในประเทศไทยที
สามารถน าไปพัฒนาให้เหมาะสมกับคุณสมบัติอันดีและพึงประสงค์ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการศึกษางานวิจัยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของนักบัญชีเพื่อให้ได้ผลการศึกษาครั้งนี้เป็น
ประโยชน์และสามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างขึ้น ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาผลกระทบของสมรรถนะในด้านอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นในกลุ่มประเทศอาเซียน ความรู้ความสามารถทาง
กฎหมาย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานและความพร้อมในการสร้างสมรรถนะหลักของนักบัญชีกลุ่มอื่น เช่น นักวิชาการภาษี 
นักวิชาการสรรพสามิต เจ้าพนักงานสรรพสามิต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของสมรรถนะ เช่น ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นในกลุ่มประเทศอาเซียน ความรู้ความสามารถทาง
กฎหมาย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีต่อประสิทธิภาพการท างานและความพร้อมในการสร้างสมรรถนะหลักของนักบัญชี   
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3. การศึกษาตัวแปรแทรกอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานและความพร้อมในการสร้างสมรรถนะ
หลักของนักบัญชี เช่น ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบบัญชีภาครัฐ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความละเอียดรอบคอบ ทักษะในการให้ค าปรึกษา 
 4. ควรมีการศึกษาวิจัย โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถาม เช่น 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อใหไ้ด้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 5. ควรมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการท างานและความพร้อมในการสร้างสมรรถนะหลักของนักบัญชี           
ในประเทศไทยของแต่ละจังหวัดเพื่อพัฒนาเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

6.การศึกษาถึงความพร้อมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาขาวิชาชีพบัญชีใน
จังหวัดอื่นๆ และในประเทศอื่นๆ เพื่อให้สามารถประเมินถึงศักยภาพของนักบัญชีไทย และท าการพัฒนาได้อย่างตรงความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับนักบัญชีต่อไป 
 7. การศึกษาความพร้อมของหน่วยงานก ากับดูแลวิชาชีพบัญชี รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
พร้อมของผู้ปฏิบัติงานกับความพร้อมของหน่วยงานก ากับดูแล ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถวางแผนการพัฒนาวิชาชีพได้อย่าง
สอดคล้องกัน 
 8. การศึกษาปัจจัยอื่นๆ ในด้านการเมือง สังคมและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อการเปิดเสรีในการเคลื่อนย้าย
แรงงาน เช่น ในด้านภาษาประจ าชาติ ซึ่งในประบวนการท างานจริง นอกเหนือจากการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักแล้ว 
อาจมีความจ าเป็นในการใช้ภาษาประจ าชาติในการสื่อสารอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรอย่าง
รอบด้าน 

9. พิจารณาความพร้อมภายใต้มาตรฐานทางการศึกษาทางการบัญชีระหว่างประเทศ ( International 
Education Standard for Professional Accountants : IES) โดยท าการเปรียบเทียบกับคุณวุฒิทางการศึกษาของ
ไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นให้สามารถประเมินและพัฒนาวิชาชีพบัญชีได้อย่างเป็นกระบวนการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ
ตั้งแต่มาตรฐานการศึกษาจนกระทั่งมาตรฐานวิชาชีพ 
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การสื่อสารทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อที่มีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของชุมชมตลาดน้ า
ขวัญเรียม 
 
Marketing communication and purchasing decisions that relate to the success of the 
Kwan-Riam floating market community. 

 
ผู้วิจัย    ณัฐชยา  นรารัตน์ 

สาขาการจัดการและการตลาด มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา   ดร.ตรีเนตร  ตันตระกูล 

  สาขาการจัดการและการตลาด มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่องการสื่อสารทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อที่มีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของชุมชน

ตลาดน้ าขวัญ-เรียมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1).เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความส าเร็จของชุมชมตลาดน้ าขวัญเรียม 2).เพื่อศึกษาการตัดสินใจที่มีความสัมพันธ์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ชุมชนตลาดน้ าขวัญ-เรียม ประชาชนที่มาใช้บริการและซื้อสินค้าในตลาดน้ าขวัญ-เรียมโดยการใช้สูตรก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane,1973) จ านวน 400 คน และสุ่มตัวอย่างมาศึกษาโดยวิธีแบบ
ง่าย เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิธีการทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coeffient) 
  ผลการศึกษา พบว่า 1) แนวคิดการสื่อสารทางการตลาดของตลาดน้ าขวัญ-เรียมที่มีความสัมพันธ์ต่อ
เศรษฐกิจชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายอยู่
ในระดับมาก และปัจจัยที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง 2) การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการตลาดน้ าขวัญ-เรียมที่มี
ความสัมพันธ์ต่อเศรษฐกิจชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายปัจจุบันพบว่า ทุกปัจจัยอยู่ใน
ระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : การสื่อสารทางการตลาด, การตัดสินใจ, ตลาดน้ า, ความส าเร็จชุมชน 
 
Abstract 
  Integrated Marketing Communication and decision making that effect community 
economic: A case study Kwan-riem floating market. The study has the following 
objectives : 1) to study integrated marketing communication 2) decision making that effect 
community economy. The data were analyzed using Pearson Product Moment Correlation 
Coeffient) quantitative research method Data was collected by researcher distributed survey 
that targeted and collected data from a total of 400 customer. 
 The results showed that:1) Integrated Marketing Communication of Kwan-riem 
floating market that affect community econamy the overall marked at a medium level. When 
classified as a factor, it was found that Promotions are at a high level. 2) Decision making 
that effect community economic the overall and every aspect marked at a high level. 
  
Keyword : Integrated Marketing Communication, Decision marketing, Floating market. 

33



บทน า 
 ในปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มคนไทยหรือ
ชาวต่างชาติเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะการเดินทางเพื่อการพักผ่อน, การเดินทางเพื่อหาประสบการณ์
ใหม่ๆ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเศรษฐกิจประเทศไทยนั้นอยู่ในช่วงซบเซา (วีรพงษ์ รามางกูร,2560) อย่างไรก็ตามผู้คน
ยังให้ความสนใจในการท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่าตัวเลขของนักเดินทางมาในประเทศไทยนั้นมีจ านวนมากซึ่งสร้างรายได้
ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล  

และเนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศ
ไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย อีกทั้งมีธรรมชาติที่สวยงามรวมไปถึงอาหารที่มีรสชาติ ถูกปากท าให้ประเทศไทยถูก
จัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีผู้ค้างคืนอันดับหนึ่งในปี2558-2560เป็นจ านวน 21.47 ล้านคน (http://www.thedailystar.net:2559) 
ไม่ใช่มีเพียงแค่ชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจในการเดินทางเพื่อมาท่องเที่ยวในประเทศไทย แต่รวมไปถึงคนไทยเอง
นั้นให้ความส าคัญในการท่องเที่ยวในประเทศของตน ในขณะเดียวกันคนไทยจ านวนไม่น้อยตัดสินใจเลือกที่จะไป
ท่องเที่ยวยังต่างประเทศเนื่องด้วยแรงจูงใจที่แตกต่างกันไปอาทิเช่น การเปิดเสรีในด้านของวีซ่าในประเทศต่าง
ตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศไต้หวัน, ประเทศกัมพูชาท าให้คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศดังกล่าวโดย
ไม่ต้องท าวีซ่า(www.thairath.co.th/content/ 907490:2560) หรือปัจจัยที่มาจากการแข่งขันของสายการบินที่
เปิดเส้นทางการบินเพิ่มมากขึ้น ราคาที่ถูกลงกว่าเดิมและมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเนื่องจากประเทศไทยได้ผ่านการประเมิน
มาตรฐานการบินจากICAO (International Civil Aviation Organization)(www.icao.int:2560) อีกทั้งในส่วน
ของโรงแรมเองได้จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องท าให้เงินถูกน าออกไปใช้นอกประเทศมากมากยิ่งขึ้น 

ในส่วนของภาครัฐเองได้มีนโยบายที่จะจูงใจให้คนไทยยังคงเดินทางในประเทศ เพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนใน
ประเทศไปยังส่วนต่างๆมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ, ภาคเอกชน รวมไปถึงชุมชน ผ่านโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็น
ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท (.  มีนโยบายส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวประจ าปี2560 ยังคง
น าเสนอจุดแข็งเรื่องการท่องเที่ยววิถีไทยที่มีจุดเด่นแตกต่างจากประเทศอื่น เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการ
สัมผัสชีวิตวิถีไทยโดยตั้งเป้าสร้างรายได้เพิ่มข้ึน10% รวมถึงเน้นกระตุ้นคนไทยให้ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ตั้งเป้าสร้าง
รายได้เพิ่มข้ึน10%เช่นกัน(www.matichon.co.th:2560) 

ในส่วนของตลาดน้ าเองส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนโดยเป็นตรงอย่างมากเนื่องจากเป็นการรวมตัวของพ่อค้า
แม่ค้าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นหรือบริเวณใกล้เคียงเข้ามาร่วมค้าขาย อีกทั้งตลาดน้ ายังเป็นแหล่งที่รวมอาหารและ
ขนมไทยโบราณซึ่งหาซื้อได้ยาก โดยในการท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ เลือกตลาดน้ าขวัญ-เรียมซึ่งตั้งอยู่บนถนน
รามค าแหง จุดเด่นของตลาดน้ าแห่งนี้คือการน าเร่ืองราวของขวัญและเรียมที่เป็นต านานของชาวบางกะปิมาเป็นจุด
ขาย ซึ่งนอกจากจะมีอาหารที่หลากหลายยังมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่โดนเด่นไม่ว่าจะเป็นตักบาตรพระทางเรือ, การ
นั่งเรือชมคลอง, โซนจัดแสดงสัตว์ต่างๆอาทิเช่น ห่าน, ม้าแคระ, เต่ายักษ์ ที่นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารได้อีก
ด้วย การได้ทราบถึงการจัดเทศกาลท่องเที่ยวไทยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของตลาดน้ าขวัญเรียมท าให้ที่
ผู้สนใจและคนในชุมชนสามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและแนวทางการตลาดที่มาประยุกต์ใช้หรือน าไป
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
จ าเป็นจะต้องพัฒนาในเรื่องของสภาพแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย เช่นการดูแลความสะอาดในพื้นที่ชุมชนและล า
คลอง เพื่อสร้างจิตส านึกในการรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ธรรมชาติ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการสื่อสารทาง
การตลาดและการตัดสินใจซื้อที่มีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของชุมชนของตลาดน้ าขวัญ -เรียม ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจชุมชนและแนวคิดการสื่อสารทางการตลาดท าให้ชุมชนประสบความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการการตลาดที่มีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จของชุมชมตลาดน้ าขวญั-เรียม  
 2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจที่มีความสัมพันธ์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุ มชนตลาดน้ าขวัญ-เรียม 
 
 กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
 ในการศึกษาการศึกษาเร่ืองการสื่อสารทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อที่มีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จ
ของชุมชนของตลาดน้ าขวัญ-เรียม ผู้วิจัยไดท้บทวนแนวคิดและทฤษฎีต่างๆตามแนวทฤษฎี AIDA (EliasSt. Elmo 
Lewis,1898(, ทฤษฎี Integrated Marketing Communication IMC และความส าเร็จของเศรษฐกิจชุมชน        
(สุภาวิณี ทรงพรวาณชิย์และคณะ, 2549( ผู้วิจัยได้น ามาจดัท าเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาดังภาพ 
 
 
                         ตัวแปรอิสระ                                                          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดการสื่อสารทางการตลาด 
1. การโฆษณา (Advertising) 
2. การขายโดยใช้พนักงาน 
   (Personal selling) 
3. การส่งเสริมการขาย 
   (Sale promotion) 
4. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์        

(Publicity and public relation)  
5. การตลาดทางตรง 
   (Direct marketing)  

Integrated Marketing 
Communication-IMC 

 
ความส าเร็จของเศรษฐกิจชุมชน 

1. การมีส่วนร่วม 
2. การกระจายรายได ้
3. การพัฒนาสนิค้า 
4. การอนุรักษ์ทรัพยากร 
 
 
 
 การตัดสินใจ 

1. ความตั้งใจ (Attention)  
2. ความสนใจ(Interest)  
3. ความต้องการ(Desire)  
4. การกระท า(Action) 
 
 



วิธีการวิจัย  
ประชากรที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในตลาดน้ าขวัญ-เรียมเขตอ าเภอมีนบุรีจังหวัด

กรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนจึงใช้สูตรของยามาเน่ในการเก็บกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนด

ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ที่ ร้อยละ .05 ตามตาราง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้วิจัยได้ก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นคนไทย 
2. สามารถอ่านหนังสือ และเขียนหนังสือไทยได้ 
3. เป็นผูท้ี่เคยเข้ามาใช้บริการ,ซื้อสินค้าในตลาดน้ าขวัญเรียม 

เกณฑ์การคัดตัวอย่างออกจากโครงการวิจัย 
1. ไม่สมัครใจตอบแบบสอบถาม 
2. มีอาการเจ็บป่วยในช่วงที่เก็บรวบรวมข้อมูลจนไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การศึกษาคร้ังนี้ใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเป็นแบบสอบถามโดย โดยแบ่งออกเป็น 

4 ส่วน ประกอบด้วย  
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามการตัดสินใจประกอบด้วย ความตั้งใจ (Attention), ความสนใจ (Interest),   

กระตุนความปรารถนา(Desire), ก่อใหเ้กิดการกระท า(Action)ตามกรอบการตัดสินใจ 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแนวคิดการสื่อสารทางการตลาดประกอบด้วย 5ข้อ การโฆษณา   ( Advertising), 

การขายโดยใช้พนักงาน (Personal selling), การส่งเสริมการขาย (Sale promotion), การให้ข่าวและการ
ประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation), การตลาดทางตรง (Direct marketing) ตามกรอบแนวคิดการ
สื่อสารทางการตลาด 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความส าเร็จของเศรษฐกิจชุมชนจ านวน 10   ข้อ ประกอบด้วย   การมี
ส่วนร่วม กระจายรายได้, การพัฒนาสินค้า, การอนุรักษ์ทรัพยากร 

 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา  
การสร้างเครื่องมือผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  

1  . ศึกษาหลักการทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน าผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถามโดยขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

2 . ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 
3 . สร้างเคร่ืองมือในการศึกษา 
4 . เสนอร่างเคร่ืองมือต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 

 5. น าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการตลาดน้ าขวัญเรียม จ านวน 
30 คน แล้วน าผลการทดลองมาใช้ค านวณเพื่อหาค าความเที่ยง  (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าครอนบาก เท่ากับ 0.9 

 6.  น าเครื่องมือที่ทดลองใช้แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์และ
จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้บริหารตลาดน้ าขวัญเรียมเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  

2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ 
3. จัดหมวดหมู่ของข้อมูล เพื่อศึกษาวิเคราะห์ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลและวิเคราะห์

ข้อมูลโดยด าเนินการดังนี้  
1. น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง 
2. น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์แล้วมาลงรหัส (Coding Form) 

  3. น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วมาบันทึกลงในโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อประมวลผลข้อมูลที่ได้จัดเก็บและ
ค านวณหาค าทางสถิติแล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามวิจัยและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยน าเสนอผลใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียงและน าผลการศึกษาที่วิเคราะห์ได้มา สรุปผลการศึกษาอภิปรายผลและเขียน
ข้อเสนอแนะ 
   4. น าค่าที่ได้มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้
การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สัน(Pearson Product Moment Correlation Coeffient) 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) จ าแนกเป็น 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับการคิดวิเคราะห์ และการ
อธิบายค่าแสดงความหมายของตัวแปรต้นแต่ละตัววิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน  

 ร์สันถิติที่ใช้ คือค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์เพียส (Person’s Sample-Correlation corfficient) 
   4.51–5.00 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อมากที่สุด 

3.51–4.50 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใ จเลือกซื้อมาก 
2.51–3.50 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการการเลือกซื้อปานกลาง 
1.51–2.50 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการการเลือกซื้อน้อย 
1.00–1.50 หมายถึง ระดับความส าคัญต่อการการเลือกซื้อน้อยที่สุด 

การพิจารณาระดับ น้ าหนักความสัมพันธ์ (Determining the strength of the relationship) Cohen,1998 ดังนี้ 
   มีความสัมพันธ์น้อย เท่ากับ 0.10 ถึง 0.29 
  มีความสัมพันธ์ปานกลาง เท่ากับ 0.30 ถึง 0.49 

มีความสัมพันธ์มาก เท่ากับ 0.50 ถึง 1.00 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับแนวคิดการสื่อสารทางการตลาดโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 เมื่อจ าแนกเป็นรายปัจจัยพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.66 และ4ปัจจัยที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่การขายโดยใช้พนักงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47รองลงมา การโฆษณามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 การให้ข่าว
และการประชาสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 และการตลาดทางตรงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 ตามล าดับ 
สามารถสรุปผลเป็นรายด้านดังนี้ 

 1.1 การโฆษณา พบว่า แนวคิดการสื่อสารทางการตลาดในการโฆษณา โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าการมีโฆษณาผ่านป้ายกลางแจ้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.64 รองลงมาคือการโฆษณาผ่านเว็บไซด์ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16  

 1.2 ด้านการขายโดยใช้พนักงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแนวคิดการสื่อสารทางการตลาด           
ในการขายโดยใช้พนักงาน โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า 
มารยาทของผู้ค้าอยู่ในระดับที่มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.62 และ การเอาใจใส่ของผู้ค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.62  
  1.3 ด้านการส่งเสริมการขายพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแนวคิดการสื่อสารทางการตลาด ในการ
ส่งเสริมการขาย โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.66 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ใน
ระดับที่มาก เรียงล าดับค่าจากเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ โปรโมชั่นจากร้านค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และ การจัด
โปรโมชั่นโดยตรงจากตลาดน้ ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.63 ตามล าดับ 

 1.4 ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแนวคิดการสื่อสารทาง
การตลาด ในการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.23 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับที่ปานกลาง เรียงล าดับค่าจากเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์ภายในตลาดน้ ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 และ การแจ้งข่าวสารผ่านเว็บไซด์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.16 
ตามล าดับ 
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 1.5 ด้านการตลาดทางตรง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามแนวคิดการสื่อสารทางการตลาด            
ในการตลาดทางตรง โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า             
ทุกข้ออยู่ในระดับที่ปานกลาง เรียงล าดับค่าจากเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ มีการส่งข้อความทางโทรศัพท์เพื่อแจ้ง
โปรโมชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 และ มีการแจกใบปลิวหรือส่วนลดกับผู้เข้ามาใช้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.65 
ตามล าดับ 

2. ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการตลาดน้ า
ขวัญเรียมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.65เมื่อจ าแนกเป็นรายปัจจุบันพบว่า ทุกปัจจัยอยู่ในระดับ
มากเมื่อเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้แก่ ความต้องการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.16 รองลงมาความสนใจมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.07 การตัดสินใจซื้อ3.97 และความตั้งใจ2.40ตามล าดับ  
สามารถสรุปผลเป็นรายด้านดังนี้ 
  2.1 ด้านความตั้งใจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการตลาดน้ า          
ขวัญ-เรียมในความตั้งใจ โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อ
อยู่ในระดับที่มาก เรียงล าดับค่าจากเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ การจัดการและการอ านวยความสะดวกที่ดี             
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และอาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73  
  2.2 ด้านความสนใจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการตลาดน้ า           
ขวญั-เรียม ในความสนใจ โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อ
อยู่ในระดับที่มาก เรียงล าดับค่าจากเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ เป็นสถานที่ๆเหมาะกับการใช้เวลาว่างในวันหยุด            
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และ มีการจัดกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.00  
  2.3 ด้านความต้องการพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการตลาดน้ า           
ขวัญ-เรียมในความต้องการ โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า ทุก
ข้ออยู่ในระดับที่มาก เรียงล าดับค่าจากเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวกของผู้พิการ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.17 และ ความเป็นมิตรของผู้ค้าและผู้ให้บริการในตลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16  
  2.4 ด้านการตัดสินใจซื้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการตลาดน้ า
ขวัญ-เรียมในการตัดสินใจซื้อ โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า 
ทุกข้ออยู่ในระดับที่มาก เรียงล าดับค่าจากเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าและรับบริการ
โดยเวลาอันสั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ผู้ซื้อมีความพึงพอใจในสินค้าและบริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ผู้ซื้อสามารถ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและรับบริการโดยไม่ลังเลใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และ มีการซื้อซ้ าหรือ คาดว่าจะกลับมาซื้อใน
อนาคตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ตามล าดับ 
 3. ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จของเศรษฐกิจชุมชนตลาดน้ า   
ขวัญ-เรียมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีปัจจัยอยู่ในระดับ
มากจ านวน3 ด้านเมื่อเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่กากระจายรายได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.06 
รองลงมา การมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 การพัฒนาสินค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 และการอนุรักษ์ทรัพยากร
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41ตามล าดับปัจจัยที่อยู่ในระดับปานกลางคือ การอนุรักษ์ทรัพยากรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41
สามารถสรุปผลเป็นรายด้านดังนี้ 
  3.1 ด้านการมีส่วนร่วมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามความส าเร็จของเศรษฐกิจชุมชนตลาด 
น้ าขวัญ-เรียม ในการมีส่วนร่วมโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า 
ทุกข้ออยู่ในระดับที่มาก เรียงล าดับค่าจากเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ของชุมชนในด้านอาหาร, เครื่องดื่ม มีค่าเฉลี่ย
เทา่กับ 3.99 และ ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมตลาดน้ ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97  
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  3.2 ด้านการกระจายรายได้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามความส าเร็จของเศรษฐกิจชุมชนตลาดน้ า
ขวัญ-เรียมในการกระจายรายได้ โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า 
ทุกข้ออยู่ในระดับที่มาก เรียงล าดับค่าจากเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ คนในชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการมีตลาด
น้ ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 มีพื้นที่ให้คนในชุมชนค้าขายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และ มีการกระจายรายได้ทั้งเจ้าของ
พื้นที่และคนในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00ตามล าดับ 
  3.3 ด้านการพัฒนาสินค้าพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามความส าเร็จของเศรษฐกิจชุมชนตลาดน้ า
ขวัญ-เรียมในการพัฒนาสินค้าโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า 
ทุกข้ออยู่ในระดับที่มาก เรียงล าดับค่าจากเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ สินค้ามีความแตกต่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 
และ สินค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.71  
  3.4 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความส าเร็จของเศรษฐกิจชุมชนตลาด
น้ าขวัญเรียมในการการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อพบว่ามี 2 ปัจจัยอยู่ในระดับที่มาก เรียงล าดับค่าจากเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ พื้นที่รอบวัด,ตลาดน้ า
และชุมชนปราศจากขยะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 มีการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในล าคลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 
และปัจจัยมีการใช้วัสดุธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งในบรรจุภัณฑ์และสินค้าอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.63 ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
  1. แนวคิดการสื่อสารทางการตลาด ผลการวิจัยพบว่าด้านการส่งเสริมการขายด้วยการมีโปรโมชั่นจาก
ร้านค้านั้นมาเป็นอันดับ 1  เนื่องจาก ผู้ประกอบการแต่ละร้านค้ามีการแปะป้ายและแนะน าโปรโมชั่นในร้านของ
ตัวเองให้กับลูกค้าที่มาเดินตลาดน้ าขวัญเรียม ท าให้เกิดความต้องการซื้อจากลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับ หนึ่งฤทัย เนาว์ค า 
(2556)ได้ศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและปัจจัยทางการตลาดต่อการตัดสิน ใจซื้อ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครฯ พบว่าปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้านการส่งเสริมการขายมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครฯที่ระดับนัยส าคัญ0.05 เมื่อพิจารณารายข้อ 
การส่งเสริมการขายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสูงสุดคือมีการให้คูปองส่วนลดร้านค้า และการตลาดทางตรงมาเป็น
อันดับสุดท้ายในด้านของการแจกใบปลิวหรือส่วนลดกับผู้เข้ามาใช้บริการอาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริหารตลาดน้ าไม่ได้
มีนโยบายในด้านนี้ โดยอาจจะเน้นการสื่อสารทางการตลาดที่เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่าน โฆษณาในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งOffline และOnline อาทิเช่น ป้ายกลางแจ้ง, เว็บไซด์เป็นต้น 
 2. การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการตลาดน้ าขวัญ-เรียม ผลการวิจัยพบว่าด้านความต้องการในเรื่องของสิ่ง
อ านวยความสะดวกของผู้พิการ มาเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากตลาดน้ าขวัญเรียมได้ให้ความส าคัญแก่ผู้สูงอายุและ         
ผู้พิการอย่างมาก โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกหลากหลายด้าน เช่นลิฟท์ในการน าผู้สูงอายุและผู้พิการขึ้นลงจาก
สะพานข้ามคลองแสนแสบ รถบริการรับส่ง เป็นต้นสอดคล้องกับ กิติยา มโนธรรมรักษา(2559)ได้ศึกษาเรื่อง
การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจมีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดน้ าอโยธยา          
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกส่งผลให้มาท่องเที่ยวตลาดน้ าอโยธยาอยู่ในระดับมาก 
  3. ความส าเร็จของเศรษฐกิจชุมชนตลาดน้ าขวัญ-เรียม ผลการวิจัยพบว่าในด้านของการกระจายรายได้  
ในเร่ืองของคนในชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มข้ึนจากการมีตลาดน้ ามาเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากการที่ตลาดน้ าเปิดโอกาสให้
คนในชุมชนเข้ามาใช้พื้นที่ในการขายสินค้า อาหารและบริการแก่นักท่องเที่ยวท าให้คนในชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มมาก
ขึ้น ตลอดจนการจ้างงานในส่วนอื่นๆ เช่นการจ้างคนขับรถรับส่งนักท่องเที่ยว, กิจกรรมล่องเรือในคลอง พนักงาน
ท าความสะอาดเป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ วรรณวิมล ภู่นาค (2557)ได้ศึกษาเรื่อง ศักยภาพชุมชนในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาตลาดน้ าอัมพวาพบว่า ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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สังคมและวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรมาเป็นอันดับสุดท้ายในด้านของการใช้วัสดุธรรมชาติมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในบรรจุภัณฑ์และสินค้าอาจจะเป็นเพราะว่าในตลาดน้ าผู้ประกอบการมีการใช้ภาชนะในการบรรจุอาหารเป็น
ถุงพลาสติกซึ่งมีต้นทุนที่ต่ าและสะดวกต่อการจัดหาเพื่อมาบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม 
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดต่อความส าเร็จชุมชน ด้านการพัฒนาสินค้า โดยรวม 
ด้านโฆษณา   ,การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์และภาพรวม มีนัยยะส าคัญทางสถิติมากกว่า 99% มีระดับ
ความสัมพันธ์มาก อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อมีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงตัว
สินค้าได้ดียิ่งขึ้นและส่งผลให้เกิดการพัฒนาสินค้าต่อไป 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดต่อความส าเร็จชุมชน ในด้านของด้านการโฆษ ณา,         
การส่งเสริมการขาย, การให้ข่าว และภาพรวม มีนัยยะส าคัญทางสถิติมากกว่า99% มีระดับความสัมพันธ์มากอาจ
เป็นเพราะว่าการสื่อสารทางการตลาดเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างการรับรู้ของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ เมื่อมีการ
สื่อสารการตลาดมากเท่าไหร่ก็จะมีความส าเร็จต่อชุมชมมากข้ึนนั่นเอง 
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการตัดสินใจซื้อต่อความส าเร็จชุมชนตลาดน้ าขวัญ-เรียมในด้านของการมี
ส่วนร่วม ในด้านของการตัดสินใจซื้อ และภาพรวม โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้ ผู้ซื้อมีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ ,  
ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจซื้อสิรค้าและรับบริการโดยไม่ลังเลใจและมีการซื้อซ้ าหรือคาดว่าจะกลับมาซื้อในอนาคต ทั้ง
สามประเด็นนี้ มีนัยยะส าคัญทางสถิติมากกว่า99% มีระดับความสัมพันธ์มาก เนื่องมาจากเมื่อมีการตัดสินใจซื้อ
สินค้า อาหารหรือบริการมากขึ้นเท่ากับเป็นการที่นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการตลาดน้ าได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมหนึ่ง 
ท าให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจึงส่งผลให้เกิดความส าเร็จของชุมชนขึ้นมาได้  
 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการตัดสินใจซื้อต่อความส าเร็จชุมชนตลาดน้ าขวัญ -เรียมในด้านของการ
กระจายรายได้ โดยในด้านของความสนใจ, ความต้องการ, การตัดสินใจซื้อ และภาพรวมมีนัยยะส าคัญทางสถิติ
มากกว่า99% มีระดับความสัมพันธ์มาก เมือผู้ใช้บริการตลาดน้ าเกิดความสนใจก็ส่งผลต่อความต้องการ เมื่อมีความ
ต้องการที่มากพอจึงเกิดการตัดสินใจซื้อ ก่อให้เกิดรายได้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดน้ าขวัญ-เรียม ซึ่งมีทั้งผู้ที่อยู่ในและ
นอกชุมชนเป็นการกระจายรายได้ ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีส่วนช่วยในการจ้างงานเมื่อมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากเท่าไหร่
ตลาดน้ าจ าเป็นจะต้องสรรหาพนักงานในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นอาทิเช่น พนักงานท าความสะอาด พนักงานจัด
กิจกรรมต่างๆ และพนักงานขับรถบริการให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้าออกตลาดน้ าขวัญเรียม 
 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการตัดสินใจซื้อต่อความส าเร็จชุมชนตลาดน้ าขวัญ -เรียมในด้านของการ 
พัฒนาสินค้า โดยในด้านของการตัดสินใจซื้อ ในหัวข้อย่อยที่ว่าผู้ซื้อมีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ ,ผู้ซื้อ
สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าและรับบริการโดยไม่ลังเลใจ และ มีการซื้อซ้ าหรือคาดว่าจะกลับมาซื้อในอนาคต มีนัยยะ
ส าคัญทางสถิติมากกว่า99% มีระดับความสัมพันธ์มาก เมื่อนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาใช้บริการตลาดน้ ามีความพึง
พอใจและการตัดสินใจในการซื้อ อาจจะส่งผลให้ผู้ค้าเกิดการผลิตสินค้าหรืออาหารต่างเพิ่มมากขึ้น ปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาเพื่อให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการตัดสินใจซื้อต่อความส าเร็จชุมชนตลาดน้ าขวัญ-เรียมในด้านของ
ภาพรวม โดยในด้านของความสนใจ, การตัดสินใจซื้อ และภาพรวมมีนัยยะส าคัญทางสถิติมากกว่า99% มีระดับ
ความสัมพันธ์มาก เนื่องมาจากกระบวนการตัดสินใจซื้อถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญเพราะการตัดสินใจซื้อนั้น ต้อง
เกิดความสนใจ ความพึงพอใจในสินค้า ของผู้บริโภค จนท าให้เกิดการซื้อสินค้า อาหารหรือบริการเหล่านั้น เมื่อ
ตลาดน้ ามีรายได้อย่างต่อเนื่อง คนในชุมชนก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งจะพึ่งพาอาศัยกันกับภาคเอกชนท าให้เกิด
ความส าเร็จที่ยั่งยืน 
 ตลาดน้ าขวัญ-เรียม ไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
ความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน ในมุมมองของนักท่องเที่ยวนั้นเมื่อมีได้เห็นการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ส่วนของพ่อค้าแม่ค้า กิจกรรมทางน้ า หรือพนักงานที่คอยดูแลความสะอาดและการบริการท าให้
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นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกถึงความเป็นปึกแผ่น การร่วมมือร่วมใจ อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังมองว่าการที่ชุมชนเข้ามา
เป็นส่วนร่วม อาศัยกันเหมือนเป็นครอบครัวยังเป็นการกระจายรายได้ จากภาพเอกชนสู่รากหญ้าอย่างแท้จริง ได้ซึม
ซับวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นริมคลองแสนแสบแห่งนี้ ได้เห็นถึงสินค้าที่มีความหลากหลายและ การ
อนุรักษ์ธรรมชาติ จากการที่มีพนักงานคอยดูแลความสะอาด การมีถังขยะที่เพียงพอ ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยังคงดึงดูดให้นักเที่ยวรู้สึกประทับใจและยังอยากกลับมาเยือนตลาดน้ าแห่งนี้ เมื่อตลาดน้ า
มีรายได้อย่างไม่ขาดสาย ควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ท าให้เกิดความยิ่งยืนและส่งผลต่อ
ความส าเร็จของชุมชนและภาคเอกชนที่สามารถเติบโตและได้ประโยชน์ร่วมกันตลอดไป 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกเชิงคุณภาพประกอบไปด้วยจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น นักการตลาดของตลาดน้ า, เจ้าของ
ตลาดน้ า, ผู้ประกอบการ เป็นต้น 
 2. ควรศึกษาขยายกลุ่มตัวอย่างออกไปให้มากกว่านี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเข้มข้น 
 3. ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมในด้านของความพึงพอใจของผู้ซื้ออย่างลึกซึ้ง 
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวตลาดน ้าวัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวตลาดน้้าวัดพระ
ยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวตลาดน้้าวัดพระ
ยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จ้าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย    
คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาเที่ยวตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร จ้านวน 400 คน 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูปในการวางสถิติเพื่อการวิจัยในการประมวลผล โดยใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
และแบบทดสอบสมมติฐาน คือสถิติทดสอบ t-test และ One-way ANOVA 
  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุ 51 -60 ปี ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร มีแหล่งข้อมูล
ที่ทราบคือ อินเตอร์เน็ต มีลักษณะการเดินทางด้วยตนเอง มีพาหนะที่ใช้ในการเดินทางคือ รถยนต์ส่วนตัว มีกลุ่มคน
ที่เดินทางมาด้วยคือ ครอบครัว มีวิธีการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่
เกิน 5,000 บาท อภิปรายผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงล้าดับของค่าเฉลี่ย 
พบว่า มากที่สุดคือ คือด้านภาพรวมของร้านอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาคือ ด้านการให้บริการของผู้จ้าหน่าย
สินค้าและผู้ให้บริการ รองลงมาคือ ด้านสถานที่  รองลงมาคือ ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และด้าน
ค่าใช้จ่าย ตามล้าดับ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีแหล่งข้อมูลที่ทราบคือ อินเตอร์เน็ต มีลักษณะการเดินทางด้วยตนเอง 
มีพาหนะที่ใช้ในการเดินทางคือ รถยนต์ส่วนตัว มีกลุ่มคนที่เดินทางมาด้วยคือ ครอบครัว มีวิธีการเดินทางมา
ท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่เกิน 5 ,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
นักท่องเที่ยวที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจในตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์  แตกต่างกันที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 
นักท่องเที่ยวที่มีอายุ สถานภาพ การศึกษาอาชีพ และรายได้ ต่างกัน มีความพึงพอใจในตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์
ไม่แตกต่างกัน 
 
ค้าส้าคัญ : ความพึงพอใจ,นักท่องเที่ยว,ตลาดน ้าวัดพระยาสุเรนทร์ 
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ABSTRACT 
This research The purpose is to study tourism satisfaction. Of the floating market, 

Wat Phraya Rua, Klong Sam Wa, Bangkok. And to compare the satisfaction of travelers to 
Wat Phraya Rua, Klong Sam Wa, Bangkok. Classified by demographic factors. The 
research population is Thai tourists. Come to Wat Phraya Rua in Klong Sam Wa. Bangkok 
metropolis sampling using convenience sampling method to collect data. Analyze with 
computer program to place statistics for research in processing. The statistics used for data 
analysis and hypothesis testing. T-test statistics and One-way ANOVA 

The study indicated that The majority of respondents were female. Most of them are 
51-60 years old. Most of them have high school education. Mostly private business / 
trading. And most of the monthly income from 30,001 to 50,000 baht from Bangkok. There 
are sources known to the internet for self-travel. There are vehicles used to travel. private 
car There is a group of people who travel with their family. There is a way to travel by 
private car. Descriptions of result of the satisfaction of the tourists at Wat Phrayasuwan, 
Klong Samwa, Bangkok, the overall satisfaction was at a high level. When considering 
each item, the order of the mean was found as the most comprehensive aspect of the 
restaurant and beverage, followed by the service of the supplier and the service provider, 
followed by the secondary location. The service is provided by government agencies. And 
cost, respectively, most tourists. There are sources known to the internet for self-travel. 
There are vehicles used to travel. private car There is a group of people who travel with 
their family. There is a way to travel by private car. The hypothesis test found that tourists 
with different sexes were satisfied in Wat Phrayasuaram floating market. At the 0.05 
significance level, tourists with different education levels, occupations and incomes were 
not satisfied in Wat Phrayasuwan Floating Market. 

 
Keywords : satisfaction, tourists, floating market Wat Phraya Rua 
 
บทน้า 
  ยุคปัจจุบันสังคมไทยมีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบที่มาจากหน้าที่การงานที่รัดตัวหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวเป็น
แรงกดดันให้การใช้ชีวิตของคนไทยเป็นไปด้วยความวุ่นวายท้าให้มนุษย์ต้องมีการผ่อนคลายด้วยการท่ องเที่ยว          
ในปัจจุบันการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมก็คือการท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยววิถีไทย ส่งผลให้ตลาดย้อนยุค 
(Retro Market) ได้รับความนิยมและกลายเป็นกระแสนิยมในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และมีทรัพยากรทางธรรมชาติ สถาปัตยกรรมรวมถึง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นร่องรอยที่แสดงถึงความเจริญในอดีตสืบทอดต่อเนื่องกันมา 
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี การจัดรูปแบบตลาดในรูปแบบโบราณมีการ
แต่งตัวด้วยชุดไทยย้อนยุค มีขนมโบราณที่ปัจจุบันไม่สามารถหาทานได้ง่ายๆจ้าหน่ายท้าให้เกิดความรู้สึกแปลกใหม่
เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพราะเหมือนเป็นการย้อนเวลากลับมาใช้ชีวิตที่ผ่อนคลายไม่ต้องเร่งรีบเหมือนสังคมใน
ปัจจุบันจึงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวแล้วมีการถือก้าเนิดตลาดโบราณเกิดขึ้นอีกมากมายในปัจจุบันเพราะการ
ท้าตลาดแนวย้อนยุค และตลาดน้้า หรือตลาดในคลอง ก้าลังเป็นที่นิยมท้าให้มีนักท่องเที่ยวตามที่ต่างๆแวะเวียนเข้า
มาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสายช่วยสร้างรายได้ให้คนในชุมชนมีงานท้าและเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของจังหวัด 
หรือท้องที่ในชุมชน ให้เป็นที่รู้จักและสร้างเม็ดเงินจ้านวนมหาศาลเพื่อน้ากลับไปพัฒนาความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชนให้ดีขึ้นอีกด้วย (ชาตรี ประกิตนนทการ, 2557) 
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 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงมีบทบาทส้าคัญต่อประเทศอย่างมากถือว่าเป็นตัวสร้างก้าไร
ให้กับประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริง จะเห็นได้จากมีหลายหน่วยงานด้วยกันที่เกิดขึ้นเพื่อท้าให้ภาคการ
ท่องเที่ยวของประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
เพื่อเชิญชวนให้คนไทยหันมาเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส้าคัญอย่างมากรวมถึงหลายๆประเทศก็ให้ความส้าคัญกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของตนเองมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยก็ได้ให้ความส้าคัญการการส่งเสริมการท่องเที่ยวมา
โดยตลอด ดูจากการจัดอันดับในปี 2559 ของ เดลีเมลของประเทศอังกฤษ ได้จัดอันดับประเทศที่น่าท่องเที่ยว           
ซึ่งประเทศไทยได้ถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับที ่10 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวได้ให้ประเทศไทยนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจอยู่มากมาย เป็นผลมาจากการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง ของผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมดและยังส่งผลไปสู่การลงทุน การจ้างงาน การสร้างอาชีพ และการกระจายรายได้ น้าไปสู่การยกระดับ
ประเทศไทยให้ประสบความส้าเร็จในระดับโลก 
  ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมาย ซึ่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาค และยังมีการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2560 ประเทศเปิด AEC อย่างเป็นทางการ ท้าให้สถานการณ์
การท่องเที่ยวนั้นน่าสนใจมากข้ึนอย่างมาก เพราะจากสถิติประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมาก
ที่สุดในบรรดาประเทศร่วมกลุ่ม AEC ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องรู้ถึงจุดแข็งของสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละแห่งของตนเอง
อย่างลึกซึ้งรวมถึงจุดอ่อนที่ยังต้องเร่งปรับปรุงอย่างมาก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงมีบทบาท
ส้าคัญต่อประเทศอย่างมากถือว่าเป็นตัวสร้างก้าไรให้กับประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริง จะเห็นได้จากมี
หลายหน่วยงานด้วยกันที่เกิดขึ้นเพื่อท้าให้ภาคการท่องเที่ยวของประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเชิญชวนให้คนไทยหันมาเที่ยวภายในประเทศมากข้ึน 
  ปัจจุบันกระแสความนิยมในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้คนทั่วโลกในได้เปลี่ ยนไป นักท่องเที่ยวเริ่มหันมา 
สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมากขึ้น ทั้งนี้เป็นความสนใจและพร้อมรับความรู้สึก ที่
จะได้สัมผัสกับธรรมชาติและได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น จากผลการวิจัยของ พัชรา ลาภลือชัย (2556) พบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เริ่มหันมาหาธรรมชาติและสัมผัสกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวชนบทที่อยู่กับธรรมชาติ มาก
ขึ้น ทั้งนี้ในบรรดาแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวชนบท ประเพณีและวัฒนธรรมได้ อย่าง
ชัดเจน คือ ตลาดน้้า ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์และวิถีชี วิตที่ไม่เหมือนใคร พร้อมกับ เสน่ห์ของ
ความเป็นไทย โดยเห็นภาพการใช้ชีวิตในอดีตจนกลายเป็นดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เป็น 46 กระแส
วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตลาดน้้าในสายตาของเยาวชนไทย 2. เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้้าของเยาวชนไทย 3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของเยาวชนไทยเกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์ตลาดน้้า อย่างดี(พรนภา ธนโพธิวิรัตน์, 2551) ปัจจุบันมีตลาดน้้าหลายแห่งในเมืองไทย เช่น ตลาดน้้า
ด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี(ตลาดน้้าแห่งแรกของไทย) ตลาดน้้าอัมพวาหรือตลาดน้้ายามเย็น จังหวัด
สมุทรสงคราม ตลาดน้้า 4 ภาค (พัทยา จังหวัดชลบุรี) ตลาดน้้าหัวหิน (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ตลาดน้้าอโยธยา 
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ตลาดน้้าคลองแห (หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) ตลาดกลางดง (จังหวัดนครราชสีมา) ตลาด
น้้าบางน้้าผึ้ง (พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ) ตลาดน้้าตลิ่งชัน (กรุงเทพฯ) และตลาดน้้าอื่นๆ เป็นจ้านวนมาก 
ดังนั้นหน่วยงานที่ เก่ียวข้องควรวางแผนตลอดจนก้าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งด้าน
การเดินทาง ด้านสถานที่ ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก และด้านการบริการ ตลอดจนด้านสถานที่จัดจ้าหน่ายของที่
ระลึก เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ตลาดน้้าไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะเยาวชนไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ เนื่องจากกลุ่มเยาวชนจะมีอิทธิพลต่อครอบครัวอย่าง
มากในการตัดสินใจไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ (Weaver and Oppermann, 2000) รวมทั้งเยาวชน
เหล่านี้จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ส้าคัญในอนาคต จากข้อมูลดังกล่าวสังเกตได้ว่าประชาชนคนไทยนิยมที่จะท่องเที่ยวเชิง
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อนุรักษ์หรือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมากขึ้น และมีจ้านวนคนที่ท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี  ดังนั้นหน่วยงาน
ต่างๆจ้าเป็นต้องทราบถึงปัญหาว่า เพราะเหตุใดคนในประเทศถึงเลือกที่จะไปเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึง
ความส้าคัญและสนใจอยากจะศึกษา การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร เนื่องจากปัจจุบันตลาดน้้ามีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น มีความเจริญขึ้นอย่างมากรวมถึงเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างเม็ดเงินให้กับพื้นที่อย่างมากจึงอยากจะศึกษาว่าความพึงพอใจและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างไร เพื่อจะได้น้าไปพัฒนาปรับปรุงรวมทั้งน้าไปใช้กับตลาดน้้าอื่นๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว
ให้เติบโตมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์  เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร จ้าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
สมมติฐานในงานวิจัย 

นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกันมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวตลาดน้้าวัดพระยา
สุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 เพศ 

 อาย ุ

 สถานภาพ 

 ระดับการศึกษา 

 อาชีพ 

 รายได้ต่อเดือน 

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนไทยท่ี
มีต่อตลาดน ้าวัดพระยาสุเรนทร์ 

 ด้านสถานท่ี 

 ด้านการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ 

 ค่าใช้จ่าย 

 การให้บริการของผูจ้้าหน่าย
สินค้าและผู้ให้บริการ 

 ภาพรวมของร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม 

 

ข้อมูลนักท่องเท่ียว 
 พื้นที่อยู่อาศัย 

 แหล่งข้อมูลที่รูจ้ัก 

 ลักษณะการเดินทาง 

 พาหนะที่ใช้ 

 บุคคลที่ร่วมเดินทาง 

 วิธีการเดินทางมาตลาดน้้า 

 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว 
 



 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การวิจัยครั้งนี้ท้าให้ทราบถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวคนไทยที่มีต่อตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ 

เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
2. การวิจัยครั้งนี้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของผู้คนที่อาศัยบริเวณพื้นที่วัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสาม

วา กรุงเทพมหานคร จากข้อมูลที่ได้สามารถน้าไปปรับปรุงและส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ได้ 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนต่างๆ ที่เกิด ขึ้นอยู่เสมอของ
นักท่องเที่ยว ซึ่งด้าเนินไปภายใต้ผลสะท้อนที่เกิดจากภาวะแวดล้อม ความรู้สึกนึกคิด และความรู้ความเข้าใจของ
นักท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการและความถึงพอใจของ นักท่องเที่ยว" นับเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากทุกธุรกิจใน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะต้องเข้าไปสัมผัสหรือมีส่วนร่วมใน
การให้บริการนักท่องเที่ยว จึงต้อง ศึกษาพฤติกรรมทั้งด้านภูมิหลังและทัศนคติของนัดท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงธุรกิจท่องเที่ยว ของตนให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และสร้างความถึงพอใจให้แก่
นักท่องเที่ยว ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจึงเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการ 
ท่องเที่ยว เพราะบุคลากรที่จะท้างานเก่ียวกับนักท่องเที่ยวควรมีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม นักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี 
รวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ลักษณะนิสัย การแสดงออก ฯลฯ อันจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถปรับตัวและรู้ความต้องการของ นักท่องเที่ยว ท้าให้ง่ายต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
การให้บริการ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา , 2555, น.32) 
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว 

ความส้าคัญของการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวท้าให้ทราบถึงรูปแบบการตัดสินใจ ของนักท่องเที่ยวว่า 
เขาซื้อบริการท่องเที่ยวอะไร ท้าไมถึงซื้อบริการท่องเที่ยวนั้น ซื้อบริการท่องเที่ยว เมื่อไร ซื้อบริการท่องเที่ยวที่ไหน 
ซื้อบริการท่องเที่ยวบ่อยแค่ไหน และหลังจากซื้อบริการท่องแล้ว เขาประเมินบริการเหล่านั้นอย่างไร หากต้องการ
เอาชนะใจของนักท่องเที่ยวหรือท้าให้นักท่องเที่ยว เกิดความพึงพอใจหลังจากการใช้บริการ ธุรกิจท่องเที่ยวจ้าเป็น
ที่จะต้องเรียนรู้ทุกสิ่งที่เกี่ยวช้องกับ นักท่องเที่ยว ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจึงเป็นการศึกษาความ
ต้องการและพฤติกรรม ของนักเที่ยวที่เป็นตลาดเป้าหมาย เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการที่ตอบสนองต่อ
ความ ต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตลาดนั้น และท้าให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดย
มุ่งเน้นพฤติกรรมพื้นฐานทางวัฒนธรรม ประเพณี และอาชีพของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มที่ แตกต่างกันในรูปแบบ
ของการท่องเที่ยว โดยสามารถสรุปความส้าคัญของการศึกษาพฤติกรรม นักท่องเที่ยวได้ 3 ประการ ดังนี้ (บุญเลิศ 
จิตตั้งวัฒนา, 2555, น.34) 

1. การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นการศึกษาที่มีความแปรเปลี่ยนอยู่เสมอ เนื่องจากพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวเป็นการกระท้าของมนุษย์ที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่ไม่มีความคงที่ อัน ได้แก่สภาวะแวดล้อมภายนอก 
และพฤติกรรมความรู้สึกนึกคิดความรู้ความเช้าใจของนักท่องเที่ยว ดังนั้น นักการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ถึงตระหนักว่า กลยุทธ์การตลาดจะต้องมีการ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว 

2. การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นการศึกษาเกี่ยวช้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กัน ระหว่างความรู้สึกนึก
คิด การกระท้าของตัวนักท่องเที่ยวกับภาวะแวดล้อมภายนอก กล่าวคือ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมิได้เกิด
จากปัจจัยด้านตัวนักท่องเที่ยวเพียงส้าพัง แต่จะได้รับอิทธิพล จากปัจจัยภายนอกที่อยู่แวดล้อมนักท่องเที่ยวด้วย 
ดังนั้น นักการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถึง เช้าใจว่า กิจกรรมการตลาดทั้งมวลสามารถล่งผลต่อพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวในทางใดทางหนึ่งได้ เช่นกัน 
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3. การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นการศึกษาเก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยน กล่าวคือ มีการแลกเปลี่ยน
ระหว่างการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวกับเงิน เพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว ความคิด หรือ
ประสบการณ์ต่าง ๆ จะเห็นว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมัก เกี่ยวข้องกับ 3 ช่วงเวลาใหญ่ๆ คือ (1) ช่วงการค้นหาและ
ท้าการซื้อเพื่อให้Iด้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการ ท่องเที่ยว (2) ช่วงของการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว และ(3) ช่วง
หลังการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการ ท่องเที่ยวซึ่งนักการตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความละเอียดและรอบคอบ
จะต้องด้าเนินกล ยุทธ์การตลาดที่สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวทั้ง 3 ช่วงเวลาให้ได้ 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างที่มีค้าถามแบบปลายปิดเป็นเครื่องมือวิจัยใช้ในการเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มท่องเที่ยวคนไทยในตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการระบุ
จ้านวนที่ไม่แน่นอนจึงใช้สูตร (Infinite population) ในการค้านวณของขนาดของกลุ่มตัวอย่าง n = P(1-P)(Z) 2/ 
E2 ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง  

แบบสอบถาม 1 ชุดมี 3 ตอน ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมาตราวัด
ประเภทนามบัญญัติและเรียงล้าดับ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมาตราวัดประเภทนามบัญญัติและ
เรียงล้าดับ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ใช้วิธีวัดตามมาตรวัดแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)โดยท้าการทดสอบความเชื่อมั่นจากการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์ความสอดคล้องภายในของ(Cronbach's Alpha)ในตอน 2 และใช้สถิติต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t – test F-test ON-WAY ANOVA ณ ระดับนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ 0.05  
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์  เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร ได้ข้อสรุปดังนี้ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.8 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 19.3 
ส่วนใหญ่มีอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.5 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 44.0 ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 37.3 ส่วนใหญ่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็น
ร้อยละ 42.0 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.3  
2. พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
  พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 44.5 มีแหล่งข้อมูลที่ทราบ
คือ อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ26.6 มีลักษณะการเดินทางด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 62.0 มีพาหนะที่ใช้ในการ
เดินทางคือ รถยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 47.5 มีกลุ่มคนที่เดินทางมาด้วยคือ ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 54.3           
มีวิธีการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 59.5 และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่เกิน 5,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 64.0  
3. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวตลาดน ้าวัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์  เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร            
โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงล้าดับของค่าเฉลี่ย พบว่า มากที่สุด คือ 
คือด้านภาพรวมของร้านอาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาคือ ด้านการให้บริการของผู้จ้าหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ 
รองลงมาคือ ด้านสถานที่ รองลงมาคือ ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และด้านด้านค่าใช้จ่าย ตามล้าดับ 
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ด้านสถานที่ โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงล้าดับของ
ค่าเฉลี่ย พบว่า มากที่สุดคือ คือความสะอาดของสภาพแวดล้อมโดยรอบตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ รองลงมาคือ 
สถานที่จอดรถ และห้องน้้าของตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ รองลงมาคือ สภาพของน้้าในคลองวัดพระยาสุเรนทร์ 
รองลงมาคือ สภาพเส้นทางเข้าตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ค่และป้ายบอกทางเข้า
ตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครค่า ตามล้าดับ 

ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านโดยเรียงล้าดับของค่าเฉลี่ย พบว่า มากที่สุดคือ คือการท้าป้ายบอกทางที่ชัดเจน และการดูแลความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่ รองลงมาคือ การจัดการด้านจราจรในตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ รองลงมาคือ การให้บริการด้านที่
จอดรถและการให้ค้าแนะน้าหรือข้อมูลเกี่ยวกับตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์  รองลงมาคือ การกระจายเสียง
ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลต่างๆ ภายในตลาดน้้า รองลงมาคือ การให้ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต และ
การให้ข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ ของตลาดน้้า ตามล้าดับ 

ด้านค่าใช้จ่าย โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงล้าดับของ
ค่าเฉลี่ย พบว่า มากที่สุดคือ คือราคาจ้าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ รองลงมาคือ ราคา
ค่าบริการห้องน้้า รองลงมาคือ ราคาจ้าหนา่ยสินค้าของฝากในตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ และค่าบริการที่จอดรถตามล้าดบั 

ด้านการให้บริการของผู้จ้าหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก           
เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงล้าดับของค่าเฉลี่ย พบว่า มากที่สุดคือ คือมารยาทและความสุภาพของผู้จ้าหน่าย
สินค้าและผู้ให้บริการ รองลงมาคือ มนุษยสัมพันธ์ของผู้จ้าหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการในด้านต่างๆ รองลงมาคือ 
บุคลิกภาพและความยิ้มแย้มของผู้จ้าหน่ายสินค้าและให้บริการด้านต่างๆ รองลงมาคือ ความเพียงพอของที่พักผ่อน
และโต๊ะรับประทานอาหารภายในตลาดน้้าองลงมาคือ ความรวดเร็วในการให้บริการของพนักงานร้านค้าในตลาดน้้า 
และการให้การต้อนรับของประชาชนในพื้นที่และการอ้านวยความสะดวกด้านต่างๆ ตามล้าดับ 

ด้านภาพรวมของร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านโดยเรียงล้าดับของค่าเฉลี่ย พบว่า มากที่สุดคือ คือร้านอาหารและเครื่องดื่มมีความสะอาด และความ
หลากหลายของสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม รองลงมาคือ ร้านอาหารและเครื่องดื่มตั้งราคาที่เหมาะสม รองลงมาคือ 
การให้ส่วนลดจากการต่อรองราคาของนักเที่ยวภายในตลาดน้้า  และร้านค้า ร้านอาหารมีเพียงพอต่อจ้านวน
นักท่องเที่ยว ตามล้าดับ 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  1. นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวตลาดน้า้วัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ที่นัยส้าคัญ 0.05 
  2. นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ที่นัยส้าคัญ 0.05 
  3. นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกันมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ที่นัยส้าคัญ 0.05 
 4. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์           
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ที่นัยส้าคัญ 0.05 
  5. นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ที่นัยส้าคัญ 0.05 
  6. นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์         
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ที่นัยส้าคัญ 0.05 
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อภิปรายผลการศึกษา 
  จากผลการศึกษา ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์  เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท้าให้ผลงานวิจัยในครั้งนี้เป็นภาพบวก น้ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  จากการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์  เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะ การรับรู้คุณภาพบริการของ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ และความคาดหวังคุณภาพบริการของนักท่องเที่ยวท้าให้เกิด
ความพึงพอใจมาก ท้าให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกอยากกลับมาท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อีกครั้ง  และ
เต็มใจที่จะจ่ายค่าบริการทางการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler et al. (2012,p.51)           
ว่าคุณภาพบริการของแหล่งท่องเที่ยวนับเป็นปัจจัยส้าคัญในการวัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Zeithaml et al. (2009, p.46) ว่าองค์กรที่ก้ากับดูแลแหล่งท่องเที่ยวจะมีบทบาทส้าคัญต่อการบริหาร
จัดการคุณภาพบริการของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
Robinson & Etherington (2006, p. 19) 

ด้านสถานที่ พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ ความสะอาดของ
สภาพแวดล้อมโดยรอบตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ สถานที่จอดรถ และห้องน้้าของตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ 
เพียงพอ สภาพของน้้าในคลองวัดพระยาสุเรนทร์ใสสะอาด สอดคล้องกับ (จิตตินันท์ เดชะคุปต์, 2551, น.28)           
ว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นตัวก้าหนดคุณลักษณะของการบริการ ผู้บริหารองค์กรและผู้ปฏิบัติงานบริการ
จ้าเป็นต้องส้ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์บริการและลักษณะของการน่าเสนอบริการที่
ผู้ใช้บริการชื่นชอบ เพราะข้อมูลดังกล่าวจะบ่ง บอกถึงการบ่ระเมินความรู้สึกและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อ
คุณสมบัติของบริการที่ผู้ใช้บริการ ต้องการและวิธีการตอบสนองความต้องการแต่ละอย่างในลักษณะที่ผู้ใช้บริการ
ปรารถนาซึ่งเป็นผลดี ต่อผู้ให้บริการในอันที่จะตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ใช้บริการ และสามารถสนองตอบ
บริการที่ ตรงกับลักษณะและรูบ่แบบที่ผู้ใช้บริการคาดหวังไว้ได้จริง 

ด้านการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะมีการ
กระจายเสียงประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลต่างๆ ภายในตลาดน้้า และการให้ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต 
และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของตลาดน้้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา ทวีวงศ์โอฬาร (2552)          
ได้ท้าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ชาวไทยในการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา           
ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวในจังหวัด  พระนครศรีอยุธยา พบว่า
ปัจจัยทางด้านโบราณสถานและสภาพแวดล้อมด้านการคมนาคมด้าน บทบาทของรัฐได้รับความ พึงพอใจมากจาก
การท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนปัจจัย ด้านราคาสินค้าและบริการ ด้านความปลอดภัยด้านของที่
ระลึกด้านการบริการนักท่องเที่ยวชาว ไทยได้รับความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง ดังสรุปได้ว่านักท่องเที่ยวชาว
ไทยได้รับความพึงพอใจ ในการท่องเที่ยวในจังหวัด พระนครศรีอยุธยาด้านโบราณสถานและสภาพแวดล้อมมาก
ที่สุดและได้รับความพึงพอใจด้านความ ปลอดภัยน้อยที่สุดผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว
ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยจ้าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์พบว่าปัจจัยด้าน 
ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันเช่นเพศอายุระดับการศึกษาระดับรายได้อาชีพและสถานภาพที่  แตกต่างกันส่งผล 
ให้ได้รับความพึงพอใจจากการมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน โบราณสถานและสิ่งแวดล้อมราคา
สินค้าและบริการการคมนาคมความปลอดภัยการบริการของที่  ระลึกและบทบาทของภาครัฐแตกต่างกันผลการ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยจ้าแนกตาม
ลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวพบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน เช่นวัตถุประสงค์ของการมา
ท่องเที่ยวจ้านวนผู้ร่วม เดินทางมาท่องเที่ยวลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวพาหนะทีใ่ช่ในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ความถี ่ในการเดินทางมา ท่องเที่ยวระยะเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวต่อครั้ง และ 
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แหล่งข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพึงพอใจในด้านโบราณสถาน และสิ่งแวดล้อม
ราคาสินค้าและบริการการคมนาคมความปลอดภัยการบริการของที่ระลึกและ บทบาทของภาครัฐแตกต่างกัน 

ด้านค่าใช้จ่าย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เป็นเพราะราคาจ้าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มใน
ตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริการอื่นๆ มีราคาถูก เหมาะสม ท้าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
ในการให้บริการ สอดคล้องกับ Lovelock and Wirtz (2011, p.45) ได้กล่าวถึงความส้าคัญของความพึงพอใจของ
ในการใช้บริการซึ่งให้คุณประโยชน์หลายอย่างแก่องค์กรบริการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระดับ มากจะ
น่าไปสู่ความภักดีต่อองค์กรในระยะยาว ถ้ารักษาผู้ใช้บริการที่ดีไว้ได้มากกว่าการที่จะจูงใจหรือพัฒนาผู้ใช้บริการ
ใหม่เพื่อแทนที่ผู้ใช้บริการที่จากไป ผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจสูงสุดจะแพร่ค้าพูด ในทางบวกจนกลายเป็นการ
โฆษณาให้กับองค์กรบริการ ซึ่งจะลดต้นทุนในการหาผู้ใช้บริการใหม่ เรื่อง นี้มีความส้าคัญมากส้าหรับผู้ให้บริการ 
เนื่องจากชื่อเสียงและการแพร่ค้าพูดเป็นแหล่งข่าวสารที่ส้าคัญ ส้าหรับผู้ใช้บริการใหม่ คุณภาพบริการเป็นสิ่งส้าคัญ
ที่จะท้าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ และ คุณประโยชน์ของความพึงพอใจจะล่งผลทางบวกต่อองค์กรผู้ให้บริการ 

ด้านการให้บริการของผู้จ้าหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะ         
ผู้จ้าหน่ายสินค้ามีมารยาทและความสุภาพ บริการที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้ม ด้านภาพรวมของร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะร้านอาหารและเครื่องดื่มมีความสะอาด และ
ความหลากหลายของสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ตั้งราคาที่เหมาะสม มีการให้ส่วนลดจากการต่อรองราคาของนัก
เที่ยวภายในตลาดน้้า อาหารปลอดภัย สอดคล้องกับ (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552) ว่าองค์ประกอบที่ท้าให้
นักท่องเที่ยวพึงพอใจคือความปลอดภัยและสาธารณูปโภคเป็นสว่นประกอบที่สา้คัญ ความมีประสิทธิภาพของระบบ
สาธารณูปโภค เช่น การสื่อสารโทรคมนาคม ระบบการคมนาคม การบริการด้านสุขอนามัยสาธารณะ และระบบ 
ความปลอดภัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติมานันท์ พลูจันทร์ (2554) ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ที่พักของ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ปัจจัยที่มี ส่วน
ในการตัดสินใจในระดับมากที่สุดคือ การบริการ ปัจจัยที่มีส่วนในระดับการตัดสินใจในระดับมาก คือ ราคา ความ
สะอาด ความปลอดภัย สถานที่และที่จอดรถ และปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจระดับ ปานกลางคือ ห้องอาหาร 
กิจกรรมนันทนาการ การตกแต่ง การส่งเสริมการขายและความมีชื่อเสียง ในด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาเที่ยวในอ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ ในระดับปลานกลาง 

ด้านภาพรวมของร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็นเพราะร้านอาหารและ
เครื่องดื่มมีความสะอาด และความหลากหลายของสินค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่มตั้งราคาที่เหมาะสม และมีการให้
ส่วนลดจากการต่อรองราคาของนักเที่ยวภายในตลาดน้้า และร้านค้า ร้านอาหารมีเพียงพอต่อจ้านวนนักท่องเที่ยว 
ท้าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในระดับมากจะล่งผลให้เกิดพฤติกรรมในอนาคต คือ การซื้อซ้้า
การบอกต่อในทางบวก การยินยอมจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อใช้บริการ สอดคล้องกับ (Grigoroudis, 2009; Oliver, 2010, p.34) 
การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวมีความส้าคัญต่อองค์กรผู้ให้บริการสามารถ ด้ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้เพราะ
ก่อให้เกิดนักท่องเที่ยวรายใหม่ ๆจากการแนะน่าปากต่อปากไปยัง เพื่อนญาติของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่มา
เที่ยวเป็นครั้งแรกเพื่อให้หวนกลับมาเที่ยวอีกครั้ง ลด ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
(arbrooke & Horner, 2007, p.57) น้าไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตแก่องค์กรที่ให้บริการทางด้านการท่องเที่ยว 
(Wang et al., 2009, p.23) 

จากงานวิจัยพบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ก่อพงษ์ บุญยการ(2550) ท้าการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจของ 
นักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการที่พักในอ้าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษา พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนมากมีอายุ 31-40 ปี มีสัญชาติไทย ซึ่งอยู่ในช่วงระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทและมีรายได้อยู่ในช่วง 10,000 - 30,000 บาท ส่วนใหญ่เดินทางมาเที่ยว
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ที่อ้าเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์เป็นคร้ังแรก โดยสื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกเดินทางมาท่องเที่ยว
ปราณบุรี คือ เพื่อนแนะน้าให้มาเที่ยว และมีจุดประสงค์เพื่อการพักผ่อน มีรูปแบบการเดินทางแบบไม่ใช่กรุ๊ฟทัวร์ 
เพราะส่วนใหญ่เดินทางมากับเพื่อนด้วยรถยนต์ส่วนตัวในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ในส่วนของค่าใช้จ่าย อยู่ในช่วง 
1,000 - 3,000 บาท คิดเป็น 10 % ของรายได้ของผู้ตอบค้าถามส่วนใหญ่ และที่พักส่วน ใหญ่คือรีสอร์ท 
  จากงานวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มีแหล่งข้อมูลที่ทราบคือ อินเตอร์เน็ต เป็นเพราะ สินค้าบริการ
ท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเป็นพื้นฐาน การจอง การสั่งซื้อจะเน้นความถูกต้อง
ของสารสนเทศซึ่งจะน้าไปสู่การได้มาซึ่งสินค้าและบริการทางกายภาพที่ต้องการ เช่น การซื้อตั๋วเครื่ องบิน 
นักท่องเที่ยวจะเริ่มจากการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่นั่ง เที่ยวบิน ตารางเวลา และราคา หลังจากนั้นจึงจะมีกิจกรรม
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ มีลักษณะการเดินทางด้วยตนเอง เป็นเพราะ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็นการกระท้าทุกอย่าง
ของนักท่องเที่ยวไม่ว่าการกระท้านั้นนักท่องเที่ยวจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม และบุคคลอื่นจะสังเกตการกระท้านั้นได้
หรือไม่ก็ตามก็เพื่อมุ่งตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่ง  โดยพฤติกรรมภายนอกของ
นักท่องเที่ยว (Tourist’s Overt Behaviour) เป็นพฤติกรรมที่ผู้อื่นสังเกตได้โดยอาศัยประสาทสัมผัส เป็นการ
ท้างานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพันธ์
กัน โดยพฤติกรรมภายในจะเป็นตัวก้าหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่ และเดินทางคือ รถยนต์ส่วนตัว เป็น
เพราะะดวก ไม่ต้องวางแผนนานเหมือนเวลาเดินทางไกลต้องจองตั๋ว แค่ต้องจองที่พักอย่างเดียว ซึ่งไม่ต้องจอง
ล่วงหน้านานก็ได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นักท่องเที่ยวสามารถขนสิ่งของไปได้ตามใจชอบ สอดคล้องกับ 
แนวคิดของ Perreault และ Dorden (1979) ว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีพฤติกรรมแบบประหยัด (Budget 
Travelers) และนักท่องเที่ยวประเภทนี้ทีรายได้ปานกลาง แต่แสวงหาการหยุดพักผ่อนหรือท่องเที่ยวที่ใช้ค่าใช้จ่าย
ต่้า โดยจะอาศัยสภาพแวดล้อมที่ตนมีอยู่ เช่น รถยนต์ส่วนตัว เดินทางด้วยการวางแผนด้วยตนเอง ส่วนใหญ่ มีกลุ่ม
คนที่เดินทางมาด้วยคือ ครอบครัว มีวิธีการเดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไม่เกิน 5,000 บาท สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา ทวีวงศ์โอฬาร (2552) ได้ท้าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว ชาวไทยในการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึง 
พอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน การท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อเปรียบเทียบ ระดับความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยว ชาวไทยในการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้าแนก ตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
3) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการ ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จ้าแนกตามพฤติกรรมการท่องเที่ยว ผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการ
ท่องเที่ยวใน จังหวัด พระนครศรีอยุธยาพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี 
สถานภาพโสดระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชนและ นักท่องเที่ยวชาวไทย
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต้่ากว่า 10,000 บาทผลการศึกษาลักษณะพฤติกรรม การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในการท่องเที่ยว ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่ วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการ
เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพักผ่อนเดินทางมาท่องเที่ยว 2-5 คนโดยมาท่องเที่ยว กับเพื่อน
เดินทางมาท่องเที่ยวโดยใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลเคยเดินทางมาเที่ยวแล้ว 2-4 ครั้งเดินทางมา ท่องเที่ยววันเดียวและ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวต่อครั้งต้่ากว่า 1,000 บาทส่วนเรื่องแหล่งข้อมูล
ข่าวสารการ ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ได้รับ ข่าวสารการท่องเที่ยวจากบุคคลใกล้ชิดหรือคนรู้จัก  

จากงานวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศ สถานภาพ การศึกษาอาชีพ และรายได้ ต่างกัน มีความพึงพอใจ
ในตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส้าคัญ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา ทวีวงศ์โอฬาร 
(2552) ได้ท้าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ชาวไทยในการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการท่องเที่ยวในจังหวัด พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จ้าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์พบว่าปัจจัยด้าน ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันเช่นเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
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ระดับรายได้ อาชีพและสถานภาพที่  แตกต่างกันส่งผลให้ได้รับความพึงพอใจจากการมาท่องเที่ยวที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมราคาสินค้าและบริการการคมนาคมความปลอดภัยการบริการ
ของที่ ระลึกและบทบาทของภาครัฐ ไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. การจัดสรรพื้นที่ในการจัดจ้าหน่ายควรมีระยะช่องว่างส้าหรับการเลือกเดิน  เพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 
ส้าหรับนักท่องเที่ยว ไม่ควรคับแคบเกินไป  

2. ควรจัดการให้บริการระบบขนส่งมวลชนใหม่ รอบๆ บริเวณ ตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ ทั้งนี้เพื่อเป็น
การลดความแออัดของประชาชน และนักท่องเที่ยว 

3. ขจัดปัญหาความแออัดในการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล และขจัดปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ ตลอดจน
ปัญหาการจอดรถกีดขวางทางจราจร 

4. ตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ ควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาท มากขึ้น
เพื่อให้เกิดแนวความคิดร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ เพื่อให้เกิดแนวความคิดร่วมกัน 
เพื่อความหลากหลายในการวางแผนด้าเนินงาน 

5. เพื่อเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรจัดการการให้บริการขายสินค้า
แบบเป็นหมวดหมู่ ไม่แออัด นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ 

 
ข้อเสนอแนะครั งต่อไป 
  1. ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์  เขตคลองสามวา             
กรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้ข้อมูลของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน้้าวัดพระยาสุเรนทร์ที่ละเอียด
มากข้ึนในการท้าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2. ควรเพิ่มตัวแปรอื่นๆ ร่วมด้วยเช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เนื่องจากข้อมูลที่ได้อาจไม่มี
น้้าหนักพอที่จะอธิบายถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

3. ควรท้าการศึกษาวิจัย เก่ียวกับการท่องเที่ยวตลาดน้้าในสถานที่อื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร เพื่อน้าข้อมูล
ที่ได้มาเปรียบเทียบผลทางเศรษฐกิจ และน้ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของตลาดน้้าต่อไป 
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การปรับปรุงคุณภาพและลดความสูญเสียของกระบวนการผลิตปั้มโลหะด้วยหลัก 5WHY 5ส  
และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
 
ผู้วิจัย   ณัฐริกา  สารีกุล 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการท างานที่ก่อให้เกิดความสูญเปล่า และหา
แนวทางการแก้ไขปัญหา บริษัท ซูพีเรียร์ เมเทิล จ ากัด ระยะเวลาศึกษาวิจัย เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม 2561 
เป็นการศึกษาโดยเริ่มจากค้นหาปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นภายในบริษัท ซึ่งได้เก็บร่วมรวมข้อมูลจากผู้บริหารและ
บุคลากร โดยการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุด้วยการระดมความคิด และหาวิธีการแก้ไขปัญหาซึ้งเครื่องมือที่
คณะผู้วิจัยน ามาใช้คือ ผังงาน เมื่อรวบรวมข้อมูลที่เกิดปัญหาได้แล้วทางคณะผู้วิจัยได้ท าการเสนอแนะวิธีการท างาน
ที่จะปรับปรุงการขนส่งด้วยกระบวนการ PDCAและหลักการ 5ส.  

ผลจากการวิจัยพบว่าปัญหาทีเ่กิดขึ้นมีอยู2่ปัญหา โดยผู้วิจัยใช้หลัก 5Whyในการค้นหาสาเหตุของปัญหาที่
แท้จริง จนพบปัญหาในด้านต้นทุนการขนส่งสินค้าสูง และใช้เวลาในการขนส่งสินค้านาน ผู้วิจัยจึงน าหลักการ 
PDCA มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าที่มีระยะทางไกล ให้มีระยะทางใกล้ และประหยัดค่าใช้จ่าย
ที่สุด ปัญหาต่อมาที่พบคือ ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง ที่มาจากต้นทุนที่ไม่จ าเป็น คือกระบวนการผลิตชิ้นงานที่ไม่มี
คุณภาพ ท าให้เกิดรอยกดทับบนชิ้นงาน เนื่องจากชิ้นงานเกิดความเสียหายจากการกดทับของแม่พิมพ์ที่ตัวเครื่อง
จักร พนักงานจะต้องแก้ไขชิ้นงานเฉพาะหน้า ท าให้มีกระบวนการผลิตที่ไม่จ าเป็นเกิดขึ้น จึงใช้หลักการ 5ส. เพื่อใช้
ในการลดปัญหาของการเกิดรอยกดทับบนชิ้นงาน  
 
ค าส าคัญ  

การปรับปรุง = การแก้ไขให้เรียบร้อยหรือดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การให้บริการของรัฐควรจะต้องมีการ
ปรับปรุงให้โรงพยาบาลมีคุณภาพกล่าวคือการให้บริการต้องมีความรวดเร็วการให้บริการ คุณภาพ = ลักษณะดีที่มี
อยู่ประจ าบุคคล หรือสิ่งของ ตัวอย่างเช่น บริษัทรถยนต์ต่างๆ มีการปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้ดีขึ้น ความ
สูญเสีย =การหมดไป, สิ้นไป ตัวอย่างเช่น พื้นที่ป่าลดลงส่งผลให้เกิดความสูญเสียของระบบนิเวศน์  หลักการ 5 
Why = เป็นวิธีที่ถูกน ามาใช้เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา โดยเจาะลึกให้ถึงรากแก่นที่แท้จริงของปัญหานั้นๆ ผ่าน
การถามค าถาม 5 ค าถามที่เจาะลงไปเรื่อยๆ หลักการ 5 ส. = เป็นแนวคิดเรื่องการจัดระเบียบเรียบร้อยในสถานที่
ท างานโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในองค์การ และการท ากิจกรรม 5ส ถือได้ว่าเป็นแนวคิดพื้นฐานในการ
ท างานเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพดี 

 
ABSTRACT 

Reseach, Reseach had been purpose studing process, the work had made to 
engender wasteness and solving have problems. Supreria matial Company, Study is take the 
time on September to October. Start was being search in problem and cause happen in a 
company.researcher had solving of use was tooled. Gather had data of problem, researcher 
was made an offer a solving problem a transportation With the system PDCA and 5s. 
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The results revealed that was find have 2 problem. Researcher used 5 why in 
searching for cause of real problem. the problem in cost of product delivery and take time in 
long product delivery. Researcher was Apply principle PDCA used in solving problems in 
afar product delivery, to have short distance and save costs. The next problems was high cost 
of production caused by unnecessary expenses was process produce quality made it trace on 
the workpiece. Because the workpiece was made it a damage from the printer. Personnel will 
made modify a work piece impromptu. Make this is process Produce unnecessary 
workpieces. Use this principle 5s for reduce a problem of trace on the workpiece. 
 
Keywords 

Improvements = Improvement is the process of a thing moving from one state to a 
state considered to be better, usually through some action intended to bring about that better 
state. The concept of improvement is important to governments and businesses, as well as 
to individuals. 

Quality = quality of constantly seek to improve the quality of service we give to our 
customers. 

This raises questions about the quality of management within the company.Waste = 
materials or substances with no use or value, for example, ones that are produced when 
other products are being made /industrial waste5Why = 5 Whys is an iterative interrogative 
technique used to explore the cause-and-effect relationships underlying a particular 
problem.[1] The primary goal of the technique is to determine the root cause of a defect or 
problem by repeating the question "Why?" Each answer forms the basis of the next 
question. 5S. = 5s is a system for organizing spaces so work can be performed efficiently, 
effectively, and safely. This system focuses on putting everything where it belongs and 
keeping the workplace clean, which makes it easier for people to do their jobs without 
wasting time or risking injury. 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 ปัญหาด้านการขนส่ง จากการที่คณะผู้วิจัยได้ศึกษาหาสาเหตุของปัญหา พบว่าการขนส่งเริ่มแรกมี
ระยะทาง39กิโลเมตร ผู้วิจัยเห็นว่ามีเส้นทางการขนส่งที่ใกล้กว่า จึงท าการวิจัยโดยใช้กระบวนการ PDCA ซึ่งการน า
กระบวนการ PDCA ไปประยุกต์ใช้ในการท าแผนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการปรับปรุงผลิตภาพของปัญหา
ด้านการขนส่งท าให้ระยะทางจากเดิม39กิโลเมตรเหลือเพียง30กิโลเมตร จึงเป็นการพิสูจน์ได้ว่ากระบวน PDCA เข้า
มาช่วยในการวางแผนอย่างเป็นระบบและสามารถปรับปรุงผลิตภาพได้จริง  ปัญหาด้านความสูญเสียเนื่องจาก
กระบวนการผลิต เกิดกระบวนการผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาหรือขาดความรอบคอบในการ
ตรวจสอบคือ เกิดรอยกดทับที่ตัวชิ้นงานท าให้การสูญเสีย ปัญหาเรื่องชิ้นงานที่เป็นเหล็กปั๊มเกิดรอยกดทับ ผู้วิจัย
ค้นพบว่าปัญหาเกิดจากเศษเหล็กที่ติดอยู่ที่ตัวแม่พิมพ์ท าให้เกิดการกดทับลงบนตัวชิน้งานท าให้เกิดเป็นรอยจึงต้องมี
การท าความสะอาดตัวแม่พิมพ์โดยใช้หลักการ 5ส. เข้ามาช่วยปรับปรุงท าให้ลดข้อผิดพลาดและชิ้นงานที่เกิดความ
สูญเสีย จากเดิมมีชิ้นงานที่เกิดความสูญเสีย 15/100 ชิ้น เม่ือท าการปรับปรุงตามหลัก 5ส. แล้วมีชิ้นงานที่เกิดความ
สูญเสียเพียง 4/100 ชิ้นสามารถเพิ่มคุณภาพให้กับตัวชิ้นงานได้ ลดกระบวนการผลิตได้ เนื่องจากเป็นระบบที่มีแนว
ปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถน ามาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานได้จริง 
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งานวิจัยในอนาคต 
การศึกษาวิจัยนี้ผู้ที่มีความสนใจจะศึกษาสามารถน าวิจัยเล่มนี้ไปพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ท างานในโรงงานควรมีการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงงาน โดยใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาให้เหมาะกับวัตถุประสงค์
และเวลาเพื่อได้วิธีการท างานที่สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและรักษาคุณภาพ สามาถเพิ่มเติมแนวความคิดต่างๆ
ได้ดังนี้ 

1. ความสูญเสีย7ประการ ในกระบวนการผลิตมักจะพบว่ามีความสูญเสียต่างๆแฝงอยู่ไม่มากก็น้อย ซึ่งเป็น 
เหตุให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการต่ ากว่าที่ควรจะเป็น เช่น ใช้เวลานานในการผลิต สินค้า
คุณภาพต่ า ต้นทุนสูง 

2. ระบบการผลิตแบบลีน การใช้หลักการชุดหนึ่งในการระบุและก าจัดความสูญเปล่า เพื่อส่งมอบสินค้าที่
ลูกค้าต้องการ และทันเวลางถือว่าความสูญเปล่านั้น เป็นตัวท าให้เวลาที่ใช้ในการผลิตยาวนานขึ้น และควรมีการน า
เทคนิคต่างๆ มาใช้ในการก าจัดความสูญเปล่าออกไป โดยมุ่งเน้นก าจัดความสูญเสีย 

3. การควบคุมตนเองโดยอัตโนมัติ การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติโดยแต่ละกระบวนการต้องมีการควบคุม
คุณภาพ เนื่องจากในสายการผลิต หากพนักงานผลิตในจุดท างานของตนเองไม่ทันกับการไหลของสายพานก็สามารถ
หยุดสายพานได้เพื่อท างานให้ทัน แต่การด าเนินการดังกล่าวจะเกิดความสูญเสีย ดังนั้นจึงต้องมีระบบควบคุมเพื่อ
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดซึ่งจะน าไปสู่การหยุดสายการผลิตเพื่อหยุดการท างานของระบบเมื่อตรวจพบปัญหา 

4. การด าเนินการสอบกลับไปยังต้นก าเนิด การไปยังต้นก าเนิดเพื่อค้นหาความจริง ท าให้สามารถตัดสินใจ
ได้ถูกต้อง สร้างความเป็นเอกฉันท์ และบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ซูพีเรียร์ เมเทิล จ ากัด ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษาเป็นระยะเวลาตั้งแต่
กันยายน - ตุลาคม 2561 โดยเสนอแนะวิธีการท างานที่จะปรับปรุงการขนส่งด้วยกระบวนการ PDCAและหลักการ 
5ส. มาประยุกต์ใช้เพื่อลดความสูญเปล่า 

ความสูญเสียเนื่องจากการขนส่ง (Transporation) การขนส่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น
จึงต้องควบคุมและลดระยะทางในการขนส่งลงให้เหลือเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น ความสูญเปล่าจากการขนส่งชิ้นงาน          
มีระยะทางการขนส่งสินค้าใช้ระยะทางโดยประมาณ 39 กิโลเมตร ประเด็นเรื่องเส้นทางการขนส่ง ปัญหาที่เกิดขึ้น
คือเส้นทางเดิมมีระยะทางที่ไกลกว่า เราจึงท าการหาเส้นทางที่ใกล้โดยใช้กระบวนการ PDCA มาใช้ การขนส่งใน
เส้นทางใหม่สามารถลดระยะทางได้จากเดิม 39 กิโลเมตร เหลือ 30 กิโลเมตร รวมถึงยังสามารถลดระยะเวลาท าให้
ส่งมอบสินค้าได้เร็วขึ้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าให้ถึ งมือลูกค้า ความสูญเสียเนื่องจาก
กระบวนการผลิต (Processing) เกิดจากกระบวนการผลิตที่ไม่มีคุณภาพ ไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาหรือขาดความ
รอบคอบในการตรวจสอบคือ เกิดรอยกดทับที่ตัวชิ้นงานท าให้การสูญเสีย ปัญหาเรื่องชิ้นงานที่เป็นเหล็กปั๊มเกิดรอย
กดทับ ผู้วิจัยค้นพบว่าปัญหาเกิดจากเศษเหล็กที่ติดอยู่ที่ตัวแม่พิมพ์ท าให้เกิดการกดทับลงบนตัวชิ้นงานท าให้เกิด
เป็นรอยจึงต้องมีการท าความสะอาดตัวแม่พิมพ์โดยใช้หลักการ 5 ส.ท าให้ลดข้อผิดพลาดและชิ้นงานที่เกิดความ
สูญเสียจากเดิมมีชิ้นงานที่เกิดความสูญเสีย 15/100 ชิ้น เม่ือท าการปรับปรุงตามหลัก 5ส. แล้ว มีชิ้นงานที่เกิดความ
สูญเสียเพียง 4/100 ชิ้น สามารถเพิ่มคุณภาพให้กับตัวชิ้นงานได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. งานวิจัยนี้เสนอแนะวิธีการปรับปรุง การจัดสมดุลสายการผลิต และก าจัดความสูญเปล่าด้วยหลักเกณฑ์ของ 

ECRS เท่านั้น ในขั้นตอนต่อไปเป็นการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement) และการที่จะ
คงไว้ซึ่งนโยบายลดความสูญเปล่าได้นั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องเน้นที่บุคลากรเป็นหลัก ให้อ านาจรับผิดชอบ ให้ความอิสระ
และโอกาสในการปรับปรุงพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนางานอย่างมีระบบและท างานเป็นทีม 

2. การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและให้งบประมาณในการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินระบบ
การผลิตแบบดึง โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมเน้นระบบเสนอแนะข้อคิดเห็น และจัดตั้ งทีมงานเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การสนับสนุนและความ
มุ่งมั่นของผู้บริหารสูงสุด และก าลังใจที่ให้แก่พนักงานทุกคน 

3. กรณีศึกษานี้ท าการศึกษาและปรับปรุงเฉพาะสายการผลิตการปั้มเหล็กขั้นตอนการท างานนั้น จึงควร
ท าการศึกษาและปรับปรุงในกระบวนการแต้มสี และการท าสัญลักษณ์ชิ้นงานต่อไป เพื่อการขจัดไม่ให้เกิดความ
สับสนในการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตครบทุกกระบวนการผลิต จึงจะท าให้การวางระบบประสบ
ผลส าเร็จดียิ่งขึ้น 

4. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลควรมีการเก็บข้อมูลที่ละเอียดและมีความเข้าใจในระบบงานเก่าเพื่อที่จะ
ออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. สิ่งส าคัญที่สุดหลังจากการท ากิจกรรมปรับปรุงแล้ว ก็คือการรักษาคงสภาพและการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากตัวผู้บริหาร พนักงานและการติดตามจาก
ระดับหัวหน้างานอย่างจริงจัง และการที่กิจกรรมการปรับปรุงใดจะประสบความส าเร็จได้ จะต้องได้รับการสนับสนนุ
จากผู้บริการระดับสูงอย่างจริงจัง  

6. ควรมีรางวัลหรือสิ่งตอบแทนเป็นสิ่งจูงใจและขวัญก าลังใจให้กับผู้ให้บริการ พนักงานเพื่อให้เกิดการ 
แข่งขันภายในองค์กรเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควรจะให้มีการฝึกอบรมความรู้ใหม่ให้กับ
หัวหน้างานและพนักงาน และควรศึกษาเทคนิคอื่นๆ เข้าร่วมด้วย เช่น เทคนิคการลดความสูญเปล่าโดยใช้หลักการ
แบบลีน (LEAN) เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป 

7. ส าหรับโรงงานที่ มีลักษณะผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่ คล้ายคลึงกับโรงงานกรณีศึกษา สามารถ
น าหลักการแก้ปัญหาดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งอาจจะต้องมีการเปลี่ยนปัจจัยและระดับของปัจจัยที่จะใช้ใน
การศึกษาเพื่อให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของโรงงาน 
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Success factors for retailers In Phetchaburi. 
 
ผู้วิจัย   ณัฐวราพร  เติบญวน 

สาขาวิชา การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.สุรัสวดี  โปสินธุ์ 

ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องปัจจัยสู่ความส าเร็จของร้านค้าปลีก ในจังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ของลูกค้าร้านค้าปลีก ที่มีผลเป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จของร้านค้าปลีก ในจังหวัดเพชรบุรี             
2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อปัจจัยสู่ความส าเร็จของร้านค้าปลีก ในจังหวัดเพชรบุรี ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ประชากรในเขตจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 464,033 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้
สูตรก าหนดขนาดตัวอย่าง ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน และสุ่มตัวอย่างมาวิจัยโดยวิธีแบบง่าย เครื่ องมือที่ใช้
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า t-test และค่า f-test 
 1. ผลการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
249 คน อายุช่วงอายุ 20-40 ปี จ านวน 204 คน สถานภาพโสด จ านวน 199 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 148 คน มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 116 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 -15,000 บาท 
จ านวน 174 คน 
 2. ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อเรื่องปัจจัยสู่ความส าเร็จของร้านค้าปลีก           
ในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ปรากฏว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 4.93 รองลงมา 
ด้านราคา ค่าเฉลี่ย 4.92 ด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย 4.92 ด้านความส าเร็จ ค่าเฉลี่ย 4.91 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ค่าเฉลี่ย 4.90 ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ย 4.90 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ค่าเฉลี่ย 4.89 และด้านลักษณะทาง
กายภาพ ค่าเฉลี่ย 4.88 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : ค้าปลีก.โชวห่วย 
 
Abstract 
 Research on Retailer Success Factors In Phetchaburi 1) To study the demographic 
factors of retail customers. The result a success factor for retailers. 2) To study marketing 
factors affecting the success factors of retail stores. In Phetchaburi The population in this 
study the population in Phetchaburi. The population size was 464,033 The sample size was 
400 persons. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-
test, and f-test.  
 1. The study found that the majority of respondents. Most respondents were female, 
aged 20-40 years old 249 204 199 people, single people, the education of 148 people with 
professional enterprise employees 116 people with an average income per month. 10,000-
15,000 THB 174 
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 2. The study indicated that Respondents opinions about the success factors of retail 
stores. Phetchaburi Were at the highest level. Given the income average of 4.91. Found that 
all aspects are at the highest level. The criterion could mean the most to the least, it appears 
that the products an average of 4.93, followed by the price of the average 4.92 Personnel, 
average 4.92 of success, averaging 4.91 in promoting market average of 4.90 on the average 
of 4.90. the channel average of 4.89 and 4.88, respectively, the average physical 
characteristics.  
 
Keyword : Operators, retailers 
 
บทน า 
 ประเทศไทยของเรานั้น มีการค้าขายมาแต่โบราญ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในถิ่นที่อยู่ เป็นการ
แลกเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่ตามความต้องการใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อความอยู่รอดไม่ได้คิดในเรื่องค้าขายในเชิงธุรกิจแต่
อย่างใด เริ่มจาก สมัยสุโขทัย ตามหลักศิลาจารึก ความว่า “เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน้ ามีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอา
จังกอบในไพร่ ลู่ทาง เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้า” 
แสดงถึงความมีเสรีภาพในการค้าขาย วิวัฒนาการมาเรื่อยๆ สังคมแบบชุมชน จะมีร้านค้าเกิ ดขึ้นประจ าชุมชนนั้น 
ขายเครื่องอุปโภคบริโภค เรียกว่า ร้านขายของช า หรือบางทีก็เรียกว่าร้านโชวห่วยหรือร้านค้าปลีก 
 ร้านค้าปลีกจะมีรูปแบบของธุรกิจที่มีลักษณะเป็นร้านค้าขนาดเล็ก ขายสินค้าที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่
จ าเป็นในการด าเนินชีวิตตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน เงินลงทุนในการท าธุรกิจไม่สูงมากมีการบริหารงานกันเองภายใน
ครอบครัวไม่ซับซ้อนด้วยการซื้อมาและขายไป ไม่มีการใช้เคร่ืองมือที่ทันสมัยหรือไม่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แต่อย่างใด 
หลังจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและโครงสร้างของธุรกิจค้าปลีกภายใต้ยุคโลกาภิวัฒน์จากรูปแบบเดิม ที่ก ล่าว
ข้างต้นให้มีความทันสมัยและมีความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภคมากขึ้น การลงทุนจากต่างประเทศในธุรกิจค้าปลีก
ขนาดใหญ่และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) มาปรับใช้กับธุรกิจค้าปลีก แบบดั้งเดิมของไทย ร้านค้าปลีก
ได้เปลี่ยนไปเป็นธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มากขึ้น ซึ่งรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไป รูปลักษณ์ของร้าน สินค้าที่หลากหลาย 
ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ วิธีการจัดตั้ง เงินลงทุนและการบริหารจัดการ หรืออาจแบ่งตามสินค้า หรือสาย
ผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย แบ่งตามนโยบายด้านราคาสินค้า แบ่งตามลักษณะด าเนินการและแบ่งตามการควบคุมกิจการ
หรือการเป็นเจ้าของ ในปัจจุบันการด าเนินชีวิตในประเทศไทยได้เน้นความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้นและ
ขนาดครอบครัวที่เปลี่ยนมาเป็นขนาดเล็ก จึงท าให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้า
ที่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่แทนการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกใกล้บ้าน เนื่องจากร้านค้าปลีกใกล้บ้านไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการในเรื่องการซื้อสินค้าได้ ผู้บริโภคจึงเข้ามาซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เนื่องจากมี
สินค้าให้เลือกมากมายและมีพื้นที่กว้างขวาง สะดวกสบาย นอกจากนี้ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่มีการจ าหน่ายสินค้าใน
ราคาที่ถูกกว่าร้านค้าปลีก 
 จากความหมายดังกล่าวสสรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภคคือการกระท าของบุคคลที่แสวงหาสินค้าหรือการ
บริการให้ได้มาบริโภค ในการซื้อสินค้าหรือบริการนนั้นจะมีกระบวนการรตัดสินใจร่วมอยู่ทั้งก่อนและหลังการซื้อ 
เพื่อน ามาซึ่งการตอบสนองความต้องการของตนเองรวมถึงความแตกต่างของผู้บริโภคของแต่ละบุคคลนั่นย่อมมี
ความต้องการสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการแตกต่างกัน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัย ปัจจัยสู่ความส าเร็จของร้านค้าปลีก ในจังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ไว้ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของลูกค้าร้านค้าปลีก ที่มีผลเป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จของร้านค้าปลีก 
ในจังหวัดเพชรบุรี 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อปัจจัยสู่ความส าเร็จของร้านค้าปลีก ในจังหวัดเพชรบุรี 
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องปัจจัยสู่ความส าเร็จของร้านค้าปลีก ในจังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี
ส่วนประสมทางการตลาดของPhilip Kotler, 1994 (อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2556)ซึ่งผู้วิจัยได้เขียน
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
ที่มา : แนวคิด 7 ปัจจัย (7Ps) ของPhilip Kotler (อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2556) 

 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปัจจัยที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 

 
 
 
 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จของร้านค้าปลีก  
ในจังหวัดเพชรบุรี 

ส่วนประสมทางการตลาด(7P) 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
2. ด้านราคา (Price) 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place) 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด   

(Promotion) 
5. ด้านบุคคล/พนักงาน(People) 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 
    (Physical Evidence) 

61



  
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระประกอบด้วยลักษณะส่วนบุคคลคือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ตัวแปรตาม ปัจจัยด้านการตลาด 7P ดังนี้ 
 ด้านผลิตภัณฑ์(Product) 
 ด้านราคา (Price) 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place) 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion) 
 ด้านบุคคล/พนักงาน (People) 
 ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 
 ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
 
วิธีการวิจัย 
 เครื่องมือใช้ในการวิจัยดังนี้คือแบบสอบถาม(Questionnaires) เร่ืองปัจจัยสู่ความส าเร็จของร้านค้าปลีกใน
จังหวัดเพชรบุรีโดยลักษณะแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศอายุระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรสอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจ านวนสมาชิก 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยสู่ความส าเร็จของร้านค้าปลีกในจังหวัดเพชรบุรีประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคาด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายด้านการส่งเสริมการตลาดด้านบุคลากรด้านลักษณะทางกายภาพด้าน
กระบวนการลักษณะค าถามเป็นมาตรวัดแบบLikert Scale ครอบคลุมตัวแปรเรื่องปัจจัยสู่ความส าเร็จของร้านค้า
ปลีกในจังหวัดเพชรบุรีโดยแบ่งเป็น 5 ระดับคือเห็นด้วยมากที่สุดเห็นด้วยมากเห็นด้วยปานกลางเห็นด้วยน้อยและ
เห็นด้วยน้อยมาก 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยเป็นค าถามแบบปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
249 คน อายุช่วงอายุ 20-40 ปี จ านวน 204 คน สถานภาพโสด จ านวน 199 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 148 คน มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 116 คน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-15,000 บาท 
จ านวน 174 คน  
 2. ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อเรื่องปัจจัยสู่ความส าเร็จของร้านค้าปลีก           
ในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อเรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ปรากฏว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 4.93 รองลงมา 
ด้านราคา ค่าเฉลี่ย 4.92 ด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย 4.92 ด้านความส าเร็จ ค่าเฉลี่ย 4.91 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ค่าเฉลี่ย 4.90 ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ย 4.90 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ค่าเฉลี่ย 4.89 และด้านลักษณะทาง
กายภาพ ค่าเฉลี่ย 4.88 ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง เรื่องปัจจัยสู่ความส าเร็จของร้านค้าปลีก ในจังหวัดเพชรบุรี  ได้น างานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
ประกอบการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ต่อเรื่องปัจจัยสู่ความส าเร็จของร้านค้าปลีก 
ในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะร้านค้าปลีกแบบดังเดิมนั้นสมัยก่อนจะมีรูปแบบที่ไม่
มีความทันสมัย ไม่ใช้เทคโนโลยี การจัดรูปแบบร้านไม่สวยงาม แต่ปัจจุบันนั้น ร้านค้าปลีกได้ปรับรูปแบบหน้าร้าน 
การจัดร้าน การตกแต่งร้าน ท าเลที่ตั้ง รวมไปถึงสินค้าที่จ าหน่ายในร้าน มีความทันสมัยมากขึ้น ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจินดา 
เจียมศรีพงษ์ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชวห่วย) ปัญหาและทางแก้ไข พบว่า สิ่งที่ร้านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิมควรปรับปรุง คือ ควรพัฒนาจัดร้านค้าปลกีของตนให้มีความทันสมัย มีการจัดวางสินค้าเป็นระเบียบ
เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการเลือกซื้อ และควรเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าได้โดย อิสรเสรีควรหา
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของตนให้ได้ว่าคือกลุ่มใด เพื่อจะได้จัดหาสินค้าสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรง กับความ
ต้องการและพัฒนาร้านค้าปลีกของตนให้โดดเด่นได้ ควรมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการมาก         
ขึ้นและควรมีการท าการตลาดส าหรับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมให้มากกว่านี้ สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกควรท า
เพื่อ ความอยู่รอดในอนาคต คือ สร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิมเพื่อสร้างอ านาจต่อรองในการแข่งขัน
กับรา้นค้า ปลีกขนาดใหญ่เพื่อรักษาลูกค้าเดิมไว้ให้ได้ตลอดจนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและปรับตัวให้ทัน
กับการ เปลี่ยนแปลงของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม 
  1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อเรื่องปัจจัยสู่ความส าเร็จของ
ร้านค้าปลีก ในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้บริโภคชอบความสะดวกสบายการจัด
ร้านที่สวยงามเป็นหมวดเป็นหมู่ หาสินค้าได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาในการเดินค้นหา และความหลายหลายของสินค้า             
ก็ยังเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคเลือกมาใช้บริการร้านค้าปลีกหลากหลายของยี่ห้อและตราสินค้า สินค้ามีหลายระดับ
ทั้งระดับสูงราคาแพงมากจนถึงระดับล่างราคาถูก ดังนั้นร้านค้าปลีกจะต้องมีความพยายามที่จะปรับปรุง เพื่อให้
ธุรกิจสามารถดึงดูดใจลูกค้าให้หันมาใช้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติกานต์ หลิมไชยกุล (2557) ศึกษาเรื่อง 
“ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ ร้านค้าปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต” จากการศึกษาพบว่า
ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกไฮเปอร์
มาร์เก็ต คือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและความคุ้มค่า ด้านการจัดจ าหน่ายและความหลากหลาย และด้านลักษณะ
ทางกายภาพและกระบวนการ เนื่องมาจากผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ โดยให้ความส าคัญใน
เร่ือง ของการมีสินค้าที่ต้องการครบถ้วน หลากหลาย สะอาดสดใหม่ และราคาต้องมีความคุ้มค่าและราคาถูกอย่าง
เหมาะสม การจัดเรียงสินค้าต้องเป็นหมวดหมู่ หาได้ง่าย เพื่อประหยัดเวลาในการค้นหา 
  1.2 ด้านราคา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อเรื่องปัจจัยสู่ความส าเร็จของร้านค้าปลีก 
ในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะ ราคาที่เหมาะสมกับปริมาณของสินค้า เหมาะสม
กับคุณภาพของสินค้า ราคามีหลากหลายตามขนาด ปริมาณ ราคาเป็นสิ่งส าคัญที่ลูกค้าจะพิจารณาเป็นล าดับแรกๆ 
และหากซื้อมากราคาจะยิ่งถูกลงไปอีก ก็เป็นเทคนิคการเลือกซื้อสินค้าของแม่บ้านยุคใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณรงค์เดช กิ่งโสดา (2556) ศึกษาเร่ือง “การประเมนิความพึงพอใจต่อการจัดสรรพื้นที่ภายในอาคาร ห้างค้าส่ง 
กรณีศึกษา ห้างแม็คโครในเขตกรุงเทพมหานคร” จากการศึกษาพบว่าการจัดสรรพื้นที่ภายในอาคารห้างแม็คโครมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของลูกค้าผู้มาใช้บริการห้างแม็คโครมากที่สุด แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการ
เลือกซื้อในการศึกษานี้กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามของงานวิจัยพบว่าส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ โดยเป็น
ร้านอาหาร ร้านมินิมาร์ทอพาร์ทเมนท์/หอพัก และร้านเบเกอรี่/เครื่องดื่มตามล าดับ ซึ่งพบว่าเหตุผลในการเลือกใช้
บริการห้างแม็คโคร ส่วนใหญ่เนื่องมาจากสินค้าราคาถูกเดินทางสะดวก และสินค้ามีคุณภาพ ตามล าดับ 
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  1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อเรื่องปัจจัยสู่
ความส าเร็จของร้านค้าปลีก ในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะความสะดวกในการ
เดินทางมายังร้านค้าปลีก สถานที่จอดรถที่สะดวกเพียงพอ มีบริการครบถ้วน เช่น การช าระค่าน้ า ค่าไฟ จ่ายบิล
ต่างๆ การอ านวยความสะดวกของเจ้าของร้าน เช่น ตระกล้าใส่ของ รถเข็น บริการยกของส่งถึงรถลูกค้า มีบริการ
เสริมด้วยการขายออนไลน์ส่งสินค้าถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทาง ร้านเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุด ก็เป็นกลยุทธที่
ส าคัญที่ท าให้ร้านค้าปลีก สามารถแข่งขันกับร้านค้าสะดวกซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันทา ฉันทโรจนา และ 
อิทธิกร ขาเดช (2556) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมและความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร”จากการศึกษาพบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก
ในการซื้อสินค้าที่ห้างเทสโก้ โลตัส เนื่องจากสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีที่จอดรถอย่างเพียงพอ  
  1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อเรื่องปัจจัยสู่
ความส าเร็จของร้านค้าปลีก ในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะโปรโมชั่น ลด แลก 
แจก แถม อุณหภูมิภายในร้าน อากาศถ่ายเท มีสื่อโฆษณาหลากหลายเข้าถึงถึงกลุ่มเป้าหมาย มีป้ายบอก
คุณลักษณะสินค้า มีการรับสมาชิกเพื่อสะสมยอดเป็นส่วนลด เป็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส าคัญ ซึ่งเป็นปัจจัย
สู่ความส าเร็จของร้านค้าปลีก ขัดแย้งกับงานวิจัยของ ฐิติกานต์ หลิมไชยกุล (2557) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านค้าปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต” จากการศึกษาพบว่า ด้านส่งเสริม
การตลาด ไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต เนื่องจากสินค้าที่จ าหน่าย
ในร้านค้าปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นสินค้าราคาประหยัดและมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ท าให้ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการตลาดไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการมากนัก  
  1.5 ด้านบุคลากร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อเรื่องปัจจัยสู่ความส าเร็จของ
ร้านค้าปลีก ในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ใช้บริการมีความต้องการบริการที่เป็น
มาตรฐาน มาก่อนบริการก่อน ความสามารถในการแนะน าสินค้า ก็เป็นอีกสิ่งที่ลูกค้าประทับใจ การบริการที่รวดเร็ว 
มารยาทของพนักงานก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังกับร้านค้าปลีก ขัดแย้งกับงานวิจัยของ ฐิติกานต์ หลิมไชยกุล 
(2557) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านค้าปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต”        
จากการศึกษาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต ด้านบุคคล ไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกไฮเปอร์มาร์
เก็ต เนื่องจากสินค้าที่จ าหน่ายในร้านค้าปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นสินค้าราคาประหยัดและมีความจ าเป็นใน
ชีวิตประจาวัน ท าให้ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการมากนัก และ
ลูกค้าไม่คาดหวังการบริการจากพนักงานมากเท่าใดนัก เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินงานของ
ร้านค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริการมากขึ้น 
  1.6 ด้านกระบวนการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อเรื่องปัจจัยสู่ความส าเร็จของร้านค้า
ปลีก ในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะร้านค้าปลีกที่มีการจัดการเป็นระบบถึงแม้นว่า
จะเป็นร้านค้าขนาดเล็กแต่ก็มีระบบการจัดการที่ดี มีการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา และการปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายของทางราชการ ก็เป็นอีกทางหนึ่งซึ่งร้านค้าปลีกสามารถแสดงให้เห็นว่าการด าเนินธุรกิจของ
ร้านค้านั้นไม่เอาเปรียบสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติกานต์ หลิมไชยกุล (2557) ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านค้าปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต” จากการศึกษาพบว่าส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ต คือ การ
จัดเรียงสินค้าต้องเป็นหมวดหมู่ หาได้ง่าย เพื่อประหยัดเวลาในการค้นหานอกจากนี้ลูกค้ายังให้ความส าคัญกับความ
ถูกต้องในการชาระเงินและการบริการที่รวดเร็วด้วย 
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  1.7 ด้านกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อเรื่องปัจจัยสู่ความส าเร็จของร้านค้าปลีก 
ในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เป็นเพราะการที่ร้านค้าปลีกตั้งอยู่ใกล้ชิดกับชุมชน             
การด าเนินการแบบเจ้าของด าเนินการควบคุมเองจึงมีอ านาจในการตัดสินใจในทุกเรื่อง การปรับตัวของร้านค้าปลีก
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ประกอบการร้านค้าควรศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อปรับปรุง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุศาสตร์ สระทองเวียน (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ธุรกิจค้าปลีก สรุป การศึกษาใน
ครั้งนี้ได้ว่า เนื่องจากรูปแบบการด าเนินธุรกิจของทุกธุรกิจในยุคการค้าขาย ที่มีการแข่งขันรุนแรงและรวดเร็ว 
ปัจจุบันจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ตามสภาพสังคมรูปแบบ
ใหม่ที่เกิดขึ้น ดังนั้นธุรกิจที่ไม่สามารถปรับ ตัวได้ต้องเลิกกิจการ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่ก าลังเข้ามาด าเนิน          
การในขณะนี้มีการน ากลยุทธ์ด้าน ต่างๆ เข้ามาใช้บริหาร ไม่ว่าการน าความได้เปรียบในเชิงขนาด การรวมตัวกันเพื่อ
สร้างความได้เปรียบทั้งการตลาดและต้นทุน การบริหารโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ดีกว่ารวมถึงอ านาจการต่อรองที่มีมากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่บรรจุหลากหลายขนาด เนื่องจากความต้องของ
แต่ละคนไม่เหมือนกัน เช่น ต้องการใช้เร่งด่วน มีเงินจ ากัดต้องการซื้อเพียง ต้องการซื้ออย่างรวดเร็ว ต้องการเพียง 1 
ชิ้น หรือให้เจ้าของร้านหยิบสินค้าให้ได้ ลดขั้นตอน ลดเวลา ร้านค้าปลักแบบดั่งเดิมจะได้เปรียบในข้อนี้ ซึ่งร้านค้า
ปลีกขนาดใหญ่ไม่มีในจุดนี้ ดังนั้น เจ้าของร้าน เจ้าของกิจการ ควรที่จะน าเร่ืองนี้มาพัฒนาเช่น ท าบรรจุหีบห่อเองใน
หลากหลายขนาด หรือท าแพ็คเก็จให้หยิบจับง่ายสะดวก 

2. ด้านราคา ร้านค้าปลีกควรก าหนดราคาให้ถูกลงจากร้านค้าขนาดใหญ่เพียงเล็กน้อยเพื่อให้ขายได้ใน
ปริมาณมาก หรือควรมีเมื่อซื้อมากยิ่งถูกเป็นจุดดึงดูดลูกค้า 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในเรื่องท าเลที่ตั้งเป็นจุดส าคัญการเข้าถึงได้ง่ายสะดวกในการมาใช้
บริการ สถานที่จอดรถที่พอเพียง หรือการบริการที่รวดเร็วทันใจ เป็นสิ่ งที่ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านค้าปลีกต้องการ 
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในเรื่องนี้ให้มาก 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม จะเป็นที่ดึงดูดให้
ลูกค้ามาใช้บริการ ร้านค้าควรจัดให้มีเป็นช่วงๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย เอาใจผู้บ ริโภค มีผลต่อจิตใจ เกิดความ
ประทับใจ ก็จะเกิดการบอกต่อซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดประหยัดที่สุด 

5. ด้านบุคลากร ส าหรับงานขายถือเป็นงานบริการอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งลูกค้ายังต้องการที่จะได้รับการ
บริการที่ดี การบริการด้วยใจ พนักงานหรือเจ้าของร้านค้าปลีก ควรมีการบริการที่เป็นกันเอง เน้นการบริการแบบใจ
รักในการบริการ 

6. ด้านกระบวนการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความซื่อสัตย์ การช าระภาษีที่ถูกต้องครบถ้วน           
การช่วยเหลือสังคม ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ร้านค้าปลีกไม่ค่อยใส่ใจ ดังนั้น เพื่อยกฐานะของร้านให้มีความเป็นสากลมากขึ้น 
ร้านควรมีการปฏิบัติที่ถูกต้องแสดงให้ลูกค้าเห็น การช่วยเหลือสังคมในด้านที่เราสามารถท าได้ มีการประชาสัมพันธ์ 
น าสิ่งนี้ออกมาโชว์ให้ลูกค้า ได้เห็นว่าร้านค้าปลีกขนาดเล็กก็ประกอบธุรกิจแบบคืนก าไรให้สังคมและปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

7. ด้านกายภาพ ร้านค้าปลีกยังขาดสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองไม่มีจุดขายที่เป็นแบบเฉพาะของตนเอง 
เช่นรูปแบบของร้านค้า สินค้าในร้าน ยังคล้ายๆกันทุกที่ ดังนั้น ร้านค้าปลีกควรหาความเป็นตัวตนของตนเอง เช่น อาจ
น าประเพณีพื้นบ้าน การส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น น ามาประยุกต์ให้ร้านมีความมีเอกลักษณ์มากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผลจากการศึกษาเร่ืองปัจจัยสู่ความส าเร็จของร้านค้าปลีก ในจังหวัดเพชรบุรี สามารถน ามาใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวข้อง และปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพโดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. การวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาในด้านความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการร้านค้าปลีก เพื่อน าไปปรับปรุง
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค 
 2. ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพ ในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อน าไปปรับปรุงธุรกิจหรือเป็นข้อมูลให้ผู้ที่สนใจได้ 
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การศึกษารูปเเบบเเละความต้องการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการการขนส่ง กรณีศึกษา ผู้จัดจ าหน่าย 
ปลาสวยงาม 
 
ผู้วิจัย    ชนิดา  บุญหนู 

ธัญญภรณ์  หนูชู 
พัณณิตา  ทองพริก 
แพรพลอย  บรรจงสุทธิ์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ภูเด่น  แก้วภิบาล 
สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษารูปเเบบเเละความต้องการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการการขนส่ง กรณีศึกษา ผู้จัดจ าหน่ายปลา
สวยงาม มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการรูปแบบการขนส่งของผู้ใช้บริการขนส่ง เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดจาก
การขนส่งของบริษัทรัฐวิสาหกิจและเอกชนจากผู้ใช้บริการ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
คือ สัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการบริษัทรับขนส่งรัฐวิสาหกิจ และเอกชนโดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ 
ผู้บริหารของบริษัทขนส่งรัฐวิสาหกิจ จ านวน 1 ราย และบริษัทขนส่งเอกชน จ านวน 1 ราย ในพื้นที่อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และกลุ่มตัวอย่างผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามผ่านเว็บไซต์ที่ใช้บริการบริษัทรับขนส่ง
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนจ านวน 19 เว็บไซต์ โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากการ จัดท าแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์  

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากการจ าหน่ายปลาสวยงาม 10,001 - 
20,000 บาท/เดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้บริการบริษัทรัฐวิสาหกิจ มากกว่า บริษัทเอกชน ปัญหาส่วน
ใหญ่ที่พบจะเป็นในเร่ืองของ สินค้าถึงมือลูกค้าล่าช้า และความต้องการของผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามที่ต้องการให้
บริษัทรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพิ่มประสิทธิภาพ/แก้ไข จะเป็นใน ด้านความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่งได้อย่างถูก
กฎหมาย ด้านความรวดเร็วในการขนส่ง ด้านความปลอดภัยของสินค้า ด้านค่าขนส่ง ด้านอุปกรณ์ ด้านการบริการ
ของพนักงาน ด้านการประกันสินค้า 

 
Abstract 

The purposes of this study are to study the needs of transportation pattern in transport 
users and to study the problems caused by transportation of state-owned enterprises and 
private users. The samples used in this study were divided into 2 groups. Interviews with 
entrepreneurs, transportation companies, state enterprises and private companies were 
conducted by random sampling .One was the executives of the State Enterprise 
Transportation Company and another was private carrier in the area of Thungsong, Nakhon 
Sri Thammarat . The study in samples of the beautiful fish distributors was done through the 
website of the company and 19 private websites. This study was conducted by using a 
stratified random sampling technique by making questionnaires and interviews. 
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The research found that most respondents were male between 30-39 years old with 
Bachelor's Degree, make a living of Personal / Business and the average monthly income 
from the sale of beautiful fish is 10,001 - 20,000 baht. Most respondents used state enterprise 
services rather than private companies. Most problems were found in the matter of late 
delivery to the customer. The beautiful fish supplier wanted the state-owned and private 
companies to increase the efficiency of the fish transport legally, the speed of transportation, 
safety of the package, transportation fee, tools, service of staff and product warranty. 
 
ที่มาและความส าคัญ 

การขนส่งเปรียบเสมือนหัวใจส าคัญของภาคธุรกิจรวมไปถึงธุรกิจออนไลน์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยม
ในปัจจุบัน เพราะช่องทางดังกล่าวสามารถขยายฐานของลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในปัจจุบันไม่ว่าจะต้องการขาย
สินค้า แนะน าสินค้า ก็สามารถท าได้ในโลกออนไลน์จากการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจบุันร้านค้าออนไลนจ์ าเปน็ต้อง
มีเทคนิค วิธีการ เคล็ดลับรวมไปถึงการขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่ม
ยอดขาย แต่ในด้านการขนส่งบางกรณีไม่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพราะยังมีกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อออนไลน์ถึงเรื่องความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง และปลาสวยงามก็เป็นสินค้า
ชนิดหนึ่งที่จ าหน่ายผ่านโลกออนไลน์ ถ้าพูดถึงปลาสวยงามซึ่งเป็นสินค้าที่ท ารายได้ให้แก่ประเทศมากมายใน
ประเทศไทยการเลี้ยงปลาสวยงามนั้นมีมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณคนไทยนิยมเลี้ยงปลาที่เป็นปลาพื้นบ้าน 
อาทิ ปลากัด ปลาเข็ม เพื่อต่อสู้กันถือเป็นการละเล่นพื้นบ้านชนิดหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันได้น าปลาสวยงามมาเลี้ยงกัน
อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในสังคมคนรักปลา และมีการพัฒนามาเป็นอาชีพ ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง         
นั้นคือการเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม เพื่อการจัดจ าหน่าย โดยที่ผู้จัดจ าหน่ายและลูกค้าอยู่ห่างไกลกันจึงต้องอาศัย
กระบวนการขนส่ง เพื่อให้สินค้าส่งไปถึงลูกค้าแต่บริษัทขนส่งรัฐวิสาหกิจ และเอกชนส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้ขนส่ง
สัตว์เลี้ยง และของเหลวรวมไปถึงปลาสวยงามเพราะผิดกฎข้อห้ามของบริษัทขนส่ง แต่อย่างไรก็ตามผู้จัดจ าหน่ายก็
ยังคงลักลอบขนส่ง โดยวิธีการบรรจุสินค้าอย่างมิดชิดท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ แต่บางกรณีพนักงานของบริษัท
ขนส่งมีการวางพัสดุซ้อนกันหลายชั้น วางในที่ที่ไม่เหมาะสมโยนพัสดุ หรือการกระท าอื่นๆ จนอาจท าให้เกิดน้ า
รั่วไหลออกจากบรรจุภัณฑ์ท าให้กระทบต่อสินค้าอื่น และปลาสวยงามอาจตายลงในที่สุดจากกระบวนขนส่งดังกล่าว
ผู้รับขนส่งจึงมีการเรียกเก็บค่าเสียหายจากผู้ใช้บริการ หรือผู้จ าหน่ายปลาสวยงามอีกทั้งยังท าให้ผู้รับสินค้าหรือผู้ซื้อ
เกิดความไม่พอใจรวมถึงขาดความเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินค้าจากผู้จัดจ าหน่ายในครั้งต่อไป แต่ยังคงมีสินค้าจ านวน
มากที่ผ่านการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ เข้าไปสู่กระบวนการขนส่งอย่างไร้ปัญหาถึงมือผู้ซื้ออย่างปลอดภัย และได้รับ
ความพึงพอใจจากลูกค้า 

  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาความต้องการรูปแบบการขนส่งของธุรกิจปลาสวยงาม      
เพื่อน าข้อมูลมาหาแนวทางการลดปัญหาอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการขนส่ง และค้นหารูปแบบการขนส่ง
สินค้าที่เหมาะสมในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาความต้องการรูปแบบการขนส่งของผู้ใช้บริการในการขนส่ง 
 2. เพื่อค้นหาแนวทางรูปแบบที่เหมาะสมในการขนส่งปลาสวยงาม 
 3. เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดจากการขนส่งของบริษัทรัฐวิสาหกิจ และเอกชน ของผู้ใช้บริการ 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 ลักษณะของผู้ใช้บริการ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความ

ต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการบริษัทรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตของเนื้อหา 

1.1 การขนส่งสินค้าของบริษัทขนส่งรัฐวิสากิจ และเอกชน  
1.2 การคิดค่าบริการของบริษัทขนส่งรัฐวิสากิจ และเอกชน 
1.3 ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการให้บริการ 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 กลุ่มประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นทั้งผู้บริโภค และผู้จัดจ าหน่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์

ปลาสวยงามที่ใช้บริการขนส่งของบริษัทรัฐวิสาหกิจ และเอกชนจ านวน 19 เว็บไซต์ รวมสมาชิกท้ังหมด 525,589 ราย 
(ข้อมูลจากเพจ facebook เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561) 

  2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการบริษัทขนส่ง
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่  ผู้บริหารของบริษัทขนส่งรัฐวิสาหกิจจ านวน         
1 ราย และบริษัทขนส่งเอกชน 1 ราย ในพื้นที่อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และกลุ่มตัวอย่างผู้จัดจ าหน่าย
ปลาสวยงามผ่านเว็บไซต์ที่ใช้บริการบริษัทขนส่งรัฐวิสาหกิจ และเอกชน จ านวน 19 เว็บไซต์  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่ง กรณีศึกษาปลาสวยงาม ผู้ศึกษาจึง
ก าหนดกรอบแนวคิด ดังนี้  

ตัวแปรอิสระ (IV)        ตัวแปรตาม (DV) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงความต้องการรูปแบบการขนส่งของผู้ใช้บริการในการขนส่ง 
2. ได้แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพรูปแบบที่เหมาะสมในการขนส่ง 
3. ทราบถึงปัญหาที่เกิดจากการขนส่งของบริษัทรัฐวิสาหกิจ และเอกชน ของผู้ใช้บริการ 

 

ลักษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ 
 

ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
1. รูปแบบการขนส่ง 
2. ด้านระยะเวลา 
3. การเลือกใช้บริการ 
4. ด้านราคา 
5. ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการใชบ้ริการ 
 
  

การเลือกใช้บริการ 
1. การเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งรัฐวิสาหกิจ  
2. การเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
  1. ธุรกิจออนไลน์ หมายถึง ธุรกิจทุกอย่างที่เราต้องการโปรโมท, ขาย, กระจายสินค้า, แนะน าสินค้าต่างๆ 

ในระบบของการท างานด้านอินเตอร์เน็ต (สุรีย์พร รอดรักษา, 2013) 
  2. การบริการ หมายถึง กิจกรรม หรือกระบวนการในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือ

องค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นให้ได้รับความสุข (ไพรพนา, 2544)  
  3. ผู้ใช้บริการ หมายถึง บุคคลที่เข้ามาใช้บริการด้านการขนส่งสินค้าเพื่อให้สินค้าถึงจุดหมายปลายทาง 
  4. ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ หมายถึง บุคคลซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการทางธุรกิจออนไลน์ ไม่ว่าการ

กระท าดังกล่าวจะได้รับประโยชน์  
5. การขนส่ง หมายถึง การเคลื่อนย้ายคนสัตว์สิ่งของจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง 

ความหมายกว้างขวางโดยครอบคลุมไปถึงการขนส่ง การขนถ่าย การเคลื่อนย้ายคน (จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, 2543) 
  6. บรรจุภัณฑ์ หมายถึง หน่วยรูปแบบของวัตถุภายนอกของผลิตภัณฑ์ที่ท าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองหรือ

ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ภายในไม่ให้เกิดความเสียหาย(ประชิด ทิณบุตร, 2531) 
  7. ปลาสวยงาม หมายถึง ปลาที่มนุษย์เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินหรือ เพื่อความสวยงาม 

แต่ไม่ใช่เพื่อการบริโภค(พีรยา ทองค าและอิศรา, 2551) 
8. รัฐวิสาหกิจ หมายถึง องค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ เพื่อปรับปรุงสภาวะความเป็นอยู่ของ

ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น (เอกวิทย์ นาโสก, 2010) 
9. บริษัทเอกชน หมายถึง เป็นบริษัทจ ากัดซึ่งจัดตั้งขึ้นมาตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์          

เป็นบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นมาด้วยการแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน โดยผู้ถือหุ้นภายในบริษัทจะต้องมีไม่
น้อยกว่า 7 คนขึ้นไป (ทีมงานทรูปลูกปัญญา, 2559) 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการขนส่ง ความหมายของการขนส่งโดยทั่วไป หมายถึง การเคลื่อนย้าย
บุคคลสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยอาศัยอุปกรณ์ในการขนส่งบทบาทของการขนส่งที่ส า คัญต่อ
การด าเนินธุรกิจนั้นมี ดังนี้การขนส่งก่อให้เกิดอรรถประโยชน์เกี่ยวกับสถานที่ และเวลาการขนส่งเป็นการ
เคลื่อนย้ายบุคคล สิ่งที่มีชีวิต หรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งซึ่งการเคลื่อนย้ายสิ่งของ 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ หมายถึง ศาสตร์ และศิลป์ที่ใช้
ในการบรรจุสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการคุ้มครองปกป้องสินค้าจากผู้ผลิต
จนถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยด้วยต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม 

3. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับความต้องการ ความหมาย ของค าว่า ต้องการได้ว่าอยากได้ใคร่ได้ และ
ประสงค์ซึ่งความต้องการของมนุษย์มีอิทธิพลก่อให้เกิดแรงผลักดันทั้งภายนอก และภายในให้มนุษย์ได้ปรับตัวในการ
ตอบสนองแรงผลักดันที่เกิดขึ้น การปรับตัวเพื่อสนองแรงผลักดัน คือความต้องการนั่นเอง 

4. แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวกับการให้บริการ คือกิจกรรม หรือกระบวนการในการด าเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่งของบุคคล หรือองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นให้ได้รับความสุขและความสะดวกสบาย หรือ
เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้นโดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเองไม่สามารถจับต้องได้  
ระเบียบวิจัย  

การศึกษารูปเเบบเเละความต้องการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการการขนส่ง กรณีศึกษา ผู้จัดจ าหน่ายปลา
สวยงามสวยงาม ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
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กลุ่มตัวอย่าง 
1. สัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการบริษัทรับขนส่งรัฐวิสาหกิจ และเอกชนโดยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

ได้แก่ผู้บริหารของบริษัทขนส่งรัฐวิสาหกิจจ านวน 1 รายและบริษัทขนส่งเอกชน 1 ราย พื้นที่อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

  2. กลุ่มตัวอย่างผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามผ่านเว็บไซต์ที่ใช้บริการบริษัทรับขนส่งรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
จ านวน 19 เว็บไซต์ รวมสมาชิกทั้งหมด 525,589 ราย โดยใช้กระบวนการแจกแบบสอบถามออนไลน์ 

การสุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาท าการศึกษา ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่าง โดยสุ่มตัวอย่างแบบ
ช าเพาะเจาะจงกลุ่มผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามผ่านเว็บไซต์ที่ใช้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทรัฐวิสากิจและเอกชน 
จ านวนทั้งสิ้น 399.99 คน แต่เพื่อให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลจึงท าการเก็บข้อมูลจ านวน 400 ราย และท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้ทั่วถึงโดยจ าแนกเป็นชั้นภูมิ 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ประกอบการบริษัทขนส่งรัฐวิสากิจและ

เอกชน และผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงาม แบบสอบถามส าหรับผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามผ่านเว็บไซต์ที่ใช้บริการขนส่ง
สินค้าของบริษัทขนส่งรัฐวิสากิจ และเอกชน 

1. แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการขนส่งบริษัทรัฐวิสาหกิจ และเอกชน และผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงาม 
2. แบบสอบถามส าหรับผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามประกอบด้วยค าถาม  

ล าดับ รายชื่อเว็บไซต์ (เพจเฟสบุ๊ค) กลุ่มตัวอย่าง 
1 Bettateanจ าหน่ายปลากัดสวยงามเกรดA 28 
2 ประมูลปลากัด 8 บาท 44 
3 ประมูลปลากัดไทย เร่ิมตั้งแต่ 50 บาท 16 
4 กลุ่มประมูลปลากัดสวยงามราคาเร่ิมต้นที่ 9.99 บาท 20 
5 ประมูลปลากัดสวยงาม (ความงามใต้เงาน้ า) 16 
6 ประมูล/ซื้อ/ขายปลากัดทุกสวายพันธ์ 8 
7 กลุ่มประมูลปลากัด7-200 12 
8 กลุ่มประมูลปลากัดป่า และปลากัดป่าสายพัฒนา  8 
9 ปลากัดสวยงามทุกชลนิด ปลีก-ส่ง 12 
10 ประมูลปลากัดสายเลือดไทย 12 
11 กลุ่มประมูลซื้อขายปลากัดแฟนซีและกุ้งเครฟิช 28 
12 ตลาดประมูลปลากัดสวยงาม 24 
13 ปลาสวยงามบา้นโป่ง ราชบุรี 12 

14 
กลุ่มประมูลซื้อขายกุ้ง-ปลากัดแฟนซ-ีปลากัดปา่ สายกัดในจังหวัด
ระยอง ปลีก-ส่ง 

12 

15 ตลาดประมูลปลากัด 12 
16 กลุ่มประมูลปลากัดป่าคุณภาพ เร่ิมต้นที่ 90 บาท 16 
17 ปลากัดคัดเกรด 260 บาทรวมสง่&ประมูลปลากัดทุกชนิด 20 
18 ประมูลปลากัดไทย 92 
19 กลุ่มประมูลปลาหางนกยูง 8 

รวม 400 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
หลังจากที่ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ

สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ด า เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ศึกษาวิจัยคร้ังนี้อย่างเป็นขั้นตอน  

1. ขั้นตอนการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการขนส่งบริษัทรัฐวิสากิจและเอกชน ในอ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามในเพจเฟสบุ๊ค 

2. ขั้นตอนการสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามผ่านเว็บไซต์ที่ใช้บริการขนส่งบริษัทรัฐวิสา
กิจและเอกชน 
การวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการทางสถิติที่ใช้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 1 ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ ตอนที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลด้านความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการขนส่งบริษัทรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
โดยใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลระดับความต้องการต่อการใช้บริการบริษัทขนส่งรัฐวิสาหกิจ และเอกชน  ในตอนที่ 3 
อันได้แกด่้านประสิทธิภาพในการขนส่ง ด้านระยะเวลาในการขนส่ง ด้านราคา และด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ 
โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

2.1 ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square) ใช้ในการทดสอบความเป็นอิสระ หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
2 ตัว และตัวแปรมีสเกลการวัดแบบแบ่งประเภท ซึ่งมีข้อมูลเป็นจ านวนนับ เพื่อทดสอบสมมติฐานในแต่ละด้าน  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การเสนอรายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปเเบบเเละความต้องการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการการ
ขนส่ง กรณีศึกษา ผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงาม ผู้วิจัยได้ท าการ เก็บรวบรวมข้อมูล มาท าการวิเคราะห์โดยวิธีการทาง
สถิติ ตามวัตถุประสงค์การวิจัยผู้วิจัยได้น า ข้อมูลตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมาได้จ านวน 400 ชุด มาท าการวิเคราะห์
โดยใช้วิธีการทางสถิติ ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

ประชากรผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามในเพจ Facebook จ านวน 19 เพจ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 
344 คน คิดเป็นร้อยละ 86.0 และเพศหญิงจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 

ประชากรผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามในเพจ Facebook จ านวน 19 เพจ ส่วนใหญ่มีอายุ 30 - 39 ปี 
จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมา อายุ 20 - 29 ปี จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 อายุ             
40 - 49 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ16.8 อายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 และน้อยที่สุด 
อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 

ประชากรผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามในเพจ Facebook จ านวน 19 เพจ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมา ระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.0 ระดับมัธยมศึกษาปลาย/ปวช. จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ระดับมัธยมศึกษาต้น จ านวน 41 คน         
คิดเป็นร้อยละ 10.2 ระดับปริญญาโทขึ้นไป จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ระดับประถมศึกษา จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.8 และน้อยที่สุดระดับต่ ากว่าประถมศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 
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ประชากรผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามในเพจ Facebook จ านวน 19 เพจ ส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมา อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชนจ านวน 110 คน           
คิดเป็นร้อยละ 27.5 อาชีพฟาร์มปลาสวยงาม จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 
48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 อาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 35คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 น้อยที่สุด อาชีพเกษตรกร จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 และ 
อื่นๆ อีกจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 อาทิ พนักงามหาวิทยาลัย สถาปนิก ช่างกระจก เป็นต้น 

ประชากรผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามในเพจ Facebook จ านวน 19 เพจ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
จากการจ าหน่ายปลาสวยงาม 10,001 - 20,000บาท จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมา รายได้ 
5,000 - 10,000 บาท จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 รายได้ 5,000 - 10,000 บาท จ านวน 95 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.8 รายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 รายได้ 20,001 - 30,000 บาท 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 รายได้ 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และ          
น้อยที่สุด รายได้ 40,001 บาทขึ้นไป จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 

ประชากรผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามในเพจ Facebook จ านวน 19 เพจ ส่วนใหญ่ ใช้บริการรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 และเอกชน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0  

ประชากรผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามในเพจ Facebook จ านวน 19 เพจ ส่วนใหญ่ มีความถี่ของการใช้
บริการ 1 – 5 ครั้ง/เดือน จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมา ความถี่ 6 – 10 ครั้ง/เดือน จ านวน 112 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.0 ความถี่ 11 – 15 ครั้ง/เดือน จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ความถี่ 16 - 20 ครั้ง/เดือน 
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ความถี่ 21 – 25 ครั้ง/เดือนจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ความถี่           
26 – 30 คร้ัง/เดือนจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และน้อยทีสุด 31 คร้ัง/เดือน ขึ้นไป จ านวน 10 คน คิดและ
เป็นร้อยละ 2.5 

ประชากรผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามในเพจ Facebook จ านวน 19 เพจ ส่วนใหญ่ประชากร เห็นด้วยกับ
การอนุญาตให้มีการขนส่งปลาสวยงามโดยไม่ผิดกฎของบริษัท จ านวน 396 คน คิดเป็นร้อยละ 99.0 และ ไม่เห็น
ด้วย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 

ประชากรผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามในเพจ Facebook จ านวน 19 เพจ ส่วนใหญ่ประชากร ใช้ช่วงเวลา 
8.30 – 10.30 น. ในการใช้บริการขนส่งสินค้ากับบริษัทรัฐวิสาหกิจและเอกชน จ านวน168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 
รองลงมาช่วงเวลา 10.31 – 12.30 น. จ านวน 116 คิดเป็นร้อยละ 29.0 ช่วงเวลา 14.31 – 15.30 น. จ านวน           
60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ช่วงเวลาที่น้อยที่สุดได้แก่ 12.31 - 14.30 น. จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 และ
อื่นๆ อีกจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 จะแล้วแต่สะดวก หรือหลัง 17.00 - 22.00 น. 

ประชากรผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามในเพจ Facebook จ านวน 19 เพจ ส่วนใหญ่ค าสั่งซื้อจากลูกค้าเฉลี่ย
ในระยะเวลา1เดือน จะอยู่ในช่วง 1 – 20 รายการ/เดือน จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมา 21 - 40 
รายการ/เดือน จ านวน 82 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.5 ช่วง 41 – 60 รายการ/เดือน จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อย
ละ 9.0 ช่วง 81 – 100 รายการ/เดือน จ านวน 10คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ช่วงค าสั่งซื่อที่น้อยที่สุด 61 - 80 
รายการ/เดือน และ 101 รายการ/เดือน ขึ้นไป มีจ านวนประชากรเท่ากัน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 

ประชากรผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามในเพจ Facebook จ านวน 19 เพจ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น เข้าร่วม
อบรม จ านวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 82.8 และไม่เข้าร่วมอบรม จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 

ประชากรผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามในเพจ Facebook จ านวน 19 เพจ ส่วนใหญ่ ไม่เคยใช้บริการบริษัท
ขนส่งปลาสวยงาม หรือ สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ จ านวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 80.8 และ เคย ใช้บริการบริษัทขนส่ง
ปลาสวยงาม หรือ สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 
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ประชากรผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามในเพจ Facebook จ านวน 19 เพจ ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่อง สินค้าถึง
มือลูกค้าช้า จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมา ปลาตาย จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 มีปัญหา
กับพนักงานขนส่ง จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 ค่าขนส่งสูงเกินไป จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และ
อื่นๆ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 อาทิ พนักงานโยนกล่องสินค้าท าให้สินค้าเสียหาย สินค้าเสียหายไม่มีคน
รับผิดชอบ เป็นต้น 

ความต้องการของประชากรผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามต่อการใช้บริการบริษัทขนส่งรัฐวิสาหกิจและเอกชน 
ในเพจ Facebook จ านวน 19 เพจ เมื่อพิจารณาในภาพรวมด้านประสิทธิภาพในการขนส่ง มีความต้องการอยู่ใน
ระดับมาก ( x  = 4.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความต้องการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ พนักงานมีความ
เชี่ยวชาญ ( x  = 4.07) รับประกันคุณภาพสินค้า ( x  = 3.95)  

ความต้องการของประชากรผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามต่อการใช้บริการบริษัทขนส่งรัฐวิสาหกิจและเอกชน 
ในเพจ Facebook จ านวน 19 เพจ เมื่อพิจารณาในภาพรวมด้านระยะเวลาในการขนส่ง มีความต้องการอยู่ในระดับ
มาก ( x  = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความต้องการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ระยะเวลาการให้บริการ           
( x  = 4.22) ระยะเวลาในการขนส่ง ( x  = 4.25) และขั้นตอนการให้บริการมีความรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน ( x  = 4.20)  

ความต้องการของประชากรผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามต่อการใช้บริการบริษัทขนส่งรัฐวิสาหกิจและเอกชน 
ในเพจ Facebook จ านวน 19 เพจ เมื่อพิจารณาในภาพรวมด้านราคา มีความต้องการอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.15) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความต้องการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับการให้บริการ              
( x  = 4.11) ราคามีความคงที่ และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ( x  = 4.13) มีการแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับราคา 4.20  

ความต้องการของประชากรผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามต่อการใช้บริการบริษัทขนส่งรัฐวิสาหกิจและเอกชน 
ในเพจ Facebook จ านวน 19 เพจ เมื่อพิจารณาในภาพรวมด้านราคา มีความต้องการอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.11) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีความต้องการอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การแจ้งขั้นตอน เงื่อนไข และตัวอย่าง
การจัดท าเอกสารให้ผู้ใช้บริการทราบชัดเจน ( x  = 4.18) การปรับเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ  
( x  = 4.13) เพิ่มช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ( x  = 4.11) การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ตรงต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ ( x  = 4.10) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการให้บริการผ่านสื่อมวลชน ( x  = 4.04) 

ช่วงเวลาที่ใช้บริการขนส่ง ขึ้นอยู่กับสถานภาพด้านเพศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศ
ชายจะเข้าใช้บริการบริษัทขนส่งในช่วงเวลา 8.30 – 10.30 น. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.2 ส่วนเพศหญิงจะเข้าใช้
บริการบริษัทขนส่งในช่วงเวลา 10.31 – 12.30 น. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.8 

การเลือกใช้บริการบริษัทขนส่ง ไม่ขึ้นอยู่กับสถานภาพด้านอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยอายุ 30 - 39 ปี จะใช้บริการขนส่งกับบริษัทรัฐวิสาหกิจ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.2 ส่วนอายุ 20 - 29 ปี   
จะใช้บริการขนส่งกับบริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.0 

ความถี่ในการใช้บริการบรษิัทขนส่งรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา ขึ้นอยู่กับ
สถานภาพด้านอาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน มีความถี่ใน
การใช้บริการบริษัทขนส่งรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาจ านวน 1 – 5 ครั้ง/เดือน 
และ 6 – 10 ครั้ง/เดือน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ8.5 อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีความถี่ในการใช้
บริการบริษัทขนส่งรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนในระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาจ านวน 11 – 15 ครั้ง/เดือน,              
16 - 20 ครั้ง/เดือน, 21 – 25 ครั้ง/เดือน และ 31 ครั้ง/เดือน ขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.0, 5.5, 1.8 และ
1.0 อาชีพฟาร์มปลาสวยงามมีความถี่ในการใช้บริการบริษัทขนส่งรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนในระยะเวลา           
1 เดือนที่ผ่านมาจ านวน 26 – 30 คร้ัง/เดือน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.8 
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ความคิดเห็นที่หากมีการอบรมการบรรจุภัณฑ์ปลาสวยงามของบริษัทรับขนส่ง และเมื่อผ่านการอบรม
บริษัทจะออกใบอนุญาตให้สามารถขนส่งปลาสวยงามได้โดยไม่ผิดกฎบริษัท แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
ไม่ขึ้นอยู่กับสถานภาพด้านระดับการศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยระดับการศึกษาในปริญญา
ตรีมคีวามคิดเห็นที่เข้าร่วมหากมีการอบรมการบรรจุภัณฑ์ปลาสวยงามของบริษัทรับขนส่ง และเมื่อผ่านการอบรม
บริษัทจะออกใบอนุญาตให้สามารถขนส่งปลาสวยงามได้โดยไม่ผิดกฎบริษัท แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.8 แต่ระดับการศึกษาในปริญญาตรียังมีผู้ที่มีความคิดเห็นที่ไม่เข้าร่วมหากมีการอบรม
การบรรจุภัณฑ์ปลาสวยงามของบริษัทรับขนส่ง และเมื่อผ่านการอบรมบริษัทจะออกใบอนุญาตให้สามารถขนส่ง
ปลาสวยงามได้โดยไม่ผิดกฎบริษัท แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 6.5 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่ง กรณีศึกษาปลาสวยงาม ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยด าเนินการเก็บข้อมูลและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และน าแบบ
สัมภาษณ์ ผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงาม ผู้ประกอบการบริษัทรัฐวิสาหกิจและเอกชน มาสรุป และบรรยาย ซึ่งผู้วิจัย
ต้องการทราบถึงความต้องการของประชากรผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงาม เพื่อน าความต้องการดังกล่าวมาช่วยในการ
พัฒนาระบบการขนส่งของบริษัทรัฐวิสาหกิจและเอกชนในอนาคต จากการวิจัยทั้งหมดสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

การวิจัยคร้ังนี้ท าให้ทราบถึงความต้องการรูปแบบการขนส่งของผู้ใช้บริการในการขนส่ง และได้แนวทางใน
การเพิ่มประสิทธิภาพรูปแบบที่เหมาะสมในการขนส่ง และทราบถึงปัญหาที่เกิดจากการขนส่งของบริษัทรัฐวิสาหกิจ
และเอกชน ของผู้ใช้บริการ 

 
อภิปรายผล  

จากการศึกษาเร่ืองการศึกษารูปเเบบเเละความต้องการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการการขนส่ง กรณีศึกษา 
ผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจากการจ าหน่ายปลาสวยงาม 10,001 - 20,000 
บาท พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งถ้าหากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชากรผู้
จัดจ าหน่ายปลามีสวยงามมีความต้องการสูงทีสุดได้แก่ด้านด้านระยะเวลาในการขนส่งรองลงมา ด้านราคา ด้านข้อมูลที่
ได้รับจากการบริการ และ ด้านประสิทธิภาพในการขนส่งซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ นภาพร สุขเกษม (2557) การศึกษา
ความต้องการของผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผลวิจัยพบว่าโดน
ภาพรวมประชากรผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามส่วนใหญ่มีความต้องการต่อการใช้บริการบริษัทรัฐวิสาหกิจและเอกชน        
ทั้ง 4 ด้าน ในระดับมากเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านระยะเวลาในการขนส่งที่มีระดับความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด 

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้จัดจ าหน่ายปลาสวยงามและ บริษัทรัฐวิสาหกิจและเอกชนจากการสอบถามผู้จัด
จ าหน่ายปลาสวยงามส่วนใหญ่อยากให้มีการรับขนส่งสินค้าจ าพวกปลาสวยงามแบบไม่ผิดกฎของบริษัทที่ว่าห้า ม
ขนส่งสิ่งมีชีวิต เพราะในปัจจุบันปลาสวยงามเปน็สัตว์ประจ าชาติที่สามารถท ารายได้ให้แก่ประเทศไม่แพ้สินค้าสินค้า
อื่นๆ บริษัทรัฐวิสาหกิจและเอกชนห้ามขนส่งสินค้าจ าพวกปลาสวยงาม แต่ในปัจจุบันยังมีการขนส่งอยู่ เพราะทั้ง
สองบริษัทนี้ไม่เคร่งครัดจึงท าให้เกิดการขนส่ง ลูกค้าส่วนใหญ่จะแพ็คสินค้ามาเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะท าการขนส่ง
เมื่อเจ้าหน้าที่ถามว่าภายในกล่องพัสดุเป็นสิ่งใด ผู้ใช้บริการก็จะตอบว่าเป็นสินค้าอื่นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตอบ
ความจริงหรือมีพฤติกรรมบ่ายเบี่ยงท าให้ขนส่งสินค้าได้โดยไม่มีข้อสงสัยใดๆ แต่บางครั้งทางบริษัทเข้มงวดในการ
ตรวจค้น ท าให้เกิดปัญหากระทบต่อผู้ใช้บริการที่น าปลาสวยงามมาส่งไม่สามารถขนส่งได้ สาเหตุหลักๆ ที่เกิด
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กระบวนการขนส่งที่ส่งผลกระทบต่อทางผู้จัดจ าหน่ายคือปลาตาย และมีการกระแทกของกล่องพัสดุอย่างรุนแรงท า
ให้กล่องพัสดุมีลักษณะผิดรูปอันเป็นสาเหตุหลักให้ปลาตาย 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่องปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่งกรณีศึกษาปลาสวยงามมีวัตถุประสงค์   
เพื่อศึกษาความต้องการรูปแบบการขนส่งของผู้ใช้บริการในการขนส่งและเพื่อค้นหาแนวทางรูปแบบที่เหมาะสมใน
การขนส่งปลาสวยงามซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากผลวิจัยคร้ังนี้  

1. บริษัทขนส่งรัฐวิสาหกิจและเอกชน ควรปรับปรุงในเรื่องความปลอดภัยของสินค้า 
2. บริษัทขนส่งรัฐวิสาหกิจและเอกชน ควรปรับปรุงเรื่องเวลา ในการขนส่งเพราะปัญหาส่วนใหญ่ที่ได้จาก

แบบสอบถามได้แก่ สินค้าส่งถึงมือลูกช้ากว่าที่ก าหนด 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรท าวิจัยเฉพาะเจาะจงในเรื่องปัญหาและความต้องการผู้ใช้บริการขนส่งปลาสวยงาม โดยเจาะจงเป็นพื้นที่ 
2. ควรศึกษาความความต้องการในการใช้บริการบริษัทขนส่งสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะเพื่อต่อยอดรูปแบบใน

การขนส่งสัตว์เลียงที่สมบูรณ์แบบมากกว่าที่จะขนส่งแบบพัสดุของบริษัทรัฐวิสาหกิจและเอกชนในปัจจุบัน 
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AFFECTING PURCHASING DECISION LOCAL PRODUCTS IN CENTRAL 
PLAZA OF CONSUMER IN LAMPANG PROVINCE. 
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   อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง (2) ศึกษากลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาของผู้บริโภคในจังหวัดล าปางและ (3) ศึกษาระดับความ
คิดเห็นของผู้บริโภคในจังหวัดล าปางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ข้อมูล
ในการวิจัยได้มาจากแบบสอบถามจากกลุ่มลูกค้าที่สนใจและ ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
จ านวน 400 คน ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าแจง
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และใช้สถิติ Multiple Regression เพื่อวิเคราะห์หาค่าอิทธิพล 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 31–40 ปี 
มากที่สุด การศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน มีรายได้ 
10,001–20,000 บาท ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ านวน 1-3 ครั้ง เหตุผล ในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนคือตัวผลิตภัณฑ์ และเลือกซื้อประเภทขนมและของขบเค้ียว ผลวิเคราะห์เกี่ยวกับส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่เห็นว่าส่วนควบหรือส่วนเสริมของผลิตภัณฑ์ส าคัญมากที่สุด แต่สิ่งที่คาดหวังจากผลิตภัณฑ์มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อในด้านการตัดสินใจซื้อและด้านการประเมินทางเลือกมากที่สุด ผลวิเคราะห์เกี่ยวกับกลยุทธ์
ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาของผู้บริโภคในจังหวัด
ล าปาง ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเรื่องการส่งเสริม การขายมากที่สุด ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในด้านการรับรู้
ความต้องการและด้านการประเมินทางเลือก และผลวิเคราะห์เก่ียวกับด้านการตัดสินใจซื้อได้ให้ความส าคัญกับการ
ขายโดยใช้พนักงานมากที่สุด  

 
ค าส าคัญ : ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์, กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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Abstract 
The purpose of this research was to study 1. Product component affecting the 

purchasing decision for local products in Central Plaza of consumers in Lampang province. 
2. To study promotion marketing strategy affecting the purchasing decision for local 
products in Central Plaza of consumers in Lampang province. and 3. To study the opinions 
level of consumers in Lampang that effecting to buying decision local products in Central 
Plaza. Questionnaires are used as research instrument to acquire data. The samples were 
400 who interested in Lampang products and buy Lampang products. Frequency, 
percentage, standard deviation and Multiple Regression were used in the data analysis.  
 Research results showed that females were major respondents, aged between 31-40 
years. Career of samples were holding bachelor degree , Single and Employee/Private 
Employee with the moderate income about 10,001-20,000 baht. The consumer behavior 
that the majority of consumers in Lampang province had buy local product for one to three 
times per year. Most influential reason in making buying decisions was product itself, and 
the snack products were most type in making buying decisions. Furthermore, regarding the 
study results, their opinions about product component was augmented product, but expected 
product was effecting in making buying decisions for deciding on the appropriate solution 
and evaluation alternative solution. Promotion marketing strategy found that selling 
promotion was effecting in making buying decisions, the high level were need recognition 
and evaluation alternative solution. For buying decisions found that the seller was as an 
important reason. 

 
Key words : Components of product, Promotion Strategy, Purchasing Decision, Local Product 
 
บทน า 

สินค้าและผลิตภัณฑ์โอทอป ถือเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้จ านวนมากให้กับประเทศไทย จึงท าให้รัฐบาลและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เร่งผลักดันให้ผู้ประกอบการโอทอปและเอสเอ็มอี ได้เห็นถึงช่องทางการพัฒนายกระดับสินค้า
ให้มีคุณภาพ และอรรถประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยการใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้าน
วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการในการสร้างสัญลักษณแ์ละขยายโอกาสทาง
การตลาด เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระดับภูมิภาค เพิ่มรายได้แก่ชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานภูมิ
ปัญญาไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องใส่ใจในรายละเอียดของผู้บริโภคและศึกษา
แนวทางใหม่ๆ ในการพัฒนาสินค้าให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดลูกค้า เพื่อน ามาต่อยอดผลิตภัณฑ์ หรืออาจจะเปลี่ยน
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ รวมถึงการสร้างจุดเด่นให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือด้วยแนวความคิดแปลก
ใหม่ ที่ช่วยท าให้ลูกค้าเกิดความสนใจ ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ นอกจากปัจจัยด้านการตลาดแล้ว หากต้องการยกระดับ
มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าให้สินค้า โอทอปไทยให้ประสบความส าเร็จควรมีแนวทางการด าเนินงานและกลยุทธ์ที่
ชัดเจน การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตลาดเฉพาะหรือ Niche Market การพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้
ทันสมัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับรองมาตรฐานด้านการผลิต การพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม การเชื่อมโยงและบูรณาการด้านการตลาด การสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน แบ่งปันทักษะ และ
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ (บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์, 2560)  

ปัจจุบันได้เกิดโครงการสินค้าชุมชนภายใต้โครงการเซ็นทรัลอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2555 
จากโครงการด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) ของกลุ่มเซ็นทรัล ต่อมาพัฒนาเป็นโครงการด้าน 
CSV (Creating Shared Value) ที่เพิ่มเติมการแบ่งปัน การช่วยเหลือ การสนับสนุนด้านต่างๆ ให้กับชาวบ้านอย่าง
ครบวงจร และยั่งยืน มุ่งเน้นสร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์
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อันดีระหว่างสังคมในชุมชนนั้นๆ โดยมีทิศทางและแผนการพัฒนาโครงการ "สินค้าชุมชน" ประกอบด้วย 1) การมุ่ง
เสาะหาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น และน่าสนใจเพิ่มเติม ทั้งสินค้าที่หายากและสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่
ละท้องถิ่น เพื่อให้สินค้าชุมชนกลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในวงกว้าง 2) เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
ชุมชน ด้วยการแปรรูป และปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับยุคสมัย 3) ขยายความช่วยเหลือให้กับชุมชนเดิมและเพิ่ม
ชุมชนใหม่ๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายชุมชนยั่งยืน และ 4) ขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายอื่นๆ นอกเหนือจากเซ็นทรัล 
ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ และไทวัสดุ เช่น การจัดโรดโชว์อีเวนท์สินค้าชุมชนไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อน าสินค้าชุมชนไป
จ าหน่าย (พิชัย จิราธิวัฒน์, 2560) จึงได้มีการผลักดันสินค้าคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “สินค้า
ชุมชนของเรา” ประกอบด้วยสินค้ามากกว่า 1,508 รายการ จาก 123 ชุมชน รวม 49 จังหวัดทั่วประเทศ น าเข้าไป
จ าหน่าย ในกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ และไทวัสดุ สร้างรายได้คืนสู่
ชุมชน ตั้งแต่ปี 2555-2559 เป็นมูลค่ามากกว่า 637 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2560 ได้ก าหนดให้มีการผลักดันสินค้า
ชุมชนเพิ่มเป็น 135 ชุมชน ใน 50 จังหวัดทั่วประเทศไทยส่งผลให้ชุมชนมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายนั้นรวมไปถึงห้างเซ็นทรัลพลาซาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดล าปางด้วย 

จากเหตุผลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเรื่องส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ส่งเสริม
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาของผู้บริโภค ในจังหวัดล าปาง 
เพื่อวิเคราะห์และประเมินความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเชิงลึกซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลเป็น
แนวทางพัฒนาส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และพัฒนาศักยภาพการตลาดโอทอปไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซาของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 

2. เพื่อศึกษากลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซาของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 

3. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคในจังหวัดล าปางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 

 
กรอบแนวความคิดในการท าวิจัย 

ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด และทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ ของ Kotler 
(2003) และชลธิศ ดาราวงษ์ (2558) และเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดของ Kotler (2003) และศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะฯ (2552) และเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อของ Kotler (1997) ดังภาพที่ 1 
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ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 

 
  ตัวแปรต้น      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สมมุติฐานของการวิจัย  
 1. ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาของ
ผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 
 2. กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาของ
ผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง 
 
วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มลูกค้าผู้บริโภคที่เคยใช้บริการและซื้อสินค้าในศูนย์การค้าเซ
นทรัลพลาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดล าปาง โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากซึ่งได้มาจากการค านวณสูตรของ Yamane 
Taro จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยวิธีบังเอิญและเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคที่เคยซื้อและใช้บริการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
จ าหน่ายในศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา ทั้งที่เป็นลูกค้าของท็อปส์ และโซนจัดแสดงสินค้าชุมชนบริเวณลานจัด
โปรโมชั่น ซึ่งได้มีการจัดงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอยู่เสมอ โดยด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่          
1 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน จ านวนครั้งในการซื้อภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เลือกซื้อ ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 5 ด้าน ประกอบด้วย         
ตัวผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ส่วนควบหรือส่วนเสริมของผลิตภัณฑ์ สิ่งที่คาดหวังจากผลิตภัณฑ์ และ

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ ์
- ผลิตภัณฑ์หลัก 
- ลักษณะของผลิตภัณฑ ์
- ส่วนควบหรือส่วนเสริมของผลติภัณฑ์ 
- สิ่งที่คาดหวังจากผลติภัณฑ ์
- ศักยภาพเก่ียวกับผลิตภัณฑ ์

กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด 
- การโฆษณา  
- การขายโดยใช้พนักงานขาย  
- การส่งเสริมการขาย  
- การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์  
- การตลาดทางตรง 

 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา  
ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง  

 

 - การรับรู้ความต้องการ 
 - การค้นหาข้อมูล 
 - การประเมินทางเลือก 
 - การตัดสินใจซื้อ 
 - พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
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ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด 5 ด้าน ประกอบด้วย การ
โฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง 
และส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาของผู้บริโภคใน
จังหวัดล าปาง ประกอบด้วย การรับรู้ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ ส่วนที่ 5 เป็นข้อเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ผู้วิจัยพัฒนาคุณภาพเครื่องมือโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรง ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) ได้เท่ากับ 0.88 และได้น าแบบสอบถามทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริโภคที่
มีลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ Cronbach โดยค่าอัลฟ่าที่ได้จะแสดง
ถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยมีค่าระหว่าง 0<<1 ค่าที่ใกล้เคียง 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมัน่
สูง โดยแบบสอบถามของงานวิจัยนี้ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.93 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หรือค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ใช้การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด และการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง ส่วนการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ใช้สถิติ Multiple Regression เพื่อหาค่าอิทธิพล  

 
ผล/สรุปผลการวิจัย  
ผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน มีดังนี้ 

1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31–40 ปี การศึกษา
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน รายได้ต่อเดือน 10,001–20,000 
บาท ภายในระยะเวลา 1 ปี ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 1-3 ครั้ง เหตุผลในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนคือตัวของผลิตภัณฑ์เอง และประเภทที่ซื้อคือขนมและของขบเค้ียว 

2. ด้านระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาของ
ผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ให้ความส าคัญต่อส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์มากที่สดุคอื
ด้านส่วนของผลิตภัณฑ์หลัก รองลงมาคือส่วนศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ด้านสิ่งที่
คาดหวังจากผลิตภัณฑ์ และด้านของส่วนควบหรือส่วนเสริมของผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ 

3. ด้านระดับความคิดเห็นที่มีต่อกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซาของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญต่อกล
ยุทธ์ส่งเสริมการตลาดมากที่สุดคือ ด้านการขายโดยใช้พนักงาน รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านการให้
ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ด้านการโฆษณา และการตลาดทางตรง ตามล าดับ 

4. ด้านระดับความคิดเห็นที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาของ
ผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซามากที่สุด คือ ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
รองลงมา คือด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจเลือกทางเลือก ด้านการรับรู้ความต้องการ และด้านการ
ค้นหาข้อมูล  
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ตารางที่ 1 สรุปผลจากสมมุติฐานด้านส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง  

 
                     การตัดสินใจซื้อ 
 
 
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 

การรับรู้
ความ

ต้องการ 

การค้นหา
ข้อมูล 

การ
ประเมิน
ทางเลือก 

การ
ตัดสินใจ
เลือก

ทางเลือก 

พฤติกรรม
ภายหลัง 
การซื้อ 

ส่วนของผลิตภัณฑ์หลัก x x x x x 
ส่วนของรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์  x x x  
ส่วนควบหรือส่วนเสริมของ
ผลิตภัณฑ ์   x   

สิ่งที่คาดหวังจากผลิตภัณฑ์ x    x 
ส่วนของศักยภาพผลิตภัณฑ์ x  x x  
หมายเหตุ :  หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ  x หมายถึง ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

 

จากตารางแสดงให้เห็นถึงเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลของ
ผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง ด้านส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ คือ ในเรื่องของส่วนควบของหรือส่วนเสริมของ
ผลิตภัณฑ์ และสิ่งที่คาดหวังจากผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อมากที่สุด 
 
ตารางที่ 2 สรุปผลจากสมมุติฐานด้านกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ใน

ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง  
 
  
                    การตัดสินใจซื้อ 
 
กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด 

การรับรู้
ความ

ต้องการ 

การค้นหา
ข้อมูล 

การ
ประเมิน
ทางเลือก 

การ
ตัดสินใจ
เลือก

ทางเลือก 

พฤติกรรม
ภายหลัง 
การซื้อ 

การโฆษณา x     
การขายโดยใช้พนักงาน x x x  x 
การส่งเสริมการขาย     x 
การให้ข่าวและการ
ประชาสัมพนัธ ์

x  x x  

การตลาดทางตรง  x x x x 

หมายเหตุ :  หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ  x หมายถึง ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 

 

จากตารางแสดงให้เห็นถึงเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลของ
ผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง ด้านกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดว่า การส่งเสริมการขาย การโฆษณา มีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้บริโภคในจังหวัดล าปางได้มากที่สุด 
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อภิปรายผล 
ผลการศึกษาเรื่องส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
ผลการศึกษาด้านส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้า          

เซนทรัลพลาซาของผู้บริโภคในจังหวัดล าปาง ในลักษณะที่แตกต่างกัน 5 ด้าน ด้านการรับรู้ความต้องการ การค้นหา
ข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจเลือกทางเลือก และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ  แสดงให้เห็นถึงเหตุผล
หลักในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในจังหวัดล าปางต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัล คือ ในเรื่องของส่วน
ควบของหรือส่วนเสริมของผลิตภัณฑ์ และสิ่งที่คาดหวังจากผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อมากที่สุด สะท้อน
ให้เห็นว่า ผู้บริโภคในจังหวัดล าปางให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ เช่น ฉลาก
สินค้า ป้ายสินค้า หรือการชี้แจงจากพนักงานที่ชัดเจน รวมถึงการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มี
วางจ าหน่ายที่ตอบสนองตรงตามความต้องการ และมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ได้ข้อค้นพบที่ใกล้เคียง
ได้กับผลงานวิจัยของ นัทธมน เดชประภัสสร (2558) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ทางอินเทอร์เน็ต ที่พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง
อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วยสินค้าได้รับการรับรอง มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ           
ใช้แล้วเห็นผล รวมถึงการมีฉลากแสดงข้อมูลรายละเอียดสินค้าอย่างชัดเจน  

ผลการศึกษาด้านกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย            
การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ชุมชนในศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาของผู้บริโภคในจังหวัดล าปางในลักษณะที่แตกต่างกัน 5 ด้าน ด้านการรับรู้
ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจเลือกทางเลือก และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมการขาย การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานมีความส าคัญต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ชุมชนของผู้บริโภคในจังหวัดล าปางได้มากที่สุด ส่วนการตลาดทางตรง การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ เป็นกลยุทธ์ที่
ช่วยส่งเสริมการตลาดอีกทางหนึ่ง ได้ข้อค้นพบที่ใกล้เคียงได้กับผลงานวิจัยของ อรรนพ เรืองกัลป์ปวงศ์ (2558) 
เร่ือง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
ที่พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดอาหารสุขภาพของผู้ สูงอายุด้านการส่งเสริม
การตลาด เนื่องจากการมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเป็นอันดับแรก ส่วนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ จะ
รับประทานผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพตามความต้องการของตนเอง ไม่บริโภคตามกระแสสังคมหรือการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์  

ผลการศึกษาด้านระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคในจังหวัดล าปางที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ชุมชนในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 5 ด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซามากที่สุด คือ ด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือก ด้านการรับรู้ความต้องการ และด้านการค้นหาข้อมูล ได้ข้อค้นพบ ที่ใกล้เคียงได้กับ
ผลงานวิจัยของ จารุวรรณ พัฒนแก้ว และ วรินทร์ทิพย์ ก าลังแพทย์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  กรณีศึกษา เคทีเอฟ แก้วทองอาหารไทย                    
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปัจจัยการบริหารสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อกระบวนตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กรณีศึกษาเคทีเอฟ แก้วทองอาหารไทย การบริหารจัดการสินค้า
ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อด้านความต้องการและด้านการค้นหาข้อมูลของผู้บริโภค  
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ด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์กับด้านการค้นหาข้อมูล ณ ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 แนวทางการพัฒนา
คือ ควรหาช่องทางการจัดจ าหน่ายให้มากขึ้น ควรมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนควรมีวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือ
จัดนิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู้และส่งเสริมให้เกิดความนิยมในผลิตภัณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1. เกี่ยวกับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ – ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อส่วนของผลิตภัณฑ์หลักมากที่สุด          
แตส่่วนควบหรือส่วนเสริมของผลิตภัณฑ์และสิ่งที่คาดหวังจากผลิตภัณฑ์นั้นมีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซามากที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการควรมุ่งพัฒนาองค์ประกอบในภาพรวม
ของตัวผลิตภัณฑ์ 

2. เกี่ยวกับกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด – ผู้บริโภคให้ความส าคัญต่อด้านการขายโดยใช้พนักงาน มากที่สุด 
แต่การส่งเสริมการขายและการโฆษณามีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้า เซนทรัลพลาซา          
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการควรใช้กิจกรรมต่างๆ ในการกระตุ้นให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งที่วางจ าหน่ายใน
ห้างสรรพสินค้าหรืออ่ืนๆ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การพัฒนาส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ชุมชนในศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาให้ความส าคัญกับเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์หลัก ในด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ส่วนควบหรือส่วนเสริมและในด้านของศักยภาพของผลิตภัณฑ์ และมี
การระบุรายละเอียดส่วนผสม และสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ และรูปแบบที่สวยงาม 
ทันสมัย จึงจะสามารถจูงใจกลุ่มลูกค้าได้  

2. กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด ควรมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านชุมชนต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือการจัดงาน
แสดงสินค้า และน าสินค้าของชุมชนต่างๆ มาจ าหน่ายเพื่อเป็นการจูงใจให้กับผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นๆ  

3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะตอบสนองให้กับผู้บริโภคได้ตรงตามความ
ต้องการเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป 
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สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวแต๋น 
จังหวัดล าปาง 
 
Geographical Indication Affecting Consumers’Purchasing Intention. A Case Study of 
Processed Rice Cracker Products in Lampang Province 
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ดร.ศศิชา วงศ์ไชย 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวแต๋น 
จังหวัดล าปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน วัตถุประสงค์ในการซื้อ ปริมาณที่เคยซื้อและความถี่ที่เคยซื้อ และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้แก่ด้าน
คุณภาพ ด้านชื่อเสียง ด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค  รวมทั้งศึกษาระดับความ
คิดเหน็ต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวใน
จังหวัดล าปาง จ านวน 384 คน ใช้แบบสอบถาม เก็บรวบรวมด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ทดสอบสมมติฐานเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ด้วยสถิติ 
Multiple Regression  

จากการสรุปข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง      
30 - 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
10,001–20,000 บาท ซื้อข้าวแต๋นเพื่อเป็นของฝาก ซื้อมากกว่า 200 บาท และเคยซื้อหลายครั้ง 

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นในด้านทัศนคติคือ          
เพศ สถานภาพและรายได้ต่อเดือน ด้านการคล้อยตามคือ อาชีพ สถานภาพและเพศ ด้านการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุม คือ สถานภาพและเพศ  

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นในด้านทัศนคติและด้านการรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุม คือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ส่วนด้านการคล้อยตามคือชื่อเสียงและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์  

ระดับความคิดเห็นต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของจังหวัดล าปาง พบว่า ด้านทัศนคติภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ผู้บริโภคมีความพอใจในคุณภาพของข้าวแต๋นล าปางมากที่สุด รองลงมาคือแบรนด์ข้าวแต๋น
ล าปาง ส่วนด้านการคล้อยตาม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยซื้อเพราะความชอบส่วนตัว รองลงมาคือซื้อตาม
ค าแนะน าของเพื่อน คนรู้จัก และซื้อตามโฆษณาชวนเชื่อจากสื่อต่างๆ ด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยซื้อเฉพาะแบรนด์ที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมศาสตร์ (GI) เท่านั้น รองลงมาคือซื้อ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้เท่านั้นและตัดสินใจซื้อตามข้อมูลที่ได้รับรู้ 

 
ค าส าคัญ : ผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค, ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น 
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Abstract 
The objectives of this research were to investigate personal factors including gender, 

age, educational level, marital status, occupation, and monthly income, purpose of 
purchase, quantity and frequency of purchase, and geographical indication including 
quality, reputation, and property affecting consumers’ purchasing intention and to study 
opinions towards consumers’ purchasing intention. The population of this study was 384 
tourists in Lampang Province. A questionnaire was used as the research instrument. 
Accidental Sampling was used to select the sample. Data were analyzed by using statistics 
including frequency, percentage, mean, and standard deviation (S.D.). The hypotheses were 
tested to determine the influence through a multiple regression. 

The results of this research indicated that most of the respondents were female, 30-
40 years old, graduated with a bachelor’s degree, single, worked as business owner/private 
businessman, and earned 10,001-20,000 Baht per month. The purpose of purchasing 
Lampang rice cracker products was for souvenir. The respondents spent over 200 Baht per 
time when purchasing and have ever purchased many times.  

The research found that personal factors affecting consumers’ purchasing intention 
for rice cracker products in terms of attitude were gender, marital status, and monthly 
income. In terms of conformity, occupation, marital status, and gender were factors 
affecting consumers’ purchasing intention. In terms of perceived self-control, marital status 
and gender were factors affecting consumers’ purchasing intention.  

Geographical indications affecting consumers’ purchasing intention for rice cracker 
products in terms of attitude and perceived self-control were property. In terms of 
conformity, reputation and property were influential Geographical indications. 

The opinions of the respondents towards consumers’ purchasing intention for rice cracker 
products in Lampang showed as follows: overall attitude was at the highest level. An aspect with 
the highest level of satisfaction was Lampang rice cracker quality, followed by quality and brand. 
Overall conformity was at a high level. An aspect with the highest level was purchase for 
personal preference, followed by purchase for the recommendations of friends and associates, and 
purchase for advertising via media. Overall perceived self-control was at the highest level. An 
aspect with the highest level was purchase for only GI registered brand, followed by purchase 
based on intended purpose, and purchasing decision for received information.  

 
Keywords : Geographical indication products, Consumers’ purchasing intention, Rice 

cracker products 
 
บทน า 
 ประเทศไทยมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม ท าให้สินค้าจากแหล่งท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่
นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI: Thai Geographical Indication ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ใช้กับ
สินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพและคุณสมบัติพิเศษ จากลักษณะเฉพาะของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นั้นๆ GI           
จึงเปรียบเสมือนเป็นตราสัญลักษณ์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า (creative-thailand, 
2560) การขึ้นทะเบียนเพื่อให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน และยังสามารถพัฒนาพื้นที่ผลิตสินค้า ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นซึ่งจะน ารายได้มาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
ประโยชน์ของการข้ึนทะเบียนคือการคุ้มครองผู้ผลิต ป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ช่วยเพิ่มมูลค่าให้
สินค้า เพื่อให้มีการดูแลรักษามาตรฐานของสินค้า ช่วยกระจายรายได้สู่ชนบท และส่งเสริมอุตสาหกรรม ตลอดจน
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2559)  
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การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสิ่งบง่ชีท้างภูมิศาสตร์ เป็นหนึ่งในนโยบายด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศที่รัฐบาลให้ความส าคัญ โดยมีแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยทุกระดับให้
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย โดยการพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น (Local Economy) มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ ส่งเสริมการค้าการลงทุนภายใน
ท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ด าเนินโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์พิเศษที่เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์แล้ว รูปลักษณ์ภายนอกอย่างบรรจุภัณฑ์ก็
เป็นสิ่งหนึ่งที่จะแสดงจุดยืนของความเป็นสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการได้
อีกด้วย (หนังสือพิมพ์สยามรัฐ,2561) ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เล็งเห็นศักยภาพของสินค้า GI จึงริเริ่ม
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อเป็นการยกระดับสู่ตลาดสากล โดยน านัก
ออกแบบที่มีประสบการณ์มาท างานกับร่วมผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบทันสมัย 
สอดคล้องกับต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่และตลาดโลก นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยก็ได้
ร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการเร่งพัฒนาส่งเสริมให้สินค้า OTOP สามารถจดทะเบียนขึ้นเป็นสินค้าที่ได้
ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อยกระดับสินค้าและกระจายรายได้สู่ชุมชน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ 
GI:Thai Geographical Indication จะต้องมีลักษณะพิเศษที่ไม่สามารถผลิตนอกพื้นที่ได้ ถือเป็นส่วนส าคัญต่อการ
พัฒนาสินค้าส่งออกของประเทศไทยให้มีมูลค่าสูงขึ้น สอดคล้องกับรัฐบาลที่ก าลังเดินหน้าพัฒนาและยกระดับสินค้า
ไทยให้มีศักยภาพและได้รับการรับรองในเวทีโลก รัฐบาลจึงส่งเสริมให้การขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เป็น
หนึ่งนโยบายส าคัญของประเทศ เพื่อให้สินค้าของไทยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งช่วยท าให้
สินค้ามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วย ปัจจุบันมีจังหวัดต่างๆ ที่รัฐบาลสามารถส่งเสริมให้มีการข้ึนทะเบียนได้แล้ว 70 
จังหวัดและได้ตั้งเป้าให้ข้ึนทะเบียนใหค้รบทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในปี 2560 (ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 2560) 

จังหวัดล าปางมีรายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย รวม 5 ราย 
(สช 56100055 ข้าวแต๋นล าปาง) ดังนี้ 1.ห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้าวแต๋นธานี 2.บริษัท หมื่นค า จ ากัด 3.ห้างหุ้นส่วน
สามัญ ข้าวแต๋นทวีพรรณ 4.ห้างหุ้นส่วนสามัญ จิรวัฒน์ ข้าวแต๋น 5.ไทยนิวเทรียนท์ฟู้ดส์(ล าปาง) กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (2556) สินค้าผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI นอกจากจะได้รับการรับรองและคุ้มครองใน
ฐานะของดีประจ าจังหวัดแล้ว ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับตราสัญลักษณ์ของชุมชน ผู้ประกอบการที่ผลิตสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ไม่ต้องมีภาระในการประชาสัมพันธ์สินค้า เพราะมีตราสัญลักษณ์ของจังหวัดช่วยรับรอง
คุณภาพให้ จึงเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึน อีกทั้งช่วยพัฒนาสินค้าของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้
ในตลาดต่างประเทศและพร้อมขยายตลาดไปยังตลาดโลก สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  หรือ GI: Thai 
Geographical Indication จึงมีความส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกช่องทางหนึ่งที่ตอบสนองต่อ
โยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
ไทยทุกระดับ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย โดยการ
พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากภายในประเทศ  

จากเหตุผลข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีแรงจูงใจในการศึกษาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของ
ผู้บริโภค กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวแต๋นจังหวัดล าปาง เพื่อศึกษาว่าปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน วัตถุประสงค์ในการซื้อ ปริมาณที่เคยซื้อ และความถี่ในการซื้อ มี
ผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่เป็นสิง่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดล าปางอย่างไรบ้าง และสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์มีผลต่อการซื้อของผู้บริโภคหรือไม่ อย่างไร รวมถึงคุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เป็นขึ้น
ทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือไม่ เพื่อจะได้น าผลทีได้จากการศึกษาไป
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เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนผลติภัณฑ์ชมุชน เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ที่ช่วย
กระจายรายได้ของจังหวัดล าปาง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล(เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน
วัตถุประสงค์ในการซื้อ ปริมาณที่เคยซื้อ ความถี่ในการซื้อ) ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค ต่อผลิตภัณฑ์ข้าว
แต๋นที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดล าปาง 
 2. เพื่อศึกษาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านชื่อเสียง และด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อ
ความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค ต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดล าปาง 
 3. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค ต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ของจังหวัดล าปาง 
 
กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 
 ผู้วิจัยพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ของ ปัจฉิมา ธนสันติ (2555) และรัฐศิรินทร์ ตมิศานนท์ (2556) และประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด และทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เก่ียวกับความตั้งใจซื้อของ Phuah, et al., (2011) และ(Ajzen,1991) ดังภาพที่ 1 
 

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ    2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 4. สถานภาพสมรส 
5. อาชีพ    6. รายไดต้่อเดือน 
7. วัตถุประสงค์ในการซื้อ 
8. ปริมาณที่เคยซื้อ 9. ความถี่ในการซื้อ 

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ 
ข้าวแต๋นล าปาง 

1. ด้านคุณภาพ 
2. ด้านชื่อเสียง 
3. ด้านคุณสมบตัิผลิตภัณฑ์ 

 
ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น 
ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ

จังหวัดล าปาง 
1. ทัศนคติ  
2. การคล้อยตาม  
3. การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุม 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน วัตถุประสงค์
ในการซื้อ ปริมาณที่เคยซื้อ และความถี่ในการซื้อ ต่างกันมีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ ข้าวแต๋นที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ของจังหวัดล าปางแตกต่างกัน 

2. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านชื่อเสียง และด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของจังหวัดล าปาง 

 
วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดล าปาง       
ที่ส านักงานสถิติจังหวัดล าปางส ารวจไว้เมื่อปี พ.ศ.2559 มีจ านวนทั้งสิ้น 904,632 คน (ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง
, 2559) และก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดล าปางที่ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์            
“ข้าวแต๋น” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI: Thai Geographical Indication เป็นของฝาก 
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 จ านวน 384 คนตามสูตรค านวณกลุ่มตัวอย่าง
ในตารางสูตรส าเร็จของ Krejcie& Morgan (เบญจวรรณ ศรีวิชัย, 2560) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น         
4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับตัวแปรอิสระ ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน วัตถุประสงค์ในการซื้อ 
ปริมาณที่เคยซื้อ และความถี่ในการซื้อ ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับตัวแปรอิสระ ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านชื่อเสียง และด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ตอนที่ 3 เป็นข้อค าถาม
เก่ียวกับตัวแปรตาม ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด
ล าปาง ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านได้แก่ ทัศนคติ การคล้อยตาม และการรับรู้ความสามารถในการควบคุม และตอนที่ 4 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะอื่นๆ  
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 การตรวจสอบความเที่ยงตรง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IndexofItemObjectiveCongruence : IOC) 
เท่ากับ 0.86 และน าแบบสอบถามทดลองใช้ (Try out) กับนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ Cronbach เท่ากับ 0.925 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หรือค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ใช้การหาค่าคะแนน
เฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นส่วนการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น กับตัวแปรตามใช้สถิติ Multipel Regression Analysis เพื่อวิเคราะห์เพื่อหาค่า
ความสัมพันธ์ 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 384คน พบว่า  

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง มีอายุไม่เกิน 30 ปี และ
ระหว่าง 31–40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 
มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001–20,000 บาท มีวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ของจังหวัด
ล าปางเป็นของฝาก ปริมาณที่เคยซื้อมากกว่า 200 บาท และเคยซื้อหลายครั้ง 

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น จังหวัดล าปาง            
ด้านคุณภาพ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการระบุชื่อผู้ผลิต/ผู้จ าหน่าย วันที่ผลิต        
วันหมดอายุ และวิธีการเก็บรักษารองลงมาคือบรรจุภัณฑ์/รูปแบบสวยงาม และความอร่อยโดดเด่นของแต่ละ
รสชาติ ตามล าดับ ด้านชื่อเสียง ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผลิตภัณฑ์ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดล าปางรองลงมาคือผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับ
ความนิยมและมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจตามล าดับ และด้านคุณสมบัติภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีระบุค าว่า “ข้าวแต๋นล าปาง”และ/หรือ “LampangKhao Tan”บนฉลากผลิตภัณฑ์รองลงมาคือ
รสชาติ หวาน หอม กรอบ มัน อร่อยและท าจากข้าวเหนียวขาวและข้าวก่ า (ข้าวเหนียวด า) ในท้องถิ่นตามล าดับ 

3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของจังหวัดล าปางด้านทัศนคติ
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความพอใจในราคาข้าวแต๋นล าปาง รองลงมาคือมีความ
พอใจในคุณภาพของข้าวแต๋นล าปาง และมีความพอใจชื่อเสียงของแบรนด์ข้าวแต๋นล าปางตามล าดับ ด้านการคล้อย
ตาม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ซื้อเพราะความชอบส่วนตัว รองลงมาคือซื้อตามค าแนะน า
ของเพื่อน/คนรู้จักและซื้อตามโฆษณาชวนเชื่อจากสื่อต่างๆตามล าดับและด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ซื้อเฉพาะปริมาณที่ต้องการเท่านั้นรองลงมาคือซื้อตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้เท่านั้นและตัดสินใจซื้อตามข้อมูลที่ได้รับรู้ตามล าดับ 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน และวัตถุประสงค์ในการซื้อต่างกันมีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น      
ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดล าปางแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นในด้านทัศนคติคือ เพศ สถานภาพ และรายได้
ต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นในด้านการคล้อยตามคือ อาชีพ สถานภาพ 
และเพศ 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นในด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุม คือ 
สถานภาพ และ เพศ  

5. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านชื่อเสียง และด้าน
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของจังหวัดล าปางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนี้ 

ผลการศึกษา ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดล าปางที่แตกต่าง เมื่อทดสอบหาค่าความสัมพันธ์
ในด้านทัศนคติคือ ด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ในด้านการคล้อยตาม คือ ด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ และด้านชื่อเสียง 
และในส่วนด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุม คือ ด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ส าหรับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ไม่
มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดล าปางในด้านการรับรู้ 
ความสามารถในการควบคุม คือ ด้านชื่อเสียง และด้านคุณภาพ 
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อภิปรายผล 
ผลการศึกษาเรื่อง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์แปรรูป

ข้าวแต๋น จังหวัดล าปาง สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสว่นบคุคลของกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดล าปางได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจ

ซึ่งมีทิศทางเดียวกันกับผลงานวิจัยของนธิิดา พระยาลอ และล าปาง แม่นมาตตย์ (2558) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่ผลิตในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งศึกษาผู้ที่เคยซื้อ
สินค้า จ านวน 400 ราย และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่ผลิตในจังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษา พบว่าผู้ซื้อ/ที่เคยซื้อสินค้าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยท างาน            
มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคนิยมซื้อเพื่อรับประทานเองและเป็นของฝาก โดยมีความถี่ในการเลือกซื้อ 
1-3 ครั้ง และมีมูลค่าเฉลี่ยในการซื้อ 100-500 บาทปัจจัยในการเลือกซื้อคือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และแหล่งที่มาของ
ผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการหนึง่ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งแสดงถึงคุณภาพและความจ าเพาะของวัตถุดิบในพื้นที่ ชี้ให้เห็นว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลนั้นมีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของพื้นถิ่นนั้นๆ 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์แปร
รูปข้าวแต๋นจังหวัดล าปางได้ข้อค้นพบที่เทียบเคียงได้กับผลงานวิจัยของ กับผลงานวิจัยของ เมธาวี เผ่าเมธวารีธร 
(2558) เร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าOTOP ออนไลน์ของผู้บริโภค ที่พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า
OTOP หรือบริการนั้น ให้ความส าคัญกับชื่อเสียง ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร ภาคภูมิ 
ภักวิภาส และสุรชัย แก้วยะ (2558) เร่ือง พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือของผู้บริโภคที่เลือกซื้อจาก
ร้านผ้าฝ้ายทอมือในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบ
สวยงาม ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มากกว่าชื่อเสียง และจากผลงานวิจัยของนิธิดา พระยาลอ และล าปาง แม่น
มาตตย์ (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่ผลิตในจังหวัดขอนแก่นพบว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมาก 
คือ เร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาคร้ังนี้ที่ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกับด้านชือ่เสียง มากกว่า
ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น จังหวัดล าปาง ดังนั้น ผลสะท้อนจากการวิเคราะห์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผล
ต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวแต๋นจังหวัดล าปางที่แตกต่างกันตามเงื่อนไขของพื้นที่
และผลิตภัณฑ์ ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าคุณค่าสิ่งบ่งชี้ทางการภูมิศาสตร์
ด้านชื่อเสียง มากกว่าด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของจังหวัดล าปาง 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค 
กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวแต๋นจังหวัดล าปาง ได้ข้อค้นพบที่ใกล้เคียงได้กับผลงานวิจัยของวริศรา สอนจิตร และ 
ขวัญกมล ดอนขวา (2559) เร่ือง ความตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
การรับรู้ ความสามารถในการควบคุมความเสี่ยง มีผลกระทบต่อทัศนคติในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ของ
ผู้บริโภคมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยการรับรู้ด้านความเพลิดเพลิน ปัจจัยการรับรู้ด้านประโยชน์ และปัจจัยการรับรู้
ด้านความง่ายในการใช้งาน ตามล าดับ ด้านปัจจัยทัศนคติในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ของผู้บริโภค                
มีผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยบรรทัดฐานของ
กลุ่มอ้างอิงกลุ่มทุติยภูมิคือ บล็อกเกอร์ และปัจจัยบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงกลุ่มปฐมภูมิคือเพื่อนสนิท ตามล าดับ
แต่เมื่อวิเคราะห์ผลงานวิจัยของ ณชัยศักดิ์ จุณณะปิยะ (2558)เรื่องตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการรับรู้
คุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในมุมมองผู้บริโภคชาวไทยพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยมีการ
รับรู้ระดับมากด้านคุณภาพของสินค้าสินค้าที่มีตรา OTOP รองลงมา ได้แก่ ความเชื่อมโยงในสินค้าสินค้าที่มีตรา 
OTOP ประเภทสินค้าสินค้าที่มีตรา OTOP ความตั้งใจซื้อสินค้าสินค้าที่มีตรา OTOP ความตระหนักในตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์ OTOP และความจงรักภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ตามล าดับ โดยภาพรวมมีการรับรู้ในระดับมาก  
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ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตั้งใจซื้อของผู้บริโภค กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
แต๋นจังหวัดล าปาง ได้ข้อค้นพบที่ใกล้เคียงได้กับผลงานวิจัยของวริศรา สอนจิตร และ ขวัญกมล ดอนขวา (2559) 
เรื่อง ความตั้งใจซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยการรับรู้ ความสามารถใน
การควบคุมความเสี่ยง มีผลกระทบต่อทัศนคติในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ของผู้บริโภคมากที่สุด รองลงมา
คือ ปัจจัยการรับรู้ด้านความเพลิดเพลิน ปัจจัยการรับรู้ด้านประโยชน์ และปัจจัยการรับรู้ด้านความง่ายในการใช้งาน 
ตามล าดับ ด้านปัจจัยทัศนคติในการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ของผู้บริโภค มีผลกระทบต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
หรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงกลุ่มทุติยภูมิคือ 
บล็อกเกอร์ และปัจจัยบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงกลุ่มปฐมภูมิคือเพื่อนสนิท ตามล าดับแต่เมื่อวิเคราะห์ผลงานวิจัย
ของ ณชัยศักดิ์ จุณณะปิยะ (2558) ได้ศึกษาเรื่องตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการรับรู้คุณค่าตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในมุมมองผู้บริโภคชาวไทยผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยมีการ
รับรู้ระดับมากด้านคุณภาพของสินค้าสินค้าที่มีตรา OTOP รองลงมา ได้แก่ ความเชื่อมโยงในสินค้าสินค้าที่มีตรา 
OTOP ประเภทสินค้าสินค้าที่มีตรา OTOP ความตั้งใจซื้อสินค้าสินค้าที่มีตรา OTOP ความตระหนักในตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์ OTOP และความจงรักภักดีในตราสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ตามล าดับ โดยภาพรวมมีการรับรู้ในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านชื่อเสียง และด้าน
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด
ล าปาง โดยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ของจังหวัดล าปางในด้านทศันคติ มากที่สุดคือ ด้านคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์มีระบุค าว่า 
“ข้าวแต๋นล าปาง”และ/หรือ“LampangKhao Tan”บนฉลากผลิตภัณฑ์นั้นสื่อถึงที่มาหรือสิ่งบ่งชี้ทางภมิศาสตร์ว่า
มาจากจังหวัดล าปาง จึงเหมาะแก่การเป็นของฝาก หรือซื้อเพื่อบ่งบอกว่ามาถึงยังจังหวัดล าปาง ซึ่งสอดคล้องกับ
จักรกฤษณ์ ควรพจน์ และบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ (2556) ที่ได้ให้นิยามของ “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ว่าหมายถึง“ชื่อ
สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ และที่สามารถบ่งบอกว่าสินค้าที่เกิดจากแหล่งทาง
ภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว” ดังนั้นด้าน
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ที่มีการระบุแหล่งภูมิศาสตร์ของผลิติภัณฑ์ จึงมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋
นของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดล าปาง และยังสอดคล้องกับ ปัจฉิมา ธนสันติ, 2555 (อ้างถึงในรัฐศิ
รินทร์ ตมิศานนท์, 2556) ที่กล่าวว่าเงื่อนไขส าคัญในการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ คุณภาพ 
ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆ ของสินค้าที่จะใช้กับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น จะต้องมีความสัมพันธ์กับ
ท้องถิ่นหรือสถานที่ภูมิศาสตร์นั้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น จังหวัดล าปางตามสื่อ
ต่างๆ ให้มากข้ึน โดยเฉพาะการโฆษณาทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่องทางต่างๆ ส่วนในด้านการผลิตควรรักษา
มาตรฐาน คุณภาพผลิตภัณฑ์ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์ เพื่อรักษาคุณภาพและชื่อเสียงของ
ผลิตภัณฑ์ด้านคุณสมบัติผู้ผลิต ควรส่งเสริมการขายข้าวแต๋นที่ท าจากข้าวเหนียวขาวและข้าวก่ า (ข้าวเหนียวด า)         
ในท้องถิ่นเพื่อเป็นการสนับสนุน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย โดยการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 
(Local Economy) มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ ส่งเสริมการค้าการลงทุนภายในท้องถ่ิน สร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็ง ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน 
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2. องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุนการลงทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ เผยแพร่ประโยชน์ของของข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญให้แก่ผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ 

3. หน่วยงานรัฐควรให้การสนับสนุน ดูแล และช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวแต๋น จังหวัด
ล าปาง เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งอาจจะไม่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนในด้านคุณภาพ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะ 
สวยงามสะดุดตา มีความหลากหลาย มีขนาดให้เลือก มีความสะดวกในการพกพา เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นจังหวัดล าปางมากข้ึนด้านชื่อเสียงโดยการสร้างจุดขายโดยเชื่อมโยงกับประเพณี วิถีวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น มาช่วยในการด าเนินการทางการตลาด โดยการเพิ่มเรื่องราวที่เป็นตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  หรือได้รับการ
ยอมรับเป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการสร้างคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์และให้เป็นที่น่าจดจ าของผู้บริโภค 

4. องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการจะท าอย่างไรที่จะสามารถท าให้
ผู้บริโภค ซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นมากกว่าที่ตั้งใจไว้ หรือท าอย่างไร ให้เกิดความพึงพอใจและเลือกซื้อเพิ่ม ผลิตสินค้า
ให้มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้น่าสนใจ ท าให้ผู้ซื้อคล้อยตาม 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. เปลี่ยนกลุ่มประชากรเป้าหมายโดยเจาะจงเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดล าปาง ว่าผู้บริโภคมีความตั้งซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นโดยเฉพาะหรือไม่ ท าไม
ถึงเลือกซื้อ 

2. เก็บข้อมูลการจ าหน่ายจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ
จังหวัดล าปางว่าการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ มีผลต่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น หรือไม่
อย่างไร 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เปรียบเทียบความต้องการของผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชน เทศบาลเมือง ทุ่งสง โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้  3) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับพฤติกรรมในการใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง และ         
4) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผู้ใช้บริการหอสมุดเทศบาลเมือง ทุ่งสง จ านวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การแจกแจง ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ 
ใช้สถิติ chi-square และทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ ใช้สถิติ t-test และ F-test หรือ One way ANOVA 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ LSD และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร ์ 
ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ระดับความต้องการผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยภาพรวมมีความ ต้องการอยู่
ในระดับมาก (

ระดับความต้องการผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยภาพรวมมีความ
= 3.78 , SD = 1.125) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ มีระดับความต้องการ

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.96 , SD = 1.142) ส่วนด้านประชาสัมพันธ์มีระดับความต้องการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด          
(
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (

= 3.64 , SD = 1.151) 
 2. การเปรียบเทียบความต้องการของผู้ใช้บริการหอสมุดเทศบาลเมืองทุ่งสง พบว่า ผู้ตอบ แบบสอบถาม
ที่มีเพศ รายได้ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีความต้องการต่อการให้บริการ  โดยรวมไม่แตกต่างกัน               
ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ และอาชีพ แตกต่างกัน มีความต้องการในการให้บริการโดยรวมแตกต่างกัน  



 3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับพฤติกรรมในการใช้บริการหอสมุด
ประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 
พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มี ความคิดเห็นว่าหอสมุดเทศบาลเมืองทุ่งสงควรปรับปรุงการให้บริการ เช่น ควรเพิ่ม
ปลั๊กส าหรับที่ชาร์จ ให้เพียงพอ, ควรเพิ่มความเร็วของ Wi-Fi, หนังสือและต าราเรียนควรทันสมัย และเพิ่มที่จอดรถ 
ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ : ระดับความต้องการ, ผู้ใช้บริการ, การบริการ, หอสมุดเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the level of service user’s need towards 
Thungsong Municipality Library, Nakhon Si Thammarat Province. 2) to compare the level of 
the service user’ s need towards Thungsong Municipality Library in relation to their basic 
personal factors in different position, sexes, ages, education, incomes and career.  
3) to observe the service users’ reciprocal relation between their personal factors and 
behaviors towards Thungsong Municipality Library and 4) to assess the service users’ 
suggestions for developing towards Thungsong Municipality Library. The samples in this 
study comprised of 152 service users gathered by random sampling. The research was preceded 
through the questionnaires 5 level was given the reliability total index of 0.92 The statistics 
used were frequency, percentage, mean, standard deviations, Chi-Square is used in hypothesis 
experiment for relation, t test and F test or One-Way Anova in hypothesis experiment for 
comparison and examined the different of pairs by LSD, using computer program.  
The research finding are as follows.

1. the overall of the service user’s need towards Thungsong Municipality Library in 
the high level ( = 3.78 , SD = 1.125), when considering each aspect, the service officer 
was in the highest mean (  = 3.96 , SD = 1.142 ) and the information was in the lowest 
level (  = 3.64 , SD = 1.151).

2. the comparison of the service user’s need towards Thungsong Municipality 
Library was shown that the service user in the differences of sexes, education and income 
had the same opinion, while the service user in the differences of the age and career had the 
different opinion in the statistic at .05
 3. from the point of the service users’ reciprocal relation analysis between their 
personal factors towards the Thungsong Municipality Library and behaviors towards the 
Thungsong Municipality Library, the personal factors and behaviors come together. 
 4. for the suggestion to improve and development towards Thungsong Municipality 
Library the service users suggest that the Thungsong Municipality Library should be added 
the plug for charging enough, increase the speed of Wi-Fi, books and textbooks should be 
advanced and increase parking, respectively.  

Key Words : Level of need, service user, services, the Thungsong Municipality Library
 
 
 



บทน า 
 ปัจจุบันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทย เนื่องจากปัจจุบันโลก
แคบลง อันเป็นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนั้นจึงควรให้
ความส าคัญต่อการเรียนรู้และการศึกษาหาความรู้ให้กว้างขึ้น การปฏิรูปการศึกษาจึงมีความจ าเป็นเพื่อให้การศึกษา
สามารถพัฒนาคนไทยอย่างแท้จริง เพื่อให้รู้เท่าทันตามกระแสโลกปัจจุบัน“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ       
พ.ศ. 2542” ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 นับเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกซึ่งน าไปสู่การปฏิรูป 
(พระราชบัญญัติการศึกษา, 2545)  
 หอสมุดถือเป็นแหล่งสารสนเทศ บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ  วารสาร 
หนังสือพิมพ์ และจุลสาร หอสมุดท าหน้าที่เก็บรวบรวม จัดระบบ เพื่อให้บริการสื่อสารนิเทศต่าง ๆ ตลอดจนถึง
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร อีกทั้งยังมีเครื่องมือในการค้นหาและด าเนินการให้บริการสื่อ
ต่าง ๆ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้หอสมุด โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้ด าเนินงาน และบริหารงานต่าง ๆ ในหอสมุด โดย
จัดระบบเป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ใช้หอสมุดมีความสะดวกสืบค้นได้ง่ายและตรงกับความต้องการ 
การบริการจึงถือเป็นหัวใจของหอสมุด บรรณารักษ์จะต้องจัดบริการให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ เพราะหาก
หอสมุดจัดบริการหอสมุดไม่ดี หอสมุดนั้นจะกลายเป็นเพียงห้องเก็บหนังสือไปในทันที (ณัฏฐญา เผือกผ่อง, 2559)  
 หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหอสมุดที่มีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองทุ่งสง และใกล้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท าให้มีนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรและ
ประชาชนทั่วไป มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก อีกทั้งหอสมุดยังเป็นสถานที่จุดก าเนิดให้ผู้ที่มาใช้บริการรักการอ่าน 
รักการค้นคว้า ตลอดจนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการอ่านหนังสือ และหอสมุดไม่ได้มีเพียงแต่หนังสือไว้
บรกิาร ยังมีสื่อมัลติมีเดียหรือมุมส าหรับนั่งเล่นไว้บริการอีกด้วย ดังนั้นหอสมุดจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ประชาชน
ส่วนใหญ่นิยมมาใช้บริการ (ผู้น าท้องถิ่น, 2548)  
 คณะผู้จัดท าได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการหอสมุด
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่ งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตอบรับความต้องการของผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องทราบพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้บริการ            
จึงเห็นควรศึกษาพฤติกรรมและความต้องการใช้หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช          
เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง การให้บริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มาใช้บริการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการของผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด  
นครศรีธรรมราช โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้  
 3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกับพฤติกรรมในการใช้ บริการ
หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 4. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการหอสมุดประชาชน เทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สมมติฐานการวิจัย 
  ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมที่แตกต่างกันมีความต้องการใช้บริการหอสมุดประชาชน เทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกัน  
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ขอบเขตของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร คือ ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทั่วไปทีม่าใช้บริการหอสมุด ค านวณจากสูตรไม่ทราบประชากร W.G.Cochran 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 150 คน  
2. ขอบเขตตัวแปร  
 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้  
 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรม และ ความต้องการของผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
3. ขอบเขตด้านเวลา  

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกับผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชน เทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 150 ชุด ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เทา่นั้น  
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย  
 จากแนวคิด และทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้พิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ มีผลต่อ
พฤติกรรรมและความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผู้วิจัยจึงได้น ามาก าหนดกรอบแนวคิดและตัวแปรในการศึกษา 
   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. การศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้ต่อเดือน 

ความต้องการของผู้ที่มาใช้บรกิาร 
หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
2. ด้านการบริการหอสมุด 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
4. ด้านสภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์ 
5. ด้านการประชาสัมพันธ์ 

พฤติกรรมของผู้ที่มาใช้บริการ 
หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1. สาเหตุการเลือกใช้บริการ 
2. ความถี่ในการใช้หอสมุด 
3. ระยะเวลาในการใช้บริการหอสมุด 
4. ช่องทางการรู้จักหอสมุด 
5. วัตถุประสงค์ในการใช้บริการหอสมุด 
6. ช่วงเวลาเข้าใช้หอสมุด 
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วิธีการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ใช้บริการหอสมุดทุ่งสง ที่ไม่สามารถระบุจ านวนประชากรที่ชัดเจนได้แก่สูตรของ W.G.Cochran (กัลยา วานิชยบัญชา 
, 2544) โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 150 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 

N  =   

เมื่อ N  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
P  =  สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยก าลังซุ่ม เท่ากับ .30 
E  =  ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 
Z         =  ระดับความเชื่อมั่นที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น   

ร้อยละ 95 (ระดับ.05) จะได้  
 

   =   

 
=   

=    

=  138.3  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เครื่องมือในการวิจัยในคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับความพึงพอใจต่อ การใช้บริการ
หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีขั้นตอนการสร้าง เครื่องมือ ดังนี้  
 1. แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของ  ผู้ใช้บริการ
หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้คือ  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็น  แบบตรวจค าตอบ 
(Check List) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการหอสมุดประชาชน 
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ สาเหตุการเลือกใช้บริการ ความถี่ ในการใช้
หอสมุดระยะเวลาในการใช้บริการหอสมุด ช่องทางการรู้จักหอสมุด วัตถุประสงค์ในการใช้ บริการหอสมุด ช่วงเวลา
เข้าใช้หอสมุด 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการการใช้บริการหอสมุด 
ประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 5 ด้าน ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการ
บริการหอสมุด ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์ ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ตอนที่ 5.ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอื่น ๆ โดย ลักษณะค าถามเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
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 2. น าเครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้กับประชาชนที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างที่
แท้จริง จ านวน 30 คน จากห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม 
มาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (A- Coefficient) โดยใช้สูตร ครอนบัค 
(Cronbach) (กุณฑลี รื่นรมย์โชติ , 2549) และได้ค่าเชื่อมั่นเท่ากับ .92 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ โดยการประมวลผลข้อมูล น าแบบสอบถาม
ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยแยก วิเคราะห์ตามล าดับและ
รายงานผลเป็นค าสถิติเชิงพรรณนา  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และหาค าร้อยละ (Percent) จากนั้นแปลความหมายในลักษณะบรรยายด้วยตาราง 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการของหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด 
นครศรีธรรมราช วิเคราะห์โดยรวม รายข้อและรายด้าน โดยหาจ านวนร้อยละ (Percentage) ค าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ส่วนที่ 3 เปรียบเทียบความต้องการของผู้ใช้บริการของหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด 
นครศรีธรรมราช วิเคราะห์โดย ใช้ t-Test , F-Test 
  ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้บริการหอสมุด ประชาชน
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ Chi-Square  
 ส่วนที่ 5 วิเคราะห์ความคิดเห็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการ ผู้ศึกษาทางการจัด
หมวดหมู่ของค าตอบหรือข้อคิดเห็นที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน จากนั้นท าการแจกนับความถี่และ น าเสนอ
เรียงล าดับจากความถี่มากไปหาน้อย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 150 คน สรุปได้ว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 62 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.3 ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 ประกอบอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 46 และ ยังไม่มีรายได้ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า สาเหตุของผู้ที่มาใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง สาเหตุ ส่วนใหญ่มาจาก 
ใกล้ที่พัก ความถี่ที่ใช้บริการหอสมุด 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ เวลาที่ใช้บริการ 1-3 ชม/ครั้ง รู้จักหอสมุดจาก เพื่อน          
มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการหอสมุด ในการบันเทิง/พักผ่อน และส่วนใหญ่จะ  มาใช้บริการหอสมุดเมื่อมีความ
ต้องการใช้โดยไม่ค านึงถึงเวลาในการใช้  
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีรายละเอียด ดังนี้  
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 4. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามกับความต้องการ             
ของผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการบริการของ หอสมุด          
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์ และด้าน ประชาสัมพันธ์สรุปได้ดังนี้ 
    
ปัจจัยส่วน

บุคคล ผลการเปรียบเทียบ 

เพศ 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันมีความต้องการในการใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการบริการของหอสมุด ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์ และด้านประชาสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ 

อายุ 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกันมีความต้องการในการใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการบริการของ หอสมุด ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านเจ้าหน้าที่
ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์ และด้านประชาสัมพันธ์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ 

ระดับ
การศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความต้องการในการใช้บริการหอสมุดประชาชน
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการบริการของหอสมุด ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์ และด้านประชาสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน          
อย่างมีนัยส าคัญ 

อาชีพ 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีความต้องการในการใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการบริการของหอสมุด ด้านทรัพยากรสารสนเทศ          
ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์ และด้านประชาสัมพันธ์ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญ 

รายได ้

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้แตกต่างกันมีความต้องการในการใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการบริการของหอสมุด ด้านทรัพยากรสารสนเทศ           
ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์ และด้านประชาสัมพันธ์ ไม่แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญ 

 
 5. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้หอสมุดประชาชน เทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้  
มีค่า sig น้อยกว่า .001 และ .05 นั่นคือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้ มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้
หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง ส่วน เพศ ไม่พบ ความสัมพันธ์  

ความต้องการการใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  (S.D.) ระดับ 

ความต้องการ 
1. ด้านการบริการของหอสมุด 3.69 1.142 มาก 
2. ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 3.67 1.095 มาก 
3. ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 3.96 1.137 มาก 
4. ด้านสภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์ 3.95 1.104 มาก 
5. ด้านประชาสัมพันธ์ 3.64 1.151 มาก 

รวม 3.78 1.125 มาก 
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  5.1 ด้านสาเหตุการเลือกใช้บริการ พบว่า สาเหตุของผู้ที่มาใช้บริการหอสมุดประชาชน เทศบาล
เมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก ใกล้ที่พัก (ร้อยละ 25.4) รองลงมา คือ สะดวกในการ
เดินทาง (ร้อยละ 24.7) บรรยากาศในหอสมุดเงียบสงบเหมาะสมกับการอ่านหนังสือ (ร้อยละ 14.0 ) หนังสือ/
ต ารา/วารสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ครบครัน (ร้อยละ 12.7) ใกล้ที่ท างาน (ร้อยละ 10.7) มีระบบคอมพิวเตอร์/              
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อม (ร้อยละ 8.0) และเจ้าหน้าที่บริการได้ดี/ประทับใจ (ร้อย ละ 4.7 ) ตามล าดับ  
  5.2 ด้านความถี่ในการใช้หอสมุด พบว่า ผู้ที่มาใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมือง ทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่ใช้บริการหอสมุด 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ (ร้อยละ 46.0) รองลงมา คือ 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
(ร้อยละ 43.3) 4-5 คร้ัง/สัปดาห์ (ร้อยละ 7.3) และทุกวัน (ร้อยละ 3.3) ตามล าดับ  
  5.3 ด้านระยะเวลาในการใช้บริการหอสมุด ช่วงระยะเวลาในการที่ผู้ที่มาใช้บริการหอสมุด 
ประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่มาใช้บริการ คือ 1-3ชม/ครั้ง (ร้อยละ 62.0) 
รองลงมา คือ ต่ ากว่า 1 ชม/ครั้ง (ร้อยละ 24.0) 4-6ชม/ครั้ง (ร้อยละ 12.0) และ มากกว่า 6ชม/ครั้ง (ร้อยละ 2.0) 
ตามล าดับ  
  5.4 ด้านช่องทางการรู้จักหอสมุด ที่มาใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่รูจ้ักหอสมุดได้จาก เพื่อน (ร้อยละ 45.3) รองลงมา คือ ป้ายประกาศ/ แผ่นพับ (ร้อยละ 
21.3) อื่นๆ (ร้อยละ 13.3 ) พนักงาน/เจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 7.3) อาจารย์ (ร้อยละ 5.3 ) รุ่นพี่ (ร้อยละ 4.7) และ           
เว็บไซด์ (ร้อยละ 2.7) ตามล าดับ  
  5.5 ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้บริการหอสมุด ผู้ที่มาใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาล เมืองทุ่ง
สง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการหอสมุด เพื่อ ใช้ในการบันเทิง/พักผ่อน (ร้อยละ 
32.0) ใช้ในการค้นคว้าเอกสารประกอบการเรียนหรือรายงาน (ร้อยละ 26.0) ใช้ในการท าการบ้าน/การติวหนังสือ 
(รอ้ยละ 17.3 ) ใช้ค้นหาเอกสารหรือข้อมูลวิชาการ (ร้อยละ 14.7) ตรวจดูรายการหนังสือในหอสมุดเพื่อน าข้อมูลไป
แนะน าต่อ (ร้อยละ 5.3 ) ใช้ในการDownload หรือ หนังสือ e-book (ร้อยละ 2.7) และ อื่นๆ (ร้อยละ 2.0) 
ตามล าดับ  
  5.6 ด้านช่วงเวลาเข้าใช้หอสมุด พบว่า ผู้ที่มาใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่จะมาใช้บริการหอสมุดเมื่อมีความต้องการใช้ โดยไม่ค านึงถึงเวลา ในการใช้          
(ร้อยละ 35.5) รองลงมา คือ ใช้เฉพาะชั่วโมงที่ว่าง (ร้อยละ 29.3) ใช้เฉพาะวันหยุด (ร้อยละ 20.0) ใช้เฉพาะหลัง
เลิกงานหรือเลิกเรียน (ร้อยละ 12.7) และ อื่น ๆ (รอ้ยละ 1.3 ) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล  
 จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้หอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช                 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการหอสมุด ของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปราย ดังนี้  
 1. พฤติกรรมการใช้บริการหอสมุดของประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง สาเหตุที่เลือกใช้บริการ
หอสมุดมากที่สุด คือ ใกล้ที่พัก และมีความถี่ในการใช้บริการหอสมุด 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ มักจะใช้บริการหอสมุดเป็น
เวลา 1-3ชม/คร้ัง โดยมีช่องทางการรู้จักหอสมุดจากเพื่อน และมีวัตถุประสงค์ที่เลือกใช้บริการหอสมุด คือ ใช้ในการ
บันเทิง/พักผ่อน โดยส่วนใหญ่จะใช้ในช่วงเวลา คือ ใช้เมื่อมีความต้องการใช้โดยไม่ค านึงถึงเวลาในการใช้              
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ สุรีวัลย์ ใจกล้า (2557) กล่าวว่า พฤติกรรม คือ การกระท าทุกอย่างของมนุษย์ไม่
ว่าการกระท านั้นผู้กระท าจะท าโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ไม่ว่าคนอื่นจะสังเกตการกระท านั้นได้หรือไม่ได้ก็ตาม และ
ไม่ว่าการกระท านั้นจะพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ก็ตาม ดังนั้น การเดิน การยืน การคิด การตัดสินใจ การปฏิบัติ
ตามหน้าที่ เป็นพฤติกรรมทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐญา เผือกผ่อง (2559) พบว่า นักศึกษาต่างชาติ
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ใช้บริการห้องสมุดเพื่อค้นคว้าอ่านหนังสือต ารา (ร้อยละ 98.48) ผู้แนะน าให้มาใช้ห้องสมุดคือ ตัวเอง (ร้อยละ 
65.15) ความถี่ในการใช้บริการสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง (ร้อยละ 43.94) ช่วงเวลาของวันที่มาใช้บริการห้องสมุด         
ส่วนใหญ่มาใช้ช่วงเวลา 08.00-12.00 น. และ 12.01-16.00 น. (ร้อยละ 51.52) เฉลี่ยมากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(ร้อยละ 40.91) ส่วนใหญ่ใช้บริการยืม-คืนด้วยตนเอง (ร้อยละ 90.91) 

2. จากการศึกษาความต้องการของผู้ ใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่ งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ท าให้ทราบว่าผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความ
ต้องการในด้านต่าง ๆ เรียงจากคะแนนสูงสุดไปคะแนนต่ าสุด ดังนี้  
   2.1 ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ จากผลการวิจัยพบว่า มีความต้องการระดับมากเป็นอันดับหนึ่ง โดย
ผู้ที่มาใช้บริการมีความต้องการสูงสุดในรายข้อ เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาพร 
รูปสวยดี (2550) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุดโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    
   2.2 ด้านสภาพแวดล้อมและครุภัณฑ์ จากผลการวิจัยพบว่า มีความต้องการระดับมากเป็นอันดับสอง 
โดยผู้ที่มาใช้บริการมีความต้องการสูงสุดในรายข้อ คือ เพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและติดตั้งโปรแกรม
พื้นฐานที่จ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วารีรัตน์ จะรา (2556) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจและความต้องการ
ใช้บริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัยหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พบว่า มีความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการสืบค้นน้อยที่สุด ความต้องการของผู้ใช้บริการสารสนเทศเพื่อการ
ค้นคว้าและวิจัยทุกข้อโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความต้องการทรัพยากร
สารสนเทศ ประเภทผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์มากที่สุด และมีความต้องการใช้บริการขอหมายเลข ISBN           
ของหนังสือน้อยที่สุด 
   2.3 ด้านการบริการของหอสมุด จากผลการวิจัยพบว่า มีความต้องการระดับมากเป็นอันดับสาม 
โดยผู้ที่มาใช้บริการมีความต้องการสูงสุดในรายข้อ คือ บริการ Internet,Wifi (ความเร็วของอินเตอร์เน็ตต่อการใช้
งาน) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา จิตรหลัง (2558) ได้ศึกษาเรื่องความต้องการบริการของผู้ ใช้ห้องสมุด
ประชาชนกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มาใช้ห้องสมุดสัปดาห์ละ 1-2 คร้ัง โดยใช้บริการพื้นฐานและ
บริการสืบค้นอินเทอร์เน็ตและมีวัตถุประสงค์ในการใช้ห้องสมุดคือ เพื่อแสวงหาความรู้ เพื่อความเพลิดเพลิน และ
เพื่อติดตามข่าวสาร 
   2.4 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ จากผลการวิจัยพบว่า มีความต้องการระดับมากเป็นอันดับสี่ โดย
ผู้ที่มาใช้บริการมีความต้องการสูงสุดในรายข้อ คือ หนังสือ/ต ารา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ ยุทธ
คราม (2557) ได้ศึกษาเรื่องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการห้องสมุดของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ห้องสมุดเพื่อประสงค์เพื่อ
การศึกษาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตีพิมพ์ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้คือ ต าราประกอบการเรียน ทรัพยากร
สารสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้คือ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นักศึกษาใช้ทรัพยากรสารสนเทศทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บริการห้องสมุดที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้คือ บริการยืม -คืนนักศึกษาส่วนใหญ่เรียนรู้
วิธีการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง วิธีการค้นหาทรัพยากรในห้องสมุดที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้คือเดินหาที่ชั้น 
   2.5 ด้านการประชาสัมพันธ์ จากผลการวิจัยพบว่า มีความต้องการระดับมากเป็นอันดับสุดท้าย 
โดยผู้ที่มาใช้บริการมีความต้องการสูงสุดในรายข้อ คือ การให้ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กฤษณพงศ์ สุขสมบูรณ์ (2559) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยู่ในระดับปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการท าวิจัย  
 จากการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชน เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ข้อเสนอแนะจากการวิจัยดังนี้  
 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าหอสมุดเทศบาลเมืองทุ่งสงควรปรับปรุงการให้บริการ เช่น ควรเพิ่ม
ปลั๊กสาหรับที่ชาร์จให้เพียงพอ, ควรเพิ่มความเร็วของ Wi-Fi, หนังสือและตาราเรียนควรทันสมัย และเพิ่มที่จอดรถ 
ตามล าดับ  
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การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพบัญชี 
 
THE CONSTRUCTION OF THE PROFESSIONAL APTITUDE TESTS FOR 
ACCOUNTING 
 
ผู้วิจัย   ปัญจพร  ทองเล็ก 
   สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
อาจารย์ที่ปรึกษา   รองศาสตราจารย์ ดร. ทิวัตถ์  มณีโชติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชสรัญ  รอดยิ้ม 
   สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพบัญชี
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และ 2) สร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ
วิชาชีพบัญชี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จ านวน 26,616 คน  กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือในการวิจัยใช้แบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพบัญชี ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ฉบับ 50 ข้อ 
แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ด้าน
ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ด้านทักษะการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการสื่อสาร ด้านทักษะทางองค์การ
และการจัดการธุรกิจ ด้านทักษะทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อตรวจสอบคุณภาพความตรง
ของแบบวัดเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ และเชิงโครงสร้างจากองค์ประกอบหลัก 6 ด้าน 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความถนัดทางบัญชีของผู้ประกอบวิชาชพีบัญชมีีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะทางปญัญา ด้าน
ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ด้านทักษะการปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นและการสื่อสาร ด้านทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ ด้านทักษะทางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. แบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีความเหมาะสมในการน าไปใช้
วัดความถนัด มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่มีค าตอบถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว รวมค าถาม
ทั้งหมด 50 ข้อ โดยมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.25-0.78 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.31-0.89 ค่าความเชื่อมั่น
อยู่ระหว่าง 0.75-0.92 และมีความตรงตามโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่ามีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 0.96-1.00 ค่าไค-สแควร์มีค่า 0.18 (p=0.69) เมื่อพิจารณาค่าสถิติ AFGI 
มีค่า 1.00 ค่า CFI มีค่า 1.00 และค่าสถิติ RMAEA มีค่า 0.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของความสอดคล้องกลมกลืน 
 
ค าส าคัญ : แบบทดสอบวัดความถนัด , วิชาชีพบัญชี 
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Abstract 
 This research had the objectives to 1) study the factors of professional accounting 
aptitude tests for accountants, and 2) create professional accounting aptitude tests for 
accountants. Population used in the research are 26,616 accountants. Participants of the 
sample were 400 accountants from Bangkok and nearby, acquired by a specific selection. 
Research instruments for professional accounting aptitude tests were multiple choice 
questions. Each question had 4 choices, each test has 50 questions and 6 skills of aptitude 
include intelligence, practical academic and duties, personal characteristics, social 
interactions and communication, organizations and business management and work ethics as 
to validate the quality of the precision of the test on content and on structure. 
The findings found that 
 1. There were 6 skills of aptitude in professional accounting aptitude tests including 
intelligence, practical academic and duties, personal characteristics, social interactions and 
communication, organizations and business management and work ethics. 
 2. Proper professional accounting aptitude test for accountants should be 50 multiple 
choice questions, have 4 choices each question with only one most correct answer. 
Difficulties index of test ranged between 0.25-0.78, discriminations index of test ranged 
between 0.31-0.89, reliability of accounting aptitude tests were between 0.75-0.92, and 
construct validity by confirmatory factor analysis and the structure model was fit with 
empirical data. There were Chi-Square = 0.18 (p = 0.69) AGFI = 1.00 CFI =1.00 RMSEA 
=0.00. Predicable model fitted well the empirical data. 
 
Key Words : Aptitude test , Accounting professions 
 
บทน า 
 การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ซึ่งการพัฒนาด้านต่าง ๆ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคลากรในประเทศมีคุณภาพ ความมีคุณภาพ
ของคนเร่ิมต้นจากการได้รับการเรียนรู้อันได้มาจากการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ จึงเป็น
องค์ประกอบหลักของการศึกษาที่จะท าให้คนของประเทศมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะตามที่ต้องการ 
ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงธรรมชาติของแต่ละบุคคล โดยพิจารณาความแตกต่างระหว่างบุคคลมากที่สุดและในการเรียนรู้
จ าเป็นต้องจัดเนื้อหาสาระกิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัดของผู้ศึกษา เพื่อให้ผู้ศึกษาประสบผลส าเร็จและส่งเสริม
ให้เติบโตในทางที่เขาถนัดมากที่สุด การจัดการศึกษาจึงต้องมาจากผู้ศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงมาจากวิธีการทดสอบที่
ดี ตลอดจนมีความเหมาะสมกับลักษณะที่ต้องการ การทดสอบวัดความถนัดเป็นวิธีการวัดที่ดีวิธีหนึ่งในการจัด
การศึกษาที่สถานศึกษาจะขาดเสียมิได้ การคัดเลือกด้วยความถนัดย่อมท าให้ผู้เรียนได้เรียนในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน
ไป แบบวัดความถนัดมี 2 ประเภท คือ แบบวัดความถนัดทางการเรียนหรือแบบวัดความถนัดทั่วไป เป็นแบบวัดที่ไม่
จ าเพาะเจาะจงในวิชาใดวิชาหนึ่งแต่มุ่งวัดความสามารถทั่วไปและมีจุดมุ่งหมายของแบบวัด คือ เพื่อท านาย
ความส าเร็จในอนาคตเป็นการศึกษาศักยภาพของแต่ละบุคคล และแบบวัดความถนัดเฉพาะวิชาชีพใช้เพื่อคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งแบบวัดความถนัดนี้มักจะใช้ควบคู่กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และแบบวัด
บุคลิกภาพอื่น ๆ (Boylan, Bonham & Bliss, 1994: 42) 
  
 
 

110



 การบัญชีเป็นวิชาชีพที่ทุกองค์การหรือหน่วยงานให้ความส าคัญ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้การ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จ จึงจ าเป็นต้องใช้แบบวัดความถนัดเฉพาะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และเมื่อส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนดขึ้นแล้ว จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพการท างานที่รับผิดชอบ 
ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ทางการบัญชีมีความเก่ียวข้องกับการจดบันทึก การสรุปผล และการรายงานข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ
ให้แก่ผู้ใช้ข้อมูล เพื่อน าไปวางแผนและตัดสินใจ ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการจึงต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีความ
ทันสมัย และสามารถน ามาใช้ได้อย่างทันเวลา ดังนั้น นักบัญชีจึงเข้ามามีบทบาทในการจัดท าและน าเสนอข้อมูล
ให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลประเภทต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การท างานในส่วนงานบัญชีมักประสบกับปัญหาที่เกิดขึ้นหลาย
ประการ ดังเช่น การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย การไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบัน การไม่มีความรู้ด้านการจัดท าบัญชี การให้เอกสารข้อมูลประกอบการลงบัญชีแก่ผู้ท าบัญชีไม่ครบถ้วน การ
เก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด การบันทึกรายการในบัญชีไม่
ถูกต้องตามความเป็นจริง และไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี การจัดท างบการเงินโดยไม่ได้จัดท าบัญชี ซึ่งส่งผล
ต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจทีจ่ะศึกษาและสร้างแบบวัดความถนัดส าหรับผู้
ประกอบวิชาชีพทางการบัญชี ทั้งนี้เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานด้านการบัญชี 
 จากการศึกษาบทความวิจัย เอกสารต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานบัญชีในธุรกิจบริการในประเทศไทย สามารถศึกษาได้จากกลุ่มตัวแปร 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) ทักษะทางปัญญา 
เป็นทักษะที่ใช้วัดความสามารถในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 2) ทักษะทาง
วิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน เป็นทักษะที่น ามาวัดความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้
ด้านการบัญชี 3) ทักษะทางคุณลักษณะ เฉพาะบุคคล เป็นทักษะที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของพนักงานบัญชี         
4) ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการสื่อสาร เป็นทักษะที่ใช้วัดความช านาญที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง 
ๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องจนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น 5) ทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ เป็น
ทักษะที่น ามาใช้วัดลักษณะการบริหารองค์การในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และ 
6) ทักษะทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นทักษะที่น ามาใช้วัดคุณลักษณะที่แสดงออกของความ
ดี และแสดงออกด้วยการปฏิบัติและเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป 
 ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพบัญชีเพื่อ
น าไปใช้ส าหรับผู้ประกอบอาชีพนักบัญชี โดยการวิจัยใช้วิธีการสังเคราะห์องค์ประกอบความถนัดจากมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศ (International Education Standard : IES) ที่ได้ก าหนดบรรทัดฐานการเรียนรู้ขั้นต่ า
ส าหรับนักวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ได้แบบวัดที่มีคุณภาพทั้งในด้านความเที่ยง (Reliability) มีอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) แล้วยังมีการตรวจสอบในด้านความตรง (Validity) ของแบบวัดในเรื่องของความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแบบวัดความถนัดทาง
วิชาชีพบัญชีที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพดี สามารถน าไปเป็นเครื่องมือประกอบในการพิจารณา ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพบัญชีส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
 2. เพื่อสร้างแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพส าหรับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี 
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กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยท างานในส านักงาน
บัญชีที่มีคุณภาพ จ านวน 26,616 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560: ออนไลน์) 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ในที่นี้ผู้วิจัยใช้การค านวณตามสูตรของยามาเน่ 
(Yamane, 1973, อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2553: 88) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาด
เคลื่อน +5% ได้จ านวน 394 คน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของการก าหนดกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 
400 คน ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง 
  
เครื่องมือในการวิจัย 
 เป็นแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพบัญชี จ านวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
  
ขั้นตอนการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดองค์ประกอบของแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพบัญชี ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ดังนี้ 
 1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของแบบทดสอบวัดความถนัดทางบัญชีที่ใช้ในประเทศ
และต่างประเทศ 
 1.2 ก าหนดองค์ประกอบความถนัดทางบัญชีส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางบัญชี 
 1.3 หาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 

ทักษะทางวิชาการเชิง
ปฏิบัติและหน้าที่งาน 

ทักษะทางปัญญา ทักษะทางคุณลักษณะ
เฉพาะบุคคล แบบทดสอบ

วัดความถนัด
ทางวิชาชีพ

บัญชี 

ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นและการสื่อสาร ทักษะคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ทักษะทางองค์การและ
การจัดการธุรกิจ 

11



ขั้นตอนที่ 2 การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพบัญชี ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
 2.1 ก าหนดค าจ ากัดความของแต่ละองค์ประกอบโดยการสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.2 ก าหนดรูปแบบของแบบทดสอบวัดความถนัดทางบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยพิจารณาจาก
ความเหมาะสมในการน าไปใช้วัดความถนัด 
 2.3 ก าหนดโครงสร้างข้อค าถาม 
 2.4 สร้างค าถามตามโครงสร้าง โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบทดสอบวัดความถนัดทางบัญชี จ านวน 1 ฉบับ 
แบ่งเป็น 6 ด้าน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก รวม 50 ข้อ 
  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในท าแบบทดสอบวัดความถนัดทางบัญชี ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทาง
ไปรษณีย์พร้อมซองตอบกลับคืนและขอความอนุเคราะห์ในการตอบกลับคืนภายใน 3 สัปดาห ์
 3.2 ผู้วิจัยรวบรวมแบบทดสอบวัดความถนัดทางบัญชีที่ได้รับกลับคืนมาและน าไปด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสังเคราะห์เนื้อหา และหาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบตามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 2. วิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดความถนัดจากผู้เชี่ยวชาญด้วยค่า IOC 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลแบบวัดความถนัด โดยหาค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเชื่อมั่นรายด้าน และ
ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดความถนัดทางบัญชี 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1.ความถนัดทางบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ด้านทักษะการปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นและการสื่อสาร ด้านทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ ด้านทักษะทางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.แบบวัดความถนัดทางบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีความเหมาะสมในการน าไปใช้วัดความ
ถนัด มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่มีค าตอบถูกที่สุดเพียงค าตอบเดียว รวมค าถามทั้งหมด 
50 ข้อ ประกอบด้วย ด้านทักษะทางปัญญา 9 ข้อ ด้านทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าทีง่าน 9 ข้อ ด้านทักษะ
ทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 8 ข้อ ด้านทักษะการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการสื่อสาร 7 ข้อ ด้านทักษะทาง
องค์การและการจัดการธุรกิจ 9 ข้อ ด้านทักษะทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 8 ข้อ รวมเวลาใน
การท าแบบวัด 1 ชั่วโมง โดยมีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.25-0.78 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.31-0.89 ค่าความ
เชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.75-0.92 และมีความตรงตามโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่ามีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 0.96-1.00 ค่าไค-สแควร์มีค่า 0.18 (p=0.69) เมื่อพิจารณาค่าสถิติ AFGI 
มีค่า 1.00 ค่า CFI มีค่า 1.00 และค่าสถิติ RMAEA มีค่า 0.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของความสอดคล้องกลมกลืน 
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพบัญชี มีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบความถนัดทางบัญชีที่ได้ทั้ง 6 องค์ประกอบนั้น สอดคล้องกับโครงสร้างของมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 3 เรื่องทักษะทางวิชาชีพ (2558: ออนไลน์)            
ซึ่งประกอบด้วย ทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
ทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร และทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ และมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 4 เรื่อง ค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  และ
ทัศนคติทางวิชาชีพ (2558: ออนไลน์) 
 2. จากผลการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีครั้งนี้ ได้แบบวัดที่
เหมาะสมเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ ประกอบด้วย ด้านทักษะทางปัญญา 9 ข้อ ด้านทักษะทางวิชาการเชิง
ปฏิบัติและหน้าที่งาน 9 ข้อ ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 8 ข้อ ด้านทักษะการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
และการสื่อสาร 7 ข้อ ด้านทักษะทางองค์การและการจัดการธุรกิจ 9 ข้อ ด้านทักษะทางคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 8 ข้อ ซึ่งเป็นไปตามตารางการวิเคราะห์เนื้อหา สอดคล้องกับสดสี สุทธิศักดิ์ (2559) ที่ก าหนด
องค์ประกอบของแบบวัดความถนัดทางการเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้ตาราง
วิเคราะห์เนื้อหานิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบ 
 3. จากการวิเคราะห์การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง 5 ด้าน โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder 
Richardson พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.75-0.92 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่อยู่ในระดับยอมรับได้ สอดคล้องกับค า
กล่าวของบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2545: 117) ว่าการพิจารณาระดับความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ ควรมีค่าความ
เชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสดสี สุทธิศักดิ์ (2559: 150) ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่อง
การพัฒนาแบบวัดความถนัดทางการเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬาของนักศึกษาปริญญาตรี พบว่า ค่าความเที่ยงหรือ
ความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งชุด ซึ่งมี 7 องค์ประกอบ และ 86 ค าถาม มีค่าเท่ากับ 0.902 แสดงว่าแบบวัดชุดนี้มีค่า
ความเที่ยงหรือความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง จึงกล่าวได้ว่าแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้เช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. การน าแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพบัญชีไปใช้กับกลุ่มอื่นหรือผู้สนใจทั่วไปควรหาคุณภาพของ
แบบวัดความถนัดให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มที่จะน าไปใช้จะท าให้การแปลผลมีความแม่นย ายิ่งขึ้น 
 2. การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพบัญชี สามารถน าไปพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันที่มีลักษณะของการทดสอบระบบออนไลน์ได้ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพอื่น ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการจัดท าคู่มือการใช้แบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพการบัญชี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติของผู้ใช้เพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้น 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
THE STUDY OF FACTORS INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF USING 
ACCOUNTING INFORMATION OF FACTORIES IN ROJANA INDUSTRIAL PARK. 
PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE 
 
ผู้วิจัย   พรพิมล  บ ำรุงกิจ 

หลักสูตรบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ 

กำรวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษำวิเครำะห์กำรประยุกต์เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรด ำเนินงำนช่วยให้
งำนระบบบัญชีมีประสิทธิผลมำกข้ึน 2.เพื่อศึกษำพัฒนำกระบวนกำรกำรใช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีในกำรควบคุม
กิจกรรมทำงกำรบัญชี กลุ่มประชำกรในกำรศึกษำคร้ังนี้คือโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ที่มีควำมต้องกำรจะเลือกใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีเพื่อน ำมำใช้ในองค์กรจ ำนวนตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ 
ซึ่งมีจ ำนวนทั้งหมด 177 โรงงำน สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบ คือ สถิติทดสอบควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-Way 
Analysis of Variance: One-Way Anova) และใช้สถิติกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis) ทดสอบสมกำรถดถอยเชิงพหุ เพื่อทดสอบควำมมีอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตำม 
 ผลกำรทดสอบพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุน้อยกว่ำ30ปีมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนนอ้ยกวำ่ 
3 ปี มีรำยได้ 30,001-40,000 บำทมีระดับกำรศึกษำปริญญำตรี กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส ำคัญกับลักษณะโปรแกรมทำง
บัญชีกำรปฏิบัติงำน ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือด้ำนกำรใช้งำน ด้ำนกำรดูแลรักษำ ด้ำนควำมถูกต้อง ด้ำนกำรท ำงำนร่วมกัน 
ด้ำนควำมปลอดภัย และกลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส ำคัญกับประสิทธิผลกำรใช้สำรสนเทศทำงกำรบัญชีโดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก และผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ ปัจจัยทำงด้ำนส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกันไม่มีผลต่อประสิทธิผลกำรใช้
สำรสนเทศทำงกำรบัญชีที่แตกต่ำงกัน ขณะที่ ลักษณะโปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำนมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลกำรใช้
สำรสนเทศทำงกำรบัญชีด้ำนเท่ำกับ 98.1% โดยพิจำรณำเป็นรำยพบว่ำ ควำมน่ำเชื่อถือของโปรแกรมทำงบัญชี 
เปลี่ยนแปลงไป 1%จะส่งผลให้ประสิทธิผลกำรใช้สำรสนเทศทำงกำรบัญชีเปลี่ยนไปในทิศทำงเดียวกัน 0.218 % และ
กำรใช้งำนโปรแกรมทำงบัญชีเปลี่ยนแปลงไป 1%จะส่งผลให้ประสิทธิผลกำรใช้สำรสนเทศทำงกำรบัญชีเปลี่ยนไปใน
ทิศทำงเดียวกัน 0.685 % 
 
ค าส าคัญ : ระบบสารสนเทศ, ประสิทธิผล, นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to study the application of information 

technology in operation to make accounting system more effective. 2) To study the 
development of the process of using accounting information system to control accounting 
activities. The population in this study is the factory in Rojana Industrial Park. The need to use 
accounting software for the organization. The number of samples used in this study. The 
statistics used in the test are the t-test for the comparison of the two groups, and to test the 
difference in the F-test. One-Way Analysis of Variance One-Way ANOVA and Multiple 
Regression Analysis Multiple regression analysis. To test the influence of independent 
variables on variables. 
The results showed that 

Most of the samples were female. Less than 30 years old. Experience less than 3 years. 
Income 30,001-40,000 baht. Bachelor Degree.The sample focuses on the nature of the 
accounting program. Reliability Usability Maintenance Accuracy Collaborative Security The 
results of the study were as follows. The results of the hypothesis test showed that The 
difference in personal factors did not affect the effectiveness of using accounting information 
while the accounting program performance was influenced by the efficiency of using 
accounting information 98.1%. Reliability of accounting software. A change of 1% will result 
in a 0.218% increase in the use of accounting information, and a 1% change in the accounting 
application will result in a 0.685% increase in the use of accounting information. 
 
Keywords : Information System, Effectiveness, Rojana Industrial Park 
 
บทน า 

ในปัจจุบันนี้กำรท ำงำนทุกๆด้ำน ทั้งในภำครัฐและเอกชนมีกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำไปใช้ในหน่วยงำน
ต่ำงๆเช่นกำรน ำคอมพิวเตอร์เข้ำมำใช้ในกำรประมวลข้อมูลซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์
ในสังคมจึงท ำให้คอมพิวเตอร์มีบทบำททั้งในปัจจุบันและอนำคตโดยธรรมชำติกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์ นั้นจะมี
ควำมสำมำรถกล่ำวคือมีควำมเร็วสูง (Speed) มีควำมเชื่อถือได้ (Reliability) และถูกต้อง (Accuracy) สำมำรถเก็บ
ข้อมูลได้ (Record Keeping) จ ำนวนมำกเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนช่วยในกำรตัดสินใจรวมทังยังช่วยลดต้นทุน
และประหยัด (Economy) ค่ำใช้จ่ำยให้กับธุรกิจอีกทังยังสำมำรถประยุกต์ใช้กับงำนหลำยๆด้ำน (Wide Applicability) 
จะเห็นได้ว่ำระบบคอมพิวเตอร์มีกำรพัฒนำขึ้นตลอดเวลำท ำให้ขีดควำมสำมำรถของคอมพิวเตอร์สูงขึ้นและถูกน ำมำใช้
ในกำรประมวลผลข้อมูล (Data Processing) กำรน ำคอมพิวเตอร์มำใช้งำนนั้นควรจะพิจำรณำองค์ประกอบต่ำงๆอำทิ
ทำงด้ำนฮำร์ดแวร์ (Hardware) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้ำงของระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์ท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นส่วนทำงด้ำนซอฟต์แวร์ (Software) นั้นคือชุดค ำสั่งหรือโปรแกรม
(Instruction or Program) ที่เขียนขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์ (Programmer) หรืออำจจะซื้อมำจำกบริษัทผู้ผลิต 
(Software House) ซึ่งซอฟต์แวร์จะท ำหน้ำที่สั่งให้ระบบคอมพิวเตอร์ท ำงำนตำมที่ผู้ใช้ต้องกำรและอีกประกำรหนึ่งที่
ต้องพิจำรณำก็คือระบบสำรสนเทศ (Information System)เป็นระบบที่น ำมำใช้กับงำนทำงด้ำนธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ซึ่งใน
ปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่ำงแพร่หลำยเพรำะลักษณะงำนทำงด้ำนธุรกิจแต่ละหน่วยงำนจะมีควำมสัมพันธ์กันจะใช้ข้อมูล
ร่วมกันเพื่อให้ได้มำซึ่งสำรสนเทศตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนอย่ำงถูกต้องรวดเร็วกะทัดรัดส ำหรับใช้ในกำรตัดสินใจ 
(Decision Making) เพื่อกำรบริหำรงำนของแต่ละหน่วยงำนแต่กำรได้มำของสำรสนเทศจะต้องผ่ำนกระบวนกำรที่
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ประกอบไปด้วยองค์ประกอบกำรท ำงำนของระบบคอมพิวเตอร์กล่ำวคือองค์ประกอบแรกเป็นส่วนของกำรน ำข้อมูลเข้ำ  
(Input) ซึ่งเป็นกำรน ำข้อมูลดิบ (Raw Material Data) ที่ได้จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและท ำกำรส่งเข้ำสู่ส่วนกำร
ประมวลผล (Processing) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สองโดยจะต้องผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆที่ก ำหนดขึ้นของโปรแกรมที่ใช้ซึ่ง
สิ่งที่ได้มำก็คือส่วนของข้อมูลน ำออกหรือผลลัพธ์ (Output) เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์สำมำรถน ำไปใช้งำนเพื่อกำร
ตัดสินใจในกำรด ำเนินงำนได้หรือที่เรียกว่ำสำรสนเทศ(Information) คอมพิวเตอร์มีบทบำทส ำคัญต่องำนทุกระบบ
โดยเฉพำะระบบงำนด้ำนบัญชีซึ่งมีลักษณะงำนที่มีควำมซับซ้อนมีข้อมูลปริมำณจ ำนวนมำกที่ต้องกำรควำมถูกต้อง
แม่นย ำทันต่อเหตุกำรณ์และมีกำรเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระเบียบงำนเหล่ำนี้ 

ถ้ำให้บุคคลเป็นผู้จัดท ำอำจท ำให้เกิดกำรผิดพลำดเกิดกำรล่ำช้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหำส ำหรับฝ่ำยบัญชีดังนี้คือ             
(วัชรัตน์ ถมทอง, 2557) 

1. ฝ่ำยบัญชีต้องรอเอกสำรจำกฝ่ำยอื่นๆที่จะส่งมำท ำให้ล่ำช้ำ 
2. ฝ่ำยบัญชีต้องเก็บเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆที่ฝ่ำยอื่นไม่ใช้แล้ว 
3. กำรบันทึกบัญชีด้วยระบบมือโดยใช้เครื่องค ำนวณมักจะพบควำมผิดพลำดในเรื่องเอกสำรตัวเลขอยู่บ่อยๆ

เนื่องจำกมีจ ำนวนมำกและฝ่ำยบัญชีไม่สำมำรถออกงบกำรเงินให้ผู้บริหำรได้ทันเวลำเมื่อต้องกำรทรำบข้อมูล 
4. ท ำให้นักบัญชีมีภำระงำนมำกไม่สำมำรถวิเครำะห์วำงแผนกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพได้กำรใช้

คอมพิวเตอร์กับงำนบัญชีในระดับกำรประมวลผล (Data Processing) ดังกล่ำวแล้วกำรใช้คอมพิวเตอร์กับงำนบัญชีใน
ระดับสูงขึ้นได้แก่กำรน ำเสนอรำยงำนเพื่อกำรจัดกำร(Information Processing) ก็เป็นสิ่งที่ส ำคัญที่จะท ำให้ระบบ
สำรสนเทศทำงกำรบัญชีเพื่อกำรจัดกำรครบถ้วนยิ่งขึ้นในกำรที่จะน ำเสนอหรือกลั่นกรองเฉพำะข้อมูลที่มีสำระส ำคัญแก่
ผู้บริหำรเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจผู้จัดท ำรำยงำนทำงกำรบัญชีซึ่งได้แก่นักบัญชีจ ำเป็นต้องตระหนักถึงควำม
ต้องกำรข้อมูลของผู้บริหำรในฝ่ำยต่ำงๆและระดับต่ำงๆอย่ำงถูกต้องเช่นผู้บริหำรระดับสูงต้องกำรเฉพำะข้อมูลใน
ลักษณะสรุปผลผู้บริหำรระดับกลำงมักต้องกำรรำยงำนในลักษณะเปรียบเทียบเหตุกำรณ์เกิดขึ้นจริงกับเหตุกำรณ์ตำมที่
ประมำณกำรไว้ล่วงหน้ำถ้ำเกิดควำมแตกต่ำงขึ้นผู้บริหำรจะต้องจัดกำรติดตำมหำสำเหตุและแก้ไขระบบสำรสนเทศ
ทำงกำรบัญชีไม่ใช่ระบบเดียวที่อยู่ภำยในกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและข้อมูลสำรสนเทศในควำมจริงแล้วระบบ
สำรสนเทศทำงกำรบัญชีเป็นระบบย่อย(Subsystem) ที่อยู่ในระบบสำรสนเทศขององค์กรธุรกิจซึ่งเป็นระบบที่ท ำให้เกิด
ข้อมูลสำรสนเทศข้ึนระบบหนึ่งแต่กำรบริหำรกำรจัดกำรจะเป็นหน้ำที่ของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรอย่ำงไรก็ตำม
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรจะท ำหน้ำที่ในกำรสนับสนุนให้เกิดระบบกำรสนับสนุนกำรตัดสินใจระบบผู้เชี่ยวชำญ
และระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบย่อยขององค์กรส ำหรับใช้งำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมของธุรกิจและหำกจะให้ค ำนิยำมแก่ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร (กำรบริหำร) แล้วสำมำรถสรุปได้อย่ำง
กว้ำงๆคือระบบสำรสนเทศที่ท ำหน้ำที่ในกำรเชื่อมโยงและผสมผสำนระบบสำรสนเทศย่อยเพื่อให้ได้มำซึ่งระบบ
สำรสนเทศที่ช่วยในกำรสนับสนุนกำรวำงแผนควบคุมและตัดสินใจของผู้บริหำรระดับต่ำงๆและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
เพรำะฉะนั้นควำมส ำคัญของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อใช้ในกำรจัดเตรียมสำรสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนและกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้กับผู้จัดกำรเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจซึ่งจะเห็นได้ว่ำข้อมูลที่
ผู้บริหำรจะต้องใช้งำนนั้นไม่เพียงข้อมูลที่มำจำกระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีเพียงระบบเดียวแต่ข้อมูลต่ำงๆยังมำจำก
ระบบย่อยอ่ืนๆอย่ำงไรก็ตำมกระบวนกำรประมวลผลของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรจะต้องน ำข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลทำงกำรเงินเข้ำมำผสมผสำนกันเพื่อก่อให้เกิดระบบสำรสนเทศดังกล่ำวมำแล้วนั้นอย่ำงไรก็ตำมควำมสั มพันธ์
ระหว่ำงระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรและระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีมีควำมซับซ้อนและบำงครั้งค่อนข้ำงจะ
ขัดแย้งกันในส่วนที่ว่ำระบบใดเป็นระบบหลักระบบใดเป็นระบบย่อยซึ่งบำงครั้งระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีแสดงเป็น
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ระบบย่อยของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรแต่ในบำงครั้งระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีให้ประโยชน์กับผู้ใช้มำกกว่ำ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรโดยผ่ำนระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีย่อยคือระบบกำรประมวลผลทำงกำรบัญชี
กำรเงินซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ภำยนอกและระบบกำรประมวลผลทำงกำรบัญชีบริหำรก็ใช้ส ำหรับช่วยผู้จัดกำรโดยตรง
รวมทังช่วยในกำรเตรียมข้อมูลสำรสนเทศบำงส่วนให้กับระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรอย่ำงไรก็ดีระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรจัดกำรมีควำมสัมพันธ์กับระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจระบบผู้เชี่ยวชำญและระบบสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรซึ่ง
ระบบเหล่ำนี้เป็นระบบย่อยของระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรดังนั้นกำรเตรียมข้อมูลสำรสนเทศที่ต้องกำรมำกที่สุดใน
บำงครั้งข้อมูลที่จัดเตรียมเพื่อระบบดังกล่ำวอำจเกิดขึ้นจำกข้อมูลที่ได้จำกระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีและส่งผ่ำน
มำยังระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรอีกทอดหนึ่งจะสังเกตได้ว่ำผู้บริหำรระดับสูงใช้เวลำส่วนใหญ่กับงำนวำงแผน  
(Planning)ข้อมูลที่ต้องกำรใช้ในกำรตัดสินใจมักเป็นข้อมูลจำกภำยนอกกิจกำรข้อมูลจำกภำยในที่ใช้มักเป็นข้อมูลที่
น ำเสนอในลักษณะสรุปผลผู้บริหำรระดับกลำงซึ่งได้แก่ผู้จัดกำรฝ่ำยแผนกใช้เวลำส่วนใหญ่ในกำรควบคุม  (Control) 
อำจจะมีบทบำทในกำรวำงแผนบ้ำงรำยงำนเพื่อกำรจัดกำรที่น ำเสนอผู้บริหำรระดับกลำงนี้ จึงมักอยู่ในรูปของรำยงำน
เปรียบเทียบระหว่ำงจ ำนวนที่ประมำณไว้ล่วงหน้ำกับจ ำนวนหรือเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงส่วนผู้บริหำรระดับล่ำงเป็นผู้
ควบคุมกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันของพนักงำนเก็บรวบรวมเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงและควบคุมกำรบันทึกเหตุกำรณ์เหล่ำนี้
ให้ถูกต้องครบถ้วนข้อมูลส ำหรับผู้บริหำรระดับล่ำงจึงเป็นรำยละเอียดของรำยกำรค้ำที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นข้อมูลภำยใน
กิจกำรทั้งสิ้นอย่ำงไรก็ตำมในกำรน ำคอมพิวเตอร์เข้ำมำใช้ในกำรประมวลผลข้อมูลทำงกำรเงินกำรบัญชีต้องมีกำร
วำงแผนอย่ำงเพียงพอเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงกิจกำรจ ำเป็นต้องท ำควำมรู้จักคอมพิวเตอร์เพื่อกำรศึกษำข้อจ ำกัด
ของคอมพิวเตอร์กำรเลือกใช้คอมพิวเตอร์ให้ถูกกับลักษณะงำนเพรำะเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส ำเร็จรูปมี
มำกมำยหลำยประเภทหลำยขนำดและที่ส ำคัญคือกำรเลือกซื้อหรือพัฒนำโปรแกรมระบบบัญชีไม่ว่ำเป็นระบบสินค้ำ
ระบบเงินเดือนระบบบัญชีลูกหนีระบบบัญชีเจ้ำหนีระบบกำรซื้อและกำรขำยระบบต้นทุนและระบบบัญชีแยกประเภทที่
สำมำรถประมวลผลได้ตำมที่กิจกำรต้องกำรและจัดให้มีระบบควบคุมกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องเชื่อถือได้รวมทั้งกิจกำรควร
มีบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่ำงเพียงพอจึงจะท ำให้กำรน ำคอมพิวเตอร์มำใช้ในธุรกิจนั้นประสบ
ผลส ำเร็จควำมส ำคัญของเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีผลต่อระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีซึ่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็น
ส่วนประกอบพื้นฐำนในระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลำงในกำรด ำเนินงำนของข้อมูลดังนั้นกำร
ประเมินและพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีจึงต้องอำศัยเทคโนโลยีเหล่ำนี้เพื่อท ำให้ระบบทันสมัยขึ้นเรื่อยๆนัก
บัญชีที่มีควำมรู้พื้นฐำนทำงคอมพิวเตอร์จะท ำให้เข้ำถึงข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีได้ง่ำยแม้ว่ำเทคนิคบำงอย่ำงอำจจะ
เข้ำใจได้ยำกก็ตำมเพรำะฉะนั้นนักบัญชีจ ำเป็นต้องทรำบควำมแตกต่ำงในกำรน ำข้อมูลเข้ำกำรประมวลผลข้อมูลข้อมูลที่
ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรจำกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งและข้อมูลที่เกิดขึ้นรวมทั้งนักบัญชีจะต้องให้ควำมส ำคัญต่อชนิดของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กำรว่ำจ้ำงกำรด ำเนินกำรในระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีและในกำรประมวลผลได้น ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรควบคุมกำรท ำงำนนอกจำกนี้นักบัญชีจะต้องให้ควำมเอำใจใส่ต่อระบบกำรควบคุมภำยในของระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันผลเสียหำยที่อำจเกิดข้ึนต่อระบบและข้อมูลที่ส ำคัญ (ภำพร ภิยโยดิลกชัย, 2553) 

จำกที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้นจะเห็นว่ำระบบคอมพิวเตอร์มีควำมจ ำเป็นและมีบทบำทต่อนักบัญชีในยุคของกำร
แข่งขันเป็นอย่ำงมำกผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อประสิทธิผลกำรใช้สำรสนเทศทำงกำรบัญชีของโรงงำน
ในนิคมอุตสำหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำเพื่อศึกษำข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกำรใช้คอมพิวเตอร์และปัญหำที่
เกิดขึ้นในด้ำนต่ำงๆเช่นด้ำนฮำร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บุคลำกรและระบบกำรสื่อสำรข้อมูลตลอดจนปัญหำอื่นๆที่เกิดขึ้นจำก
กำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงำนบัญชีเพื่อเป็นแนวทำงให้ผู้สนใจทรำบและหำแนวทำงพัฒนำแก้ไขปัญหำต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อวิเครำะห์กำรประยุกต์เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรด ำเนินงำนช่วยให้งำนระบบบัญชีมีประสิทธิผลมำกขึ้น 
2. เพื่อพัฒนำกระบวนกำรกำรใช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีในกำรควบคุมกิจกรรมทำงกำรบัญชี 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
กำรศึกษำนี้เป็นกำรศึกษำเชิงส ำรวจ (Survey Research) ที่มีรูปแบบกำรวิจัยโดยกำรใช้แบบสอบถำมแบบ

ปลำยปิด (Closed-end Questionnaire) ที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
ธุรกิจ ปัญหำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในทำงบัญชีของผู้ท ำบัญชีและกำรตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี 
เป็นเครื่องมือในกำรรวบรวมข้อมูล  
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชำกรในกำรศึกษำคร้ังนี้คือโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำที่มีควำมต้องกำร
จะเลือกใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีเพื่อน ำมำใช้ในองค์กรจ ำนวนตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ซึ่งมีจ ำนวน
ทั้งหมด 177โรงงำน (กรมโรงงำนอุตสำหกรรม,2559) 
 

ลักษณะโปรแกรมทางบญัชีการปฏิบัติงาน 
1. มีควำมนำ่เชื่อถือ 
2. ใช้งำนงำ่ย 
3. มีกำรบริกำรหลังกำรขำยหรือซ่อมบ ำรุง 
4. มีควำมถูกต้อง 
5. สำมำรถท ำงำนร่วมกับโปรแกรมอื่นได้
และมีนวัตกรรม เช่น AI 
6. มีระบบหรือรหัสรักษำควำมปลอดภัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ   2. อำย ุ
3. ระดับกำรศึกษำ  4. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5. ประสบกำรณ์ในกำรท ำบัญช ี
 ประสิทธผิลการใช้สารสนเทศทางการบัญชี

ควำมรวดเร็วในกำรท ำงำน 
ควำมถูกต้องในกำรท ำงำน 
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนและผู้บริหำร 

อุไรวรรณ หงษ์ชัย (2554) 
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กระบวนการและขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในกำรวิจัยจะท ำกำรศึกษำจำกกำรใช้แบบสอบถำมกับกลุ่มตัวอย่ำง
พนักงำนบัญชีของโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำมีกำรน ำคอมพิวเตอร์ในทำงกำรบัญชีที่
เป็นกลุ่มตัวอย่ำง 

1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษำจำกรำยงำนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูล
พื้นฐำนใช้เป็นแนวทำงในกำรวิจัย ส ำหรับกระบวนกำรและขั้นตอนกำรเก็บข้อมูล มีดังนี้ 

  1.2.1 ท ำกำรแจกแบบสอบถำมออนไลน์ให้กับกลุ่มตัวอย่ำงพนักงำนบัญชีของโรงงำนในนิคม
อุตสำหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

  1.2.2 น ำแบบสอบถำมที่ได้มำท ำกำรตรวจสอบ ควำมถูกต้อง สมบูรณ์ของแบบสอบถำม และน ำไป
วิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติต่อไป 

 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุน้อยกว่ำ30ปีมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนน้อยกว่ำ 3 ปีมีรำยได้ 
30,001-40,000 บำทมีระดับกำรศึกษำปริญญำตรี 
ผลการวิเคราะห์ลักษณะโปรแกรมทางบัญชีการปฏิบัติงาน 
 กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส ำคัญกับลักษณะโปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำน ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือโดยภำพรวมอยู่
ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.95 เมื่อพิจำรณำ เป็นรำยด้ำนพบว่ำชื่อเสียงของผู้ผลิตโปรแกรมทำงบัญชีกำร
ปฏิบัติงำนที่ท่ำนใช้งำนอยู่ได้รับกำรยอมรับ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.07 มีผลต่อควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงในระดับมำก
รองลงมำ คือโปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำนที่ท่ำนใช้งำนอยู่ได้รับกำรยอมรับจำกนักบัญชี  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.82 มี
ผลต่อควำมคิดเห็นในระดับมำก  

กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส ำคัญกับลักษณะโปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรใช้งำนโดยภำพรวมอยู่ในระดับ
มำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 เมื่อพิจำรณำ เป็นรำยด้ำนพบว่ำรำยละเอียดของค ำสั่งต่ำงๆ ภำยในโปรแกรมทำงบัญชีกำร
ปฏิบัติงำนที่ท่ำนใช้งำนอยู่ไม่ซับซ้อนมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 มีผลต่อควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงในระดับมำกรองลงมำ คือ
โปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำนที่ท่ำนใช้งำนอยู่ใช้งำนง่ำยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.17 มีผลต่อควำมคิดเห็นในระดับมำก 

กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส ำคัญกับลักษณะโปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำนโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.00 เมื่อพิจำรณำ เป็นรำยด้ำนพบว่ำโปรแกรมทำงบัญชกีำรปฏิบตัิงำนที่ทำ่นใช้งำนอยู่มีกำรบริกำรหลัง
กำรขำยหรือซ่อมบ ำรุงมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.07 มีผลต่อควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงในระดับมำกรองลงมำ ในบริษัทของ
ท่ำนมีฝ่ำยไอทีที่คอยดูแลแก้ไขปัญหำโปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำนที่ท่ำนใช้งำนอยู่ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93 มีผลต่อ
ควำมคิดเห็นในระดับมำก 
 กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส ำคัญกับลักษณะโปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำน ด้ำนควำมถูกต้อง โดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.72 เมื่อพิจำรณำ เป็นรำยด้ำนพบว่ำโปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำนที่ท่ำนใช้งำนอยู่
มีควำมแม่นย ำในกำรค ำนวณมำกกว่ำโปรแกรมอื่นๆมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.73 มีผลต่อควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงใน
ระดับมำกรองลงมำ โปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำนที่ใช้งำนอยู่มีควำมถูกต้องในกำรค ำนวณมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.70 มี
ผลต่อควำมคิดเห็นในระดับมำก 
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 กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส ำคัญกับลักษณะโปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรท ำงำนร่วมกัน โดยภำพรวม
อยู่ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.07 เมื่อพิจำรณำ เป็นรำยด้ำนพบว่ำโปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำนที่ใช้งำน
อยู่มีนวัตกรรม เช่น ระบบAIมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.17 มีผลต่อควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงในระดับมำกรองลงมำ 
โปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำนที่ใช้งำนอยู่สำมำรถท ำงำนร่วมกับโปรแกรมอ่ืนได้มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.97 มีผลต่อควำม
คิดเห็นในระดับมำก 
 กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส ำคัญกับลักษณะโปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำน ด้ำนควำมปลอดภัย โดยภำพรวมอยู่
ในระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.13 เมื่อพิจำรณำ เป็นรำยด้ำนพบว่ำโปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำนที่ใช้งำนอยู่มี
ระบบหรือรหัสรักษำควำมปลอดภัยมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.19 มีผลต่อควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงในระดับมำกรองลงมำ 
โปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำนที่ใช้งำนอยู่มีกำรแจ้งเตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่ำนอย่ำงสม่ ำเสมอมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.07 มี
ผลต่อควำมคิดเห็นในระดับมำก 
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการใช้สารสนเทศทางการบัญชี 
 กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส ำคัญกับประสิทธิผลกำรใช้สำรสนเทศทำงกำรบัญชีโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.14 เมื่อพิจำรณำ เป็นรำยด้ำนพบว่ำท่ำนมีควำมพึงพอใจในกำรใช้งำนโปรแกรมทำงบัญชีกำร
ปฏิบัติงำนที่ใช้งำนอยู่มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.18 มีผลต่อควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงในระดับมำกรองลงมำ โปรแกรมทำง
บัญชีกำรปฏิบัติงำนที่ใช้งำนอยู่มีควำมถูกต้องมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.17 มีผลต่อควำมคิดเห็นในระดับมำกและโปรแกรมทำง
บัญชีกำรปฏิบัติงำนที่ใช้งำนอยู่มีควำมรวดเร็วในกำรท ำงำนมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.07 มีผลต่อควำมคิดเห็นในระดับมำก 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยทำงด้ำนส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกันไม่มีผลต่อประสิทธิผลกำรใช้สำรสนเทศทำงกำรบัญชีที่แตกต่ำงกัน 
ขณะที่ ลักษณะโปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำนมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลกำรใช้สำรสนเทศทำงกำรบัญชีเท่ำกับ 98.1% 
โดยพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ควำมน่ำเชื่อถือของโปรแกรมทำงบัญชี เปลี่ยนแปลงไป 1%จะส่งผลให้ประสิทธิผลกำร
ใช้สำรสนเทศทำงกำรบัญชเีปลี่ยนไปในทิศทำงเดียวกัน 0.218 % และกำรใช้งำนโปรแกรมทำงบัญชีเปลี่ยนแปลงไป 1%
จะส่งผลให้ประสิทธิผลกำรใช้สำรสนเทศทำงกำรบัญชีเปลี่ยนไปในทิศทำงเดียวกัน 0.685 % 

 
อภิปรายผล 

กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส ำคัญกับลักษณะโปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำน ด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ กำรใช้งำน 
ควำมถูกต้อง ควำมปลอดภัย กำรท ำงำนร่วมกันและกำรดูแลรักษำ มีผลต่อประสิทธิผลกำรใช้สำรสนเทศทำงกำรบัญชี
ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ Paiและ Huang (2011) ได้เสนอว่ำ (1) คุณภำพสำรสนเทศมีอิทธิพลทำงบวกต่อกำรรับรู้
ประโยชน์ของระบบสำรสนเทศ (2) คุณภำพของระบบมีอิทธิพลทำงบวกต่อกำรรับรู้ประโยชน์ของระบบสำรสนเทศ (3) 
คุณภำพของระบบมีอิทธิพลทำงบวกต่อกำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ (4) คุณภำพกำรให้บริกำรมี
อิทธิพลทำงบวกต่อกำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ (5) กำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ
มีอิทธิพลทำงบวกต่อกำรรับรู้ประโยชน์ของระบบสำรสนเทศ (6) กำรรับรู้ประโยชน์ของระบบสำรสนเทศมีอิทธิพล
ทำงบวกต่อควำมตั้งใจใช้งำนระบบสำรสนเทศ และ (7) กำรรับรู้ควำมง่ำยในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศมีอิทธิพล
ทำงบวกต่อควำมตั้งใจใช้งำนระบบสำรสนเทศ 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาในครั้งน้ี 
กำรศึกษำในครั้งนี้สำมำรถน ำมำก ำหนด DIMC strategy ได้ดังนี้ 

1. โปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำนที่ดีควรจะต้องมีควำมน่ำเชื่อถือและควำมถูกต้องของระบบ โดยจะต้องมี
ควำมผิดพลำดให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 

2. โปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำนที่ดีควรจะต้องมีกำรใช้งำนที่ง่ำย  
3. โปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำนที่ดีควรจะต้องมีกำรท ำงำนร่วมกันกับโปรแกรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้องได้ 
4. โปรแกรมทำงบัญชีกำรปฏิบัติงำนที่ดีควรจะต้องมีควำมปลอดภัย มีกำรแจ้งเตือนให้เปลี่ยนรหัสผ่ำนเป็น

ประจ ำ 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. กำรศึกษำคร้ังถัดไปควรมีกำรศึกษำเชิงคุณภำพประกอบด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานี 
 
Factors Affecting Decision to Invest in Noodle Boat Business in Pathum Thani Province. 
 
ผู้วิจัย   พัชรนันท์  เอ่ียมเกิดเจริญ  
  หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาบัญชีและการเงิน)  

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ทาบุราณ 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1. องค์ประกอบของการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือใน
จังหวัดปทุมธานี 2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานี เช่น             
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป จ านวน 400 คน ใช้เทคนิคการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบโควต้า ท าการสุ่มกลุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการเกบบรวบรวมข้อมูล เปนนแบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา t-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า  

องค์ประกอบของการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานี จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่า องค์ประกอบของการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ส่วน
ประสมทางการตลาด “4 P’s” ประกอบด้วย 1. ปัจจัยด้านสินค้า 2. ปัจจัยด้านราคา 3. ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด 4. ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  

ผลการวิเคราะห์ความคิดเหบนของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเปนนเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานี 
เก่ียวกับการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานีเจ้าของ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานีที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือใน
จังหวัดปทุมธานีไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
  
ค าส าคัญ : การตัดสินใจ, ก๋วยเตี๋ยวเรือ 
 
Abstract 
 The objective of this research was found 1. To study the components of 
Components of investment decision in noodle business in Pathum Thani Province. 2. 
Personal factors that affect the decision to invest in noodle business in Pathum Thani 
province such as sex, age, status, education level. And average monthly income. The 
method of research was used quantitative research. The populations are owner of the boat 
noodle shop in Pathum Thani. The samples used in this study were noodle boat owners in 
Pathum Thani province aged 20 years and over 400 people.Use quota sampling techniques. 
Random grouping The research instruments were questionnaire that had been tested the 
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validity and reliability. Descriptive statistics and inferential statistics were such as 
percentage, mean, standard deviation, t-test, One Way ANOVA and content analysis. The 
results of this research were as follows: 
 Components of investment decision in noodle business in Pathum Thani Province. 
The study of theories, theories, and related research found that. The components of 
investment decision in Noodle business in Pathum Thani are "4 P's" marketing mix, 
consisting of: 1. Product 2. Price 3. Promotion 4. Place 
 The analysis of the opinions of respondents who own a boat noodle shop in Pathum 
Thani Province. Decision Making to Invest in Noodle Boat Business in Pathum Thani 
Province The overall level is very high. 
 Relationship between personal factors and investment decision of noodles business 
in Pathum Thani province, the owner of Noodle Boat Shop in Pathum Thani province with 
different personal factors, had no decision to invest in noodle business in Pathum Thani 
Province. No statistical significance. 
 
Key Word (s) : Noodle Boat, Decision 
 
บทน า 
 อาหารคือหนึ่งในปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ซึ่งเปนนสิ่งที่มนุษย์ต้องการอยางขาด ไม่ได้ 
ดังนั้นเราจึงเหบนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารอยู่มากมายหลากหลายประเภททั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ในการ
ผลิต ทั้งในรูปแบบของวัตถุดิบประเภทต่าง ๆ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ หรือการน าวัตถุดิบ เหล่านั้นมาแปรรูปเปนน
เครื่องเทศ หรืออาหารกึ่งส าเรบจรูป ที่ถูกน ามาจ าหน่ายในตลาดสดหรือซุปเปอร์มาร์เกบต หรือรูปแบบของการน ามา
ประกอบอาหารเพื่อจัดจ าหน่าย เช่น ในภัตตาคาร หรือร้านอาหารริมถนน ซึ่ง หากพิจารณาการเลือกรับประทาน
อาหารของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมือง ในเวลาเร่งด่วนที่ ต้องการความสะดวก รวดเรบว อาหารที่หาซื้อ
ง่ายและสะดวกในการรับประทานจึงเปนนสิ่งที่ขาดไม่ได้ โดยในปัจจุบันนั้นมีสินค้าหลากหลายชนิดที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เช่น ไก่ทอด ลูกชิ้นทอด แซนวิช ไส้กรอก ข้าวกล่อง แฮมเบอร์เกอร์          
หมูทอด ร้านค้าสะดวกซื้อ ขนมจีบ ซาลาเปา โจ๊กคัพ บะหม่ีกึ่งส าเรบจรูป หมูปิ้ง เปนนต้น (ปาลิกา ครองบ้าน ,2557) 
  ก๋วยเตี๋ยวจัดเปนนอาหารหมู่ที่ 2 ของอาหาร 5 หมู่ของไทย ในด้านโภชนาการ ก๋วยเตี๋ยว เปนนแหล่งส าคัญ
ของคาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดรตเปนนสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายในชีวิตประจ าวันของทุกๆ คน และยังเปนน
อาหารจานด่วนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต การกินอยู่ของคนไทยมาช้านาน และเปนนอาหารที่ท าได้รวดเรบว ปรุงง่าย          
มีหลายรูปแบบ หลายรสชาติ ก๋วยเตี๋ยวซึ่งเปนนอาหารต้นต ารับมาจากประเทศจีน เมื่อเข้ามาสู่วิถีการกินของคนไทย
กบได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องเครื่องปรุงต่างๆ จนมีก๋วยเตี๋ยวเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทย เช่น 
ก๋วยเตี๋ยวแห้ง ก๋วยเตี๋ยวน้ า ก๋วยเตี๋ยวผัด ก๋วยเตี๋ยวคั่ว ซึ่งในแต่ละท้องถิ่นกบมี กรรมวิธีการท า และการปรุงที่แตกต่าง
กันไปอีกทั่วมีการวางขายกัน ทั้งแบบหาบแร่แผงลอยรถเขบนมีราคาถูกจน ถึงก๋วยเตี๋ยวในภัตตาคาร ร้านอาหาร ซึ่งมี
ราคาสูงขึ้นด้วย ก๋วยเตี๋ยวจึงเปนนอาหารที่รับประทานกันได้ทุกชนชั้น 
 ดังนั้นจะเหบนได้ว่าการลงทุนนั้นเปนนเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้าม จึงเปนนเหตุผลที่ผู้ศึกษาตั้งใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานี  เพื่อจะเปนนประโยชน์ต่อการ
ก าหนดแนวทางในการลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานี ในการรองรับสถานการณ์เศรษฐกิจไม่แน่นอนใน
อนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานี  
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานี เช่น      
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด “4 P’s” 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 80-81) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้ 
1) สินค้า (Product) 2) ราคา (Price) 3) โปรโมชั่น (Promotion) 4) ช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) และสุดาพร 
กุณฑลบุตร (2557: 9) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง องค์ประกอบโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือ
บริการที่น าเสนอสู่ผู้บริโภค ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยปัจจัยด้านการคลาดสี่ชนิด
ที่มักเรียกว่า 4Ps 
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ 
 กุลชลี ไชยนันตา (2539:135-139) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making) 
หมายถึง การก าหนดขั้นตอนของการตัดสินใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย การตัดสินใจโดยมีล าดับขั้น
ของกระบวนการ ดังกล่าว เปนนการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผลและมีกฎเกณฑ์ ซึ่งเปนนการตัดสินใจโดยใช้ระเบียบวิธี
ทางวิทยาศาสตร์เปนนเครื่องมือช่วยในการหาข้อสรุปเพื่อการตัดสินใจ ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจมีอยู่หลาย
รูปแบบ แล้วแต่ความคิดเหบนของนักวิชาการ 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. สถานภาพ  
4. ระดับการศึกษา  
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยว
เรือในจังหวัดปทุมธาน ี

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด “4 P’s” 
1. ปัจจัยด้านสินคา้ (Product) 
2. ปัจจัยดา้นราคา (Price) 
3. ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) 
4. ปัจจัยดา้นช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) 
 

1. ปัจจัยด้านสินคา้ (

ตัวแปรต้น หรือ ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม  
(Dependent ariables) 
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แนวคิดทฤษฎีการตัดสินใจลงทุน 
 ชิติพัทธ์ วรารัตน์นิธิกุล (2550) กล่าวว่า การลงทุนเปนนกิจกรรมที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งส าหรับระบบ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพราะการลงทุนก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค นอกจากนั้นยังท าให้มีการจ้างงานท าให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อเปนนการยกฐานะความเปนนอยู่ ของ
ประชาชนให้ดีขึ้น และการลงทุนยังก่อให้เกิดการเพิ่มพูนของเงินตรา เมื่อมีการส่งสินค้าออกไป จ าหน่ายใน
ต่างประเทศ หากไม่มีการลงทุน ประชาชนยอมต้องประสบปัญหากับการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภค ประชาชน
ส่วนหนึ่งต้องประสบปัญหาการวางงาน ผลที่ตามมากบคือปัญหา ความยากจน ฐานะความเปนนอยู่ของประชาชนจะ
เลวลง ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศด้วย จึงนับว่า การลงทุนเปนนสิ่งที่มีความส าคัญต่อ
ประเทศชาติเปนนอย่างมาก 
 ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ประชาชนมีบทบาทส าคัญทั้งในฐานะผู้บริโภคและใน ฐานะผู้ประกอบการ
ผลิต การจ าหน่าย และการให้บริการ ผู้ลงทุนประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรม หวังที่จะได้รับผลกาไรเปนนสิ่งตอบ
แทน ภาครัฐบาลจะอ านวยความสะดวกให้ในด้าน สาธารณูปโภคที่ส าคัญให้แก่ประชาชน เช่น การสร้างถนน
หนทาง การชลประทาน ประปา ไฟฟ้าการติดต่อสื่อสาร ฯลฯ ดังนั้น การลงทุนไม่วาจะเปนนภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
ที่ประกอบการในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือ พาณิชยกรรมล้วนแต่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ 
ประเทศทั้งสิ้น 

 
วิธีการวิจัย 
 ส าหรับการวิจัยครั้งนี้อาศัยข้อมูลทุติยภูมิจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและข้อมูลปฐมภูมิ  โดยใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี 
เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถค านวณได้จาก
สูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่า ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน เพื่อป้องกันการตอบแบบสอบถามไม่ครบตาม
จ านวนผู้วิจัยเพิ่มจ านวนของกลุ่มตัวอย่างอีกได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องเกบบทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง ใช้เทคนิคการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sample) เครื่องมือที่ใช้ในการเกบบรวบรวมข้อมูล เปนนแบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
 
ผล/ สรุปผลการวิจัย 
 ในการน าเสนอผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษา 1. สรุปผลองค์ประกอบของการตัดสินใจ
ลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าข้อสรุปที่ได้จากการสังเคราะห์หลักการแนวคิด
ทฤษฎี มาสรุปเปนนปัจจัย และสร้างข้อกระทงค าถามของแบบสอบถาม รายละเอียดดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานี จากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า องค์ประกอบของการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัด
ปทุมธานี ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาด “4 P’s” ประกอบด้วย 1. ปัจจัยด้านสินค้า (Product) 2. ปัจจัยด้านราคา 
(Price) 3. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 4. ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) 
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 2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเหบนของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเปนนเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานี 
เกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนนราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ด้าน และอยู่ในระดับมาก จ านวน 2 ด้าน ซึ่งเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รองลงมาคือด้านราคา ด้านสินค้า และด้านการส่งเสริมการตลาด 
ซึ่งรายละเอียดแต่ละด้านมีดังนี้ 
  ด้านสินค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนนรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 1 ข้อ 
และอยู่ในระดับมาก จ านวน 4 ข้อ ซึ่งเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ เน้นความ
หลากหลายของอาหาร รองลงมาคือ มีการบริการจัดเลี้ยงนอกในสถานที่ และการบริการที่ดี เปนนกันเอง  
 ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนนรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ข้อ 
และอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ข้อ ซึ่งเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีป้ายแสดง
ราคาที่ชัดเจน รองลงมาคือ ราคาอาจจะสูงกว่าคู่แข่งขันเพียงเลบกน้อย และมีราคาค่าบริการที่เหมาะสม  
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนนรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุด จ านวน 4 ข้อ และอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ข้อ ซึ่งเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ ร้านมีที่จอดรถสะดวก และจ านวนมากเพียงพอกับลูกค้า รองลงมาคือ สถานที่กว้างขวางกว่าร้านอาหารที่อยู่ใน
เมือง และร้านมีบรรยากาศเปนนธรรมชาติดีกว่าคู่แข่ง  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนนรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 
จ านวน 1 ข้อ และอยู่ในระดับมาก จ านวน 5 ข้อ ซึ่งเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
มีการติดป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ ในตัวเมือง และปากทางเข้าร้าน รองลงมาคือ มีการแจกของแถม เช่น น้ าดื่ม 
กระดาษช าระ และมีการแจกของช าร่วยให้ลูกค้าที่มารับประทานในร้านอยู่เสมอ 
  3. สรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานีเจ้าของร้าน
ก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานีที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัด
ปทุมธานีไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานีจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า องค์ประกอบของการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือใน
จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาด “4 P’s” ประกอบด้วย 1. ปัจจัยด้านสินค้า (Product) 2. ปัจจัย
ด้านราคา (Price) 3. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 4. ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) 
สอดคล้องกับ สุดาพร กุณฑลบุตร (2557: 134) แบ่งส่วนประสมทางการตลาดออกเปนน 4 ด้าน ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ 
(Product) หมายถึง สินค้าหรือบริการโดยตรงที่ เกี่ยวข้องกับการตลาดของ กิจการ ราคา (Price) หมายถึง ราคา
ขายของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กิจการน าเสนอสู่ผู้บริโภค สถานที่ (Place) หมายถึง สถานที่ในการจ าหน่าย หรือ
หมายถึงช่องทางการจ าหน่าย (channel of distribution) การส่งเสริมการจ าหน่าย (Promotion) หมายถึง การ
กระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาสนใจ ซื้อสินค้าและบริการจากกิจการ 
 2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเหบนของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเปนนเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัด
ปทุมธานี เกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก           
เมื่อพิจารณาเปนนรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ด้าน และอยู่ในระดับมาก จ านวน 2 ด้าน            
ซึ่งเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย รองลงมาคือด้านราคา           
ด้านสินค้า และด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งรายละเอียดแต่ละด้านมีดังนี้ 
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 ด้านสินค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนนรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 1 ข้อ 
และอยู่ในระดับมาก จ านวน 4 ข้อ ซึ่งเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ เน้นความ
หลากหลายของอาหาร รองลงมาคือ มีการบริการจัดเลี้ยงนอกในสถานที่ และการบริการที่ดี เปนนกันเอง สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กฤษฏ์ มีศิร (2560) พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ระดับความส าคัญที่มีผลต่อการรับประทาน
ก๋วยเตี๋ยวเรือในระดับมากที่สุด คือ รสชาติของอาหาร เน้นความหลากหลายของอาหาร คุณภาพของวัตถุดิบ              
มีบริการที่ดีพนักงานเอาใจใส่กับงานที่ท ามีขั้นตอนในการสั่งที่ง่าย 
 ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนนรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 2 ข้อ 
และอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ข้อ ซึ่งเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีป้าย
แสดงราคาที่ชัดเจน รองลงมาคือ ราคาอาจจะสูงกว่าคู่แข่งขันเพียงเลบกน้อย และมีราคาค่ าบริการที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาดา เพียงแก้ว (2560) ซึ่งการศึกษาความเปนนไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟสดใน
สถานที่ท่องเที่ยวสะพานไม้แกด า อ าเภอแกด า จังหวัดมหาสารคาม พบว่าราคาของสินค้าอยู่ในช่วงต่ ากว่า 50 บาท 
มีป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนนรายข้อพบว่าอยู่ในระดับ
มากที่สุด จ านวน 4 ข้อ และอยู่ในระดับมาก จ านวน 1 ข้อ ซึ่งเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 
ล าดับแรก ได้แก่ ร้านมีที่จอดรถสะดวก และจ านวนมากเพียงพอกับลูกค้า รองลงมาคือ สถานที่กว้างขวางกว่า
ร้านอาหารที่อยู่ในเมือง และร้านมีบรรยากาศเปนนธรรมชาติดีกว่าคู่แข่ง สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษฏ์ มีศิร 
(2560) พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ระดับความส าคัญที่มีผลต่อการรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือในระดับ
มาก คือ มีท าเลที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบาย ร้านมีที่จอดรถสะดวก และจ านวนมากเพียงพอกับลูกค้า 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนนรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุด จ านวน 1 ข้อ และอยู่ในระดับมาก จ านวน 5 ข้อ ซึ่งเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 3 ล าดับ
แรก ได้แก่ มีการติดป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ ในตัวเมือง และปากทางเข้าร้าน รองลงมาคือ มีการแจกของ
แถม เช่น น้ าดื่ม กระดาษช าระ และมีการแจกของช าร่วยให้ลูกค้าที่มารับประทานในร้านอยู่เสมอ  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กฤษฏ์ มีศิร (2560) พบว่า ระดับความส าคัญที่มีผลต่อการรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือในระดับมากที่สุด 
คือ มีการใช้ Social Network ช่วยในการโปรโมทร้านและรับส่วนลด มีการติดป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ ในตัว
เมือง และปากทางเข้าร้านให้เหบนอย่างชัดเจน 
 3. สรุปผลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วย เตี๋ยวเรือในจังหวัด
ปทุมธานี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานีเจ้าของ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานีที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจลงทุนธุรกิจก๋วยเตี๋ยวเรือใน
จังหวัดปทุมธานีไม่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลออทิพย์ เกิดน้อย (2555) 
พบว่าผู้บริโภคมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
แตกต่างกัน ที่เปนนเช่นนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริ โภค เปนนการกระท าซึ่งเกิดจากผลของ
ภาพลักษณ์ที่มีอยู่ในใจ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ รูปแบบการด าเนินชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับตนเอง           
ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคนั่นเอง การตัดสินใจซื้อในบางครั้งจะเปนนไปเพื่อสนองความต้องการ
ของตนเอง บางครั้งด้วยเหตุผลของการเน้นประโยชน์ใช้สอย 
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ขอเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งน้ี 
 1. เจ้าของธุรกิจควรก าหนดราคาค่าบริการที่เหมาะสม กับคุณภาพของสินค้าและบริการ และจัดท าป้าย
แสดงราคาที่ชัดเจน 
 2. เจ้าของธุรกิจควรจัดให้มีที่จอดรถสะดวก และจ านวนมากเพียงพอกับลูกค้า 
 3. เจ้าของธุรกิจควรจัดให้มีบรรยากาศภายในร้านที่เปนนธรรมชาติดีกว่าคู่แข่ง 
 4. เจ้าของธุรกิจควรมีการติดป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่าง ๆ ในตัวเมือง และปากทางเข้าร้าน 
 5. เจ้าของธุรกิจควรเน้นความหลากหลายของอาหาร  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างขาติในการท่องเที่ยววิถีชีวิตในเขต

กรุงเทพมหานครและเสนอกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยววิถีชีวิตที่เหมาะสมให้กับธุรกิจน าเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร 
เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจ านวน 
400 คน โดยการลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นผู้
บริหารธุรกิจน าเที่ยวในประเทศจ านวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในกับปัจจัยในด้านผลิตภัณฑ์มากในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว
วิถีชีวิต รองลงมาคือปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ในขณะที่ผลการสัมภาษณ์ข้อมูลของผู้
บริหารธุรกิจน าเที่ยวในประเทศพบว่า ธุรกิจน าเที่ยวในประเทศด าเนินงานขายโปรแกรมการท่องเที่ยวผ่านตัวแทนน า
เที่ยวในต่างประเทศ และให้ความส าคัญในเรื่องปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากเช่นกัน จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถน าเสนอเป็นกลยุทธ์ VACSA ประกอบด้วย กลยุทธ์
ความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ กลยุทธ์การวางโครงสร้างด้านการติดต่อสื่อสาร          
กลยุทธ์สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และกลยุทธ์การโฆษณา 

 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์การตลาด ธุรกิจน าเที่ยว การท่องเที่ยววิถีชีวิต 
 
Abstract 
 This research aimed to investigate international tourists’ behaviors towards Bangkok local 
life style tourism and propose an appropriate strategy for travel agents in Bangkok providing the 
tourism program. Data was collected using questionnaire to tourists visiting Bangkok (n = 400) and 
in-depth interviewing of 3 key informants who are travel agent executives. Data was using 
descriptive statistics and content analysis. It was found that respondents concerned about tourism 
product, service people and promotion at the high level when choosing Bangkok local lifestyle 
tourism program. Additionally, from the in-depth interview, travel agent’s sale tourism programs 
through whole sellers oversea and also placed emphasis on tourism product, promotion and 
physical evident. From these finding, this study proposed VACSA strategy that included variety of 
product, alliance, communication security and advertisement.  
 
Keywords : Marketing strategy, Travel Agent, local lifestyle tourism  
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บทน า 
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจในระดับพื้นฐาน เนื่องจากการท่องเที่ยว

หนึ่งครั้งจะประกอบไปด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจจ านวนมาก ตั้งแต่การจองห้องพัก ร้านอาหาร กิจกรรมทัศนาจร 
ระบบขนส่ง การซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่กระจาย
รายได้ไปสู่อุตสาหกรรมและธุรกิจรูปแบบอื่นอีกเป็นจ านวนมาก และมีบทบาทส าคัญต่อการสร้างเงินหมุนเวียน เพิ่ม
ดุลการค้าและการบริการภายในประเทศ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังถือเป็นแหล่งสร้างเงินตราระหว่างประเทศ 
เนื่องจากรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวถือเป็น ‘รายได้สินค้าส่งออก’ โดยจากรายงานการศึกษาขององค์การท่องเที่ยว
โลกในปี ค.ศ. 2007 พบว่าการท่องเที่ยวถือเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับสินค้าประเภทอื่น ทั้งยัง
สัมพันธ์กับอัตราการจ้างงานอีกด้วย (ราณี อิสิชัยกุล et al., 2015)  

ในประเทศไทย แม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาจไม่ใช่สินค้าส่งออกอันดับหนึ่ง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการ
ท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่สร้างได้ให้กับประเทศมากกว่าสิบล้านล้านบาทต่อปี และมีภาพรวมการเติบโตมากขึ้นทุกปี 
(ศูนย์วิจัยด้านการตลาดท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2018) นอกจากนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีต้นทุนต่ า 
จากการใช้สถานที่ ทรัพยากร ศิลปวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์ที่มีอยู่เดิม (Douglas & Butler, 1999) ประกอบกับ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความ
เชื่อต่าง ๆ จึงสามารถดึงดูดและตอบสนองนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีความต้องการแตกต่างกันได้อย่างเต็มรูปแบบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 
รวมไปถึงระบบขนส่งสาธารณะ ท าให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศ (Thailand Today, 2018) โดยในปี ค.ศ. 2014 – 2016 มีผู้โดยสารระหว่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศ
ผ่านสนามบินนานาขาติสุวรรณภูมิและสนามบินนานาชาติดอนเมืองถึงร้อยละ 80 จากผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดิน
ทางเข้ามาในประเทศทั้งหมด 29 ล้านคนต่อปี (ศูนย์วิจัยด้านการตลาดท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2018) 
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถิติการเดินทางของผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครจะมี
จ านวนมาก และรายได้จากการท่องเที่ยวมีภาพรวมอัตราการเติบโตมากขึ้นในทุกปี แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ลักษณะการ
ท่องเที่ยวและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีตค่อนข้างมาก ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างโอกาสในการเติบโตของ
ธุรกิจและการแข่งขัน จากเดิมที่นักท่องเที่ยวใช้บริการน าเที่ยวผ่านธุรกิจน าเที่ยว ในประเทศ ปัจจุบันสามารถเข้าถึง
ข้อมูลการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นต่าง  ๆ ประกอบกับการเกิดใหม่ของธุรกิจท่องเที่ยว
ออนไลน์ (Online Travel Agency) ที่ให้บริการการจองห้องพัก ตั๋วรถไฟ เครื่องบิน และระบบขนส่งอื่น ๆ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวและธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ท าให้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งไม่มีความจ าเป็นต้อง
พึ่งพาธุรกิจน าเที่ยวในประเทศอีกต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวที่แสดงให้เห็น
ว่าธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 ในขณะที่ธุรกิจน าเที่ยวแบบเดิมมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดเพียงร้อยละ 40 และลดลงทุกปีตั้งแต่ ค.ศ. 2014 เป็นต้นมา (Research & Consultancy 2014, In-Touch 
Research & Consultancy 2015) รวมไปถึงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงลึกที่แสดงให้เห็นว่า
นักท่องเที่ยวนิยมการท่องเที่ยวด้วยตนเอง รวมถึงเดินทางเป็นกลุ่มขนาดเล็กเพิ่มมากข้ึน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย
ใช้บริการธุรกิจน าเที่ยวแบบกลุ่มขนาดใหญ่มีเพียงร้อยละ 23.76 ในปี ค.ศ. 2014 และลดลงเหลือเพียงร้อยละ 17.4 
และร้อยละ 18.83 ในปีต่อ ๆ มา (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 2016) 
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 ถึงแม้ว่าผลทางสถิติจะแสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจน าเที่ยวแบบเดิมจะมีอัตราและแนวโน้ม
ลดลงตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 – 2016 แต่ปริมาณของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศที่ขึ้นทะเบียนผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยระหว่างปี ค.ศ. 2015 – 2016 กลับมีสูงมากขึ้น 1 เท่าตัวของธุรกิจน าเที่ยวที่มีอยู่เดิม ท าให้ในปีต่อมามีธุรกิจน า
เที่ยวหลายร้อยแห่งต้องปิดกิจการจากปัญหาการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งจากการแข่งขันของธุรกิจในตลาดเดียวกัน รวมถึง
การแข่งขันกับธุรกิจการท่องเที่ยวออนไลน์ และผลจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางด้วยตนเอง โดยจอง
สินค้าและบริการโดยตรงกับโรงแรมและธุรกิจในพื้นที่ด้วยตนเอง การลดลงของธุรกิจน าเที่ยวแบบเดิมไม่ได้ส่งผลเสียใน
เรื่องของปัญหาการจ้างงานและสูญเสียรายได้เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจคู่ค้าหลักที่ให้บริการ
ผ่านธุรกิจน าเที่ยว รวมไปถึงปัญหาการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา สืบเนื่องจาก
ความแออัดของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก โดยไม่มีการกระจายตัวไปสู่
พื้นที่ใหม่เพิ่มเติม 
 ด้วยเหตุดังกล่าว จึงเป็นที่มาของงานวิจัยกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจน าเที่ยวส าหรับการท่องเที่ยววิถีชีวิตใน
เขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อหาแนวทางในการด าเนินงานอย่างยั่งยืนทั้งในภาคของธุรกิจและการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการสนับสนุนตลอด
ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติในการท่องเที่ยววิถีชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เสนอกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมให้กับธุรกิจน าเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 

- พฤติกรรมของผู้บริโภค 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ - เชื้อชาติ - อายุ  
- รูปแบบการเดินทาง 

- รายได ้
กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจน าเที่ยวส าหรับ
การท่องเที่ยววิถีชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร
ของนักท่องเที่ยวต่างชาต ิ

ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
- ผลิตภัณฑ์ (Product) - ราคา (Price) 
- ช่องทางการจัดจ าหนา่ย (Place) 
- การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
- บุคลากร (People) 
- ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
- กระบวนการ (Process) 
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วิธีการวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีผู้โดยสารระหว่างประเทศเดินทางเข้ามา
เป็นอันดับ 1 และยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า สังคม คมนาคมและขนส่งมวลชล มีความหลากหลายทางชุมชน ชาติพันธ์ 
ศิลปวัฒนธรรมและการด ารงชีวิต รวมไปถึงเป็นเป้าหมายหลักของการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากผลส ารวจเมืองน่า
เที่ยวตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา (Thailand Today, 2018) 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวและ
กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจน าเที่ยวเข้าประเทศส าหรับโปรแกรมการท่องเที่ยววิถีชีวิต 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประชากรคือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานครจ านวน 30 
ล้านคนในปี 2560 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้เปิดตารางของ Yamane (1973) ได้ขนาดหรือจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 
400 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบสะดวกจากนักท่องเที่ยวที่ยินดีให้ข้อมูล  โดยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ในวัน 
จันทร์ ถึง วันอาทิตย์ ในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อให้มีการกระจายของข้อมูล   

2. การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยวในประเทศที่ลงทะเบียนประกอบ
กิจการกับกองทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ และด าเนินงานด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
3 บริษัท เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 5 ปีที่ยินดีให้ข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ 

ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่
กรุงเทพมหานครโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอนตามกรอบแนวคิด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ซึ่งเป็นปัจจัยบุคคลด้านประชากรศาสตร์และข้อมูลการเดินทางจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ถิ่นที่พัก
อาศัย ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและรูปแบบการเดินทาง 

ตอนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกซื้อบริการน าเที่ยววิถีชีวิตผ่านธุรกิ จน าเที่ยว 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบลิเคิร์ทจาก 1-5 โดย 1 หมายถึงน้อยที่สุด 
จนถึง 5 หมายถึง มากที่สุด  
 ข้อมูลที่ได้จะน าไปวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมาย ค่าเฉลี่ยข้อมูลแบ่งระดับ
คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยท าการก าหนดช่วงของการวัดได้ ดังนี้ตามแนวความคิดของ Best (1981) ดังนี้  
  ค่าเฉลี่ย  4.21–5.00 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.41–4.20 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.61–3.40 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.81–2.60 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00–1.80 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ลักษณะแบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended)  
1. ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงร่าง (Semi-structured or guided interviews) ในการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยวที่ลงทะเบียนประกอบกิจการกับกองทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์และ
ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครที่ยินดีให้ข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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2. ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย
การลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง 

3. ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงร่างเก็บข้อมูลผู้ประกอบการหรือผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยวในประเทศเกี่ยวกับรูปแบบ 
ลักษณะการด าเนินงานการท่องเที่ยววิถีชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ผลการส ารวจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวน 400 คน มาทดสอบหาค่าสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวหรือไม่ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

2. วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s มาพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยววิถีชีวิตส าหรับธุรกิจน าเที่ยวใน
ประเทศโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจน าเที่ยวส าหรับการท่องเที่ยววิถีชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

ข้อมูลของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน การวิเคราะห์ปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นคิดเป็นชายร้อยละ 40.5 และหญิงร้อยละ 59.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุระหว่าง 
31-40 ปี รองลงมาคือ 25–30 ปีและ 41–50 ปีตามล าดับ เป็นผู้อยู่ในอาศัยในทวีปเอเชียมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44.8 
ตามด้วยผู้อยู่อาศัยในทวีปยุโรปคิดเป็นร้อยละ 28.8 และผู้อยู่อาศัยในทวีปอเมริกาคิดเป็นร้อยละ 16.8 ตามล าดับ มี
รายได้อยู่ในช่วงระหว่าง 1001–1300 USD ร้อยละ 21.3 รายได้มากกว่า1600 USD คิดเป็นร้อยละ 19.5 และมีรายได้
อยู่ระหว่าง 300–600 USD ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีระยะเวลาการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร           
3–5 วัน คิดเป็นร้อยละ 51.5 ระยะเวลาเดินทาง 1–2 วัน คิดเป็นร้อยละ 35.5 และระยะเวลาเดินทางมากกว่า 5 วัน 
คิดเป็นร้อยละ 13.3 โดยส่วนมากเดินทางมาท่องเที่ยวเพียงล าพัง คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมาคือเดินทางมากับธุรกิจน า
เที่ยว คิดเป็นร้อยละ 22.8 และเดินทางพร้อมคู่รัก คิดเป็นร้อยละ 18.3 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 1 แสดงปัจจัยส่วนประสมการตลาดของโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการเลือกซื้อการท่องเที่ยววิถีชีวิต 

   ระดับของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยววิถีชีวิต 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 4.04 0.45 
ปัจจัยด้านราคา 3.89 0.66 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3.87 0.87 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 3.98 0.69 
ปัจจัยด้านบุคลากร 4.01 0.57 
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ 3.92 0.62 
ปัจจัยด้านกระบวนการ 3.87 0.62 
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  จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย4.04) โดยมีรายละเอียดรายด้านดังนี้  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยด้านการมีบริการครบ
วงจรมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.24) และให้ความส าคัญในระดับมากกับผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.18) 
ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเป็นโปรแกรมส่วนตัว (ค่าเฉลี่ย 4.05) สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก (ค่าเฉลี่ย 3.95) การมีส่วนร่วมใน
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.93) และมีรูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 3.89)  
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับด้านปัจจัยด้านราคาในภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.89) โดยมี
รายละเอียดรายด้านดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยด้านราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 3.93) และให้ความส าคัญในระดับมากกับราคาที่คุ้มค่ากับประสบการณ์ที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ย 3.92) และราคาควร
ไม่แพงกว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย 3.81)  
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.87) โดยมีรายละเอียดรายด้านดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยด้านความสามารถในการจอง
ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวได้ขณะเดินทางมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.89) และให้ความส าคัญในระดับมากกับช่องทางการจอง
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 3.88) และสามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง (ค่าเฉลี่ย 3.85) 
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) 
โดยมีรายละเอียดรายด้านดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยด้านการมีโปรโมชั่นพิเศษมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.12) และให้ความส าคัญในระดับมากกับการเลือกใช้ธุรกิจน าเที่ยวที่เป็นที่รู้จักในประเทศที่อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย 
4.05) และการตรวจสอบความคิดเห็นของสื่อออนไลน์ก่อนท าการจอง (ค่าเฉลี่ย 3.79) 
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านบุคลากรในภาพรวมระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.01) โดยมี
รายละเอียดรายด้านดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยด้านความดูแลเอาใจใส่ของพนักงานมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.18) และให้ความส าคัญในระดับมากกับพนักงานและไกด์น าเที่ยวมีใจบริการและบุคลิกภาพที่ดี (ค่าเฉลี่ย 
4.04) พนักงานและไกด์น าเที่ยวมีความรู้ความสามารถ (ค่าเฉลี่ย 3.96) พนักงานและไกด์น าเที่ยวมีทักษะการสื่อสารที่ดี 
(ค่าเฉลี่ย 3.95) และพนักงานมีการปรับปรุงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.93)  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.92) โดยมี
รายละเอียดรายด้านดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยด้านการแสดงที่อยู่ติดต่อที่ชัดเจนในพื้นที่การ
ท่องเที่ยวมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.02) และให้ความส าคัญในระดับมากกับการแนะน าจากนักท่องเที่ยวอื่น (ค่าเฉลี่ย 3.94) 
และธุรกิจน าเที่ยวมีเว็บไซต์ที่แสดงภาพของผลิตภัณฑ์และคู่ค้าที่น่าเชื่อถือ (ค่าเฉลี่ย 3.80)  
 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านกระบวนการในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.89) โดยมีรายละเอียด
รายด้านดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยด้านการเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 
3.96) และให้ความส าคัญในระดับมากกับธุรกิจที่มีกระบวนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและไม่ด าเนินงานอย่างผิด
จริยธรรม (ค่าเฉลี่ย 3.84) และธุรกิจน าเที่ยวที่มีผลตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวที่เคยใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.83)  

กล่าวคือ นักท่องเที่ยวส่วนให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านบุคลากร 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจั ดจ าหน่าย 
และปัจจัยด้านกระบวนการในระดับมากตามล าดับ 

ข้อมูลจากธุรกิจน าเที่ยวที่ด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครส าหรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ จ านวน 3 แห่ง 
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  ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าธุรกิจน าเที่ยวทั้ง 3 บริษัทเป็นธุรกิจน าเที่ยวที่มีประสบการณ์ในการด าเนิน
กิจการการท่องเที่ยวมาเป็นระยะเวลานาน และประสบความส าเร็จ โดยเป็นบริษัทชั้นน าที่ด าเนินงานในรูปแบบของการ
ขายผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวผ่านตัวแทนขายในต่างประเทศเป็นหลัก โดยผลการวิเคราะห์เนื้อหาแสดงให้เห็นว่าธุรกิจทั้ง 3 
แห่งให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มากที่สุด โดยมีความถี่ในการพูดถึงธุรกิจคู่ค้าซึ่ง
ต้องมีการเข้าร่วมการจัดแสดงและงานแสดงสินค้าอย่างสม่ าเสมอ รวมไปถึงการมีพนักงานที่ติดต่อกับธุรกิจคู่ค้าอย่าง
ใกล้ชิด โดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพส่วนบุคคล รองลงมาคือลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
การสร้างความน่าเชื่อถือในด้านความปลอดภัยในการเดินทางและประกันภัย การแสดงความเป็นมืออาชีพในการ
ด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาและการสนับสนุนการขายของธุรกิจคู่ค้าและลูกค้าอย่างดีทั้ งระหว่างองค์กรและในพื้นที่
สาธารณะ เช่น สื่อออนไลน์ การตอบสนองต่อความคิดเห็นของลูกค้า เป็นต้น ในขณะที่เร่ืองของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว 
(Product) ถูกพูดถึงรองลงมา เนื่องจากในทางปฏิบัติ ธุรกิจน าเที่ยวไม่สามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยววิถีชีวิต
หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ลูกค้ายังคงต้องการท่องเที่ยวในสถานที่ที่เป็นที่นิยมเดิมอยู่ 
และยังต้องการบริการที่ผ่อนคลายและสะดวกสบายไปพร้อม ๆ กัน เช่นเดียวกันกับราคา (Price) ที่ยืดหยุน่ไปตามความ
ต้องการของลูกค้า โดยบางธุรกิจมีการท าการเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดในผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ด้วยรูปแบบของธุรกิจที่เน้นด าเนินกิจการกับธุรกิจคู่ค้าแบบระบบปิด 
(Wholesaler) ท าให้การเปรียบเทียบราคาถูกให้ความส าคัญในระดับหนึ่งเท่านั้น ในขณะที่ช่องทางการจ าหน่าย 
(Place) กระบวนการด าเนินงาน (Process) และบุคลากร (Person) ถูกกล่าวถึงน้อยลงมาตามล าดับ เนื่องจากรูปแบบ
ทางธุรกิจรวมถึงโครงสร้างราคาต้นทุนบางอย่างจ ากัดช่องทางการจ าหน่ายให้อยู่ในระบบปิด รวมถึงกระบวนการ
ด าเนินงานที่มีความแตกต่างกันตามขนาดและโครงสร้างองค์กรและนโยบาย 
 
ตารางที่ 2 ระดับของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ธุรกิจน าเที่ยวให้ความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมการ

ท่องเที่ยววิถีชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
 

                 
 
 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ผลิตภัณฑ์ (Product) 

ราคา (Price) 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 

กระบวนการด าเนินงาน 

(Process) 

บุคลากร  

(Person) 
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อภิปรายผลและเสนอกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด  
จากผลทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจพฤติกรรมการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยวและกลยุทธ์

การตลาดของธุรกิจน าเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวผู้รับบริการและธุรกิจน าเที่ยวผู้ให้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่านักท่องเที่ยวจะไม่ได้เป็นผู้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจาก
ธุรกิจน าเที่ยวโดยตรง แต่นักท่องเที่ยวก็เป็นผู้เดินทางเข้ามารับบริการน าเที่ยวในพื้นที่ ดังนั้นการก าหนดกลยุทธ์การ
ด าเนินงานจึงควรค านึงถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อความ
ต้องการของตัวแทนขายในต่างประเทศ โดยพิจารณาจากข้อมูลธุรกิจน าเที่ยวที่ประสบความส าเร็จและมีประสบการณ์
ในการด าเนินงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อน ามาซึ่งกลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจน าเที่ยวที่ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า มีผลตอบรับที่ดีและมีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จากการทบทวนวรรณกรรมและผลการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้
เสนอข้อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจน าเที่ยวส าหรับการท่องเที่ยววิถีชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจน าเที่ยวให้ประสบความส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของตัวแทน
ขายและนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพ คือ กลยุทธ์ ‘VACSA’ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
 
                              

 
 
 
                                                                                                                        
 
 
 
1. V – Variety of Product คือ กลยุทธ์ความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์ การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีตัวเลือก

หลากหลาย ครบครันด้านการบริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังของนักท่องเที่ยว และสร้างช่องทางเลือกให้ลูกค้าใน
การเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการทั้งสถานที่ กิจกรรม รูปแบบการเดินทาง 
และงบประมาณ มีการผสมผสานสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ร่วมกับการน าเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักและส าคัญใน
พื้นที่ 

2. A – Alliance คือ กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ส าคัญในธุรกิจ
น าเที่ยว เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถด าเนินการได้เพียงฝ่ายเดียว ยังต้องอาศัยพันธมิตรทางธุรกิจทั้ง 3 รูปแบบ 
ได้แก่ ธุรกิจคู่ค้าซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว ธุรกิจคู่ค้าที่สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ และธุรกิจน าเที่ยวในตลาดเดียวกัน 

3. C – Communication คือ กลยุทธ์การวางโครงสร้างด้านการติดต่อสื่อสาร การลดความเสี่ยงจากการ
เดินทางถือเป็นจุดแข็งข้อหนึ่งของธุรกิจน าเที่ยวที่มีมากกว่าการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง ดังนั้น การสนับสนุนการ
เข้าถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและพนักงาน ประกอบกับการส่งเสริมทักษะด้านบุคลิกภาพ ภาษาและวัฒนธรรม
ในการบริการที่เหมาะสมในการเป็นตัวแทนของนักท่องเที่ยวในการเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหา และรักษาผลประโยชน์
สูงสุด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจคู่ค้าและนักท่องเที่ยว 

Variety of 
Product 

Alliance 

Communication Security 

Advertisement 
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4. S – Security คือ กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย กลยุทธ์เพื่อสร้างหลักประกันในการให้
ความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ธุรกิจควรมีการตรวจสอบคุณภาพของธุรกิจคู่ค้าที่สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยว
ในประเทศ การมีประกันภัยกลุ่มส าหรับนักท่องเที่ยว รวมไปถึงแผนการรองรับในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน รวมไปถึง
นโยบายความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและพร้อมเป็นตัวแทนการด าเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวให้กับธุรกิจคู่ค้า 

5. A – Advertisement คือ กลยุทธ์การโฆษณา การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ สร้าง
ความน่าเชื่อถือผ่านการเข้าร่วมนิทรรศการและการจัดแสดง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อธุรกิจคู่ค้าในประเทศ
กลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างฐานลูกค้าในระยะยาว รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจไปสู่ตลาดลูกค้ากลุ่ม
ใหม่ ๆ มากข้ึน 

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยพัฒนาธุรกิจน าเที่ยวบางส่วนของ จิรัฐ ชวนชม* และนงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร (2014) 
ซึ่งระบุว่าทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์และขีดความสามารถทางการตลาด รวมไปถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และ
โครงสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน าเที่ยวมีผลต่อปัจจัยความส าเร็จของธุรกิจผ่าน
การสัมภาษณ์เชิงลึก เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ ธิตินันธุ์ ชาญโกศล และสุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (2013) ที่ได้ศึกษากลยุทธ์
ทางการตลาดส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย โดยได้น าเสนอกลยุทธ์ ‘PRO-ACT’ ซึ่งประกอบไป
ด้วยกลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพให้กับธุรกิจในด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Reputation) กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการ
เก้ือหนุนทางการตลาด (Services Oriented) กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และกลยุทธ์การน าเสนอการ
บริการแบบเหนือระดับของความหลากหลาย และความเหมือนที่แตกต่างบนความต่างที่เหมือนกันของการบริการที่
ได้รับการเลือกสรร (Choice of Product) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การโฆษณา (Advertisement) กลยุทธ์การสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance) กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย (Security) และกลยุทธ์ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Variety of Product) ตามล าดับ 

โดยผลงานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจน าเที่ยวส าหรับการท่องเที่ยววิถีชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีประโยชนต์่อธุรกิจน าเที่ยว ซึ่งสามารถน าผลการส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตและ
ข้อเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและบริการส าหรับโปรแกรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตให้
เหมาะสม และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของตัวแทนขายและนักท่องเที่ยว สร้างแรงจูงใจและความน่าสนใจ
ให้กับผลิตภัณฑ์และส่งเสริมยอดขายให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงประโยชน์ทางอ้อมแก่ชุมชนที่มีการด าเนินการท่องเที่ยววิถีชีวิต
ซึ่งสามารถน าผลส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและบริการให้กับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติได้อีกด้วย 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและความต้องการของผู้รับบริการที่มีต่อสถานบริการนวดแผนไทย 
กรณีศึกษา : “ร้าน Pet Pet นวดเพ่ือสุขภาพ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี” 
 
The key elements of decision making and customer needs for Thai massage places 
Case study: Pet Pet health massage at Banglamung in Chonburi province. 
 
ผู้วิจัย   เพชรา  สีลังกา 
   สาขาวิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ฐานะพันธ์ 
   ภาควิชา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงระดับปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกสถานบริการและความ
ต้องการที่คาดหวังต่อสถานบริการนวดแผนไทย ของผู้รับบริการนวดแผนไทย และ เพื่อศึกษาถึงปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการที่มีต่อสถานบริการ ร้าน Pet Pet กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ 
ผู้รับบริการที่มาใช้บริการนวดแผนไทยที่ร้าน Pet Pet นวดเพื่อสุขภาพ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่าง
เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 จ านวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และค าถามปลายเปิดในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยการหา ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) วิเคราะห์โดยการทดสอบค่า ที (t-test) ในกรณีตัวแปรต้น 2 กลุ่ม และทดสอบค่า เอฟ           
(F-test) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า  

1. ผู้รับบริการมีระดับปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถานบริการและความต้องการที่มีต่อสถานบริการนวดแผนไทย
ของผู้รับบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน (x̄ = 4.06) 

2. ผู้รับบริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และวัตถุประสงค์ แตกต่างกัน ปัจจัยการ
ตัดสินใจเลือกสถานบริการและความต้องการที่มีต่อสถานบริการนวดแผนไทยของผู้รับบริการไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจ, ความต้องการ, นวดแผนไทย 
 
Abstract  

The purpose of this study was to investigate the factors in flouncing the decision to 
choose a facility including the expected needs of Thai massage and to study the pardons and 
suggestions of the chant (costumers) who use Thai massage at pet pet shop   The shambles 
used in this study were the recipients of Thai massage at pet pet massage for Health Bang 
Lamung District. Chon Buri Province duainr March to May 2018 from 80 Service recipients. 
The tools used to collect the data are the Questionnaire. Open-ended questions in Qualitative 
Research. Data were analyzed using statistical packages Percentage, Mead, Standard 
Deviation Than analyzed by T-test, In the case of two primary variables and then F-test for 
the hypothesis testing  
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The Research found that. 
1. The Service Providers have decisive factor the selection of facilities & needs of 

Thai massage wave at in the height level when considering income (x = 4.06) 
2. The Service Providers with different sex, age, educational, level, occupation, 

income & purpose differed in their decision wracking and services are not different the 
statistical significance was 0.05  
 
Key Word (s) : Decision making, Needs, Health massage 
 
บทน า 

การนวดไทย หรือ นวดแผนโบราณ เป็นการนวดชนิดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป็นศาสตร์บ าบัดและรักษาโรค
แขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย โดยจะเน้นในลักษณะการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง และการอบ 
ประคบ ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ “นวดแผนโบราณ” โดยมีหลักฐานว่านวดแผนไทยนั้นมีประวัติมาจากประเทศ
อินเดีย และมีการน าเข้ามาในประเทศไทย จากนั้นได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากันกับวัฒนธรรมของ
สังคมไทย จนเป็นรูปแบบแผนที่เป็นมาตรฐานของไทยและส่งทอดมาจนถึงปัจจุบัน (Wikipedia, ม.ป.ป) 

ปัจจุบันตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นตลาดที่
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นตลาดที่สร้างรายได้เข้าประเทศได้เป็นจ านวนมาก เช่นเดียวกับประเทศไทยเองที่
มีการวางเป้าหมายในการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เติบโตมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก ประเทศไทยมีสินค้า และ
บริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่มีความโดดเด่น ทั้งในด้านความหลากหลาย มีการบริการที่มีมาตรฐาน และมีความ
พร้อมของบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่สามารถรองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก จากข้อมูลของกองเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยวระบุว่า ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย จ านวน 35,381,210 คน และมีรายได้เข้าประเทศ จ านวน 1,824,042.35 ล้านบาท (กองธุรกิจ
บริการ : ฉบับที่ 63, 16 มี.ค.61) แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา บ้านเราไม่ได้มีสถานที่ให้ท่องเที่ยวจ ากัดอยู่แค่สถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือวัดวาอารามที่สวยงาม แต่มีการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ก าลังได้รับความนิยมจาก
ชาวต่างชาติและดูเหมือนจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นคือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลักๆ คือ เป็นการเดินทางมาเพื่อรับการรักษาพยาบาล 
(Medical Tourism) และมาเพื่อฟื้นฟูและบ ารุงสุขภาพ (Wellness Tourism) จากการเปิดเผยของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ประเทศไทยมีชาวต่างชาติเดินทางมารับการรักษาพยาบาลมากที่สุดในโลก โดยจากจ านวนคนที่
ไปต่างประเทศเพื่อรับบริการทางการแพทย์อยู่ที่ประมาณปีละ 7-8 ล้านคน เดินทางมาที่บ้านเราถึง 1.2 ล้านคน 
ส่วนการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูและบ ารุงสุขภาพ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก โดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่
ประมาณ 285,000 ล้านบาท จากมูลค่าประมาณ 1.6 ล้านล้านบาทของตลาดโลก หรือประมาณ 17.8% จากสถิตินี้ 
เราคงจะพอเห็นภาพว่าผู้ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี้ นอกจากพวกโรงพยาบาลแล้ว คือ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวดและสปาที่ก าลังได้รับความนิยมจากทั้งคนไทยเองและนักท่องเที่ยว  

ด้วยเหตุนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและความต้องการของผู้รับบริการ เป็นสิ่งส าคัญในการด าเนิน
ธุรกิจด้านบริการที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการบริการบนพื้นฐานของการประกอบธุรกิจด้านบริการที่สร้างความ
พึงพอใจ สามารถน าไปสู่การขยายตัวของธุรกิจที่เป็นเป้าหมายสู่การสร้างผลก าไรให้ กับสถานประกอบการ 
นอกจากนี้การตัดสินใจใช้บริการและความต้องการของผู้รับบริการยังสะท้อนถึงแนวโน้มการด าเนินธุรกิจนวดแผน
ไทยได้ในอนาคตอีกด้วย 
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สถานบริการนวดแผนไทย Pet Pet นวดเพื่อสุขภาพ ตั้งอยู่ที่อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นสถาน
บริการนวดแผนไทย ที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจประเภทให้บริการ
นวดแผนไทยแก่ลูกค้าทุกเพศทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความประสงค์ต้องการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อ
ความผ่อนคลาย นวดจับเส้น แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยได้มีการก าหนดราคาการให้บริการตามมาตรฐานทั่วไป แต่
ด้วยปัจจุบันสถานบริการนวดแผนไทยหรือสปาเป็นที่นิยมกันแพร่หลายของผู้บริโภครวมถึงนักท่องเที่ยว อีกทั้งใน
อีก 10 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ ท าให้ธุรกิจประเภทบริการนวดแผนไทยหรือสปา ประสบ
สภาพการแข่งขันที่รวดเร็วและรุนแรง ซึ่งสังเกตได้จากสถานประกอบการธุรกิจนวดแผนไทยหรือสปาทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ ผุดขึ้นทั่วประเทศ  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและความต้องการของผู้รับบริการที่มีต่อ
สถานบริการนวดแผนไทย กรณีศึกษา “ร้าน Pet Pet นวดเพื่อสุขภาพ จังหวัดชลบุรี” โดยมุ่งเน้นว่าผู้มารับบริการ
มีกระบวนการตัดสินใจอย่างไรที่มาใช้บริการและมีความต้องการที่คาดหวังต่อสถานบริการนวดแผนไทย กรณีศึกษา 
“ร้าน Pet Pet นวดเพื่อสุขภาพ จังหวัดชลบุรี” เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินกิจการ 
การให้บริการ การด าเนินแผนการ ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงระดับปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกสถานบริการและความต้องการที่คาดหวังต่อสถาน
บริการนวดแผนไทย ของผู้รับบริการนวดแผนไทย  

2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการที่มีต่อสถานบริการ 
 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและความต้องการของผู้รับบริการที่มีต่อสถานบริการนวดแผนไทย : 
กรณีศึกษา “ร้าน Pet Pet นวดเพื่อสุขภาพ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี” ผู้ศึกษาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
ดังต่อไปนี้ 
         ตัวแปรอิสระ (X)         ตัวแปรตาม (Y) 
  (Independent Variables)        (Dependent Variables) 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ 
1. เพศ 
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได ้
6. วัตถุประสงค์ที่เลือกใช้บริการ 

กระบวนการตัดสินใจและ 
ความต้องการของผู้รับบริการ 

- ปัจจัยด้านกระบวนการ 
- ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์
- ปัจจัยด้านสถานที่ตัง้ ท าเล 
- ปัจจัยด้านบุคลากร 
- ปัจจัยด้านราคา 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและความต้องการของผู้รับบริการที่มีต่อ

สถานบริการนวดแผนไทย : กรณีศึกษา “ร้าน Pet Pet นวดเพื่อสุขภาพ อ าเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี” การวิจัย
ครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) รวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และค าถามปลายเปิดในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative 
Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามล าดับขั้นตอนของระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้รับบริการที่มาใช้บริการนวดแผนไทยที่ร้าน Pet Pet นวดเพื่อสุขภาพ 

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 จ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้รับบริการที่มาใช้บริการนวดแผนไทยที่ร้าน Pet Pet นวดเพื่อสุขภาพ 

อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2561จ านวน 80 คน จากการก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. 
Morgan. 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  
คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลการตัดสินใจเลือกสถานบริการและความต้องการที่คาดหวัง

ต่อสถานบริการนวดแผนไทย ของผู้รับบริการนวดแผนไทย 
โดยใช้เกณฑ์วัดลิเกิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ ถือเกณฑ์การให้ค่าดังนี้ 

มากที่สุด  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  5  คะแนน 
มาก  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  4  คะแนน 
ปานกลาง ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  3  คะแนน 
น้อย  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  2  คะแนน 
น้อยที่สุด  ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ  1  คะแนน 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายเปิด (Opened Form) เพื่อให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับปัญหา และ ข้อเสนอแนะ ของผู้รับบริการที่มีต่อสถานบริการนวดแผนไทย 
ผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1. ขออนุญาตจากทางมหาวิทยาลัย 
2. ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและความต้องการ 

เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
3. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาเพื่อตรวจสอบความครอบคลุม และความถูกต้องเชิง

เนื้อหา 
4. แจกแบบสอบถาม พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่าง 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศหญิง ส่วน

ใหญ่มีอายุตั้งแต่ มีอายุตั้งแต่ 20 - 30 ปี รองลงมามีอายุตั้งแต่ 31 – 40 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด 
รองลงมาคือปริญญาโท ส่วนมากประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือ รับราชการ/พนักงานของรัฐ 
ส่วนใหญ่มีรายได้ 21,000 - 30,000 บาท รองลงมาคือผู้ที่มีรายได้ 11,000 - 20,000 บาท และมีวัตถุประสงค์นวด
เพื่อผ่อนคลายมากกว่ามีวัตถุประสงค์นวดเพื่อรักษาโรค  

2. ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถานบริการและความต้องการที่มีต่อสถานบริการนวด
แผนไทย พบว่า ผู้รับบริการมีปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถานบริการและความต้องการที่มีต่อสถานบริการนวดแผน
ไทยของผู้รับบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านสถานที่ตั้ง ท าเล 
รองลงมาด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านผลิตภัณฑ์  

3. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างด้านปัจจัยส่วนบุคคลต่อระดับการตัดสินใจเลือก
สถานบริการและความต้องการที่มีต่อสถานบริการนวดแผนไทยของผู้รับบริการ “ร้าน Pet Pet นวดเพื่อสุขภาพ” 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา วัตถุประสงค์ที่เลือกใช้บริการ รายได้ อาชีพ 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน 

 
อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะกล่าวถึงระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและความต้องการของ
ผู้รับบริการที่มีต่อสถานบริการนวดแผนไทย : กรณีศึกษา “ร้าน Pet Pet นวดเพื่อสุขภาพ อ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุร”ี โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและความต้องการของผู้รับบริการที่มีต่อสถานบริการนวดแผนไทย 
กรณีศึกษา : “ร้าน Pet Pet นวดเพื่อสุขภาพ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี”ผลจากการศึกษาในภาพรวม พบว่า 
ผู้รับบริการมีปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถานบริการและความต้องการที่มีต่อสถานบริการนวดแผนไทยของ
ผู้รับบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้รับบริการให้
ความส าคัญและตระหนักถึงปัจจัยในด้านกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ สถานที่ตั้ งหรือท าเล บุคลากรหรือพนักงานที่
ให้บริการ และรวมถึงราคา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา รัตนงามแสง (2549) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
และความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการของสถานบริการนวดแผนไทยโดยคนตาบอด : กรณีศึกษาศาลาสุข
สัมผัส อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการนวดแผนไทย มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ถึงมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าการให้บริการของสถานนวดแผนไทย โดยคนตาบอด กรณีศึกษา ณ ศาลาสุขสัมผัส 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีบริการที่ดี ลูกค้ามีความพึงพอใจสูง ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้ให้บริการค า นึงถึง
ความส าคัญต่อคุณภาพการบริการเป็นหลัก ด้วยการให้บริการกับลูกค้าอย่างเป็นกันเอง มีความสะดวกสบายใน
บริการที่ได้รับ ค่าบริการคุ้มค่ากับการใช้บริการ และพนักงานมีอัธยาศัยที่ดี จึงท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 : 14-146) ที่กล่าวว่า 
คุณภาพในการให้บริการ (Service Quality) เป็นสิ่งส าคัญสิ่งหนึ่ง โดยเสนอคุณภาพการให้บริการตามลูกค้า
คาดหวังไว้ หรือการทราบถึงเกณฑ์การตัดสินใจซื้อบริการของลูกค้า โดยลูกค้าจะใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ ในการพิจารณา
ถึงคุณภาพของการให้บริการดังนี้ 
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1.1 การเข้าถึงลูกค้า (Access) บริการที่ให้กับลูกค้าต้องอ านวยความสะดวก ในด้านเวลา 
สถานที่แก่ลูกค้า คือไม่ให้ลูกค้าต้องคอยนาน ท าเลที่ตั้งเหมาะสมอันแสดงถึงความสามารถการเข้าถึงลูกค้า  

1.2 การติดต่อสั่งการ (Communication) มีการอธิบายอย่างถูกต้อง โดยใช้ภาษาที่ลูกค้าเข้าใจง่าย  
1.3 ความสามารถ (Competence) บุคลากรที่ให้บริการต้องมีความช านาญ และมีความรู้

ความสามารถในงาน 
1.4 ความมีน้ าใจ (Courtesy) บุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่น่าเชื่อถือ มีความเป็นกันเอง            

มีวิจารณญาณ 
1.5 ความน่าเชื่อถือ (Credibility) บริษัทและบุคลากรต้องสามารถสร้างความเชื่อม่ันและความ

ไว้วางใจในบริการ โดยเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า 
1.6 ความไว้วางใจ (Reliability) บริการที่ให้แก่ลูกค้าต้องมีความสม่ าเสมอและถูกต้อง  
1.7 การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) พนักงานจะต้องให้พนักงานจะต้องให้บริการและแก้บริการและแก้ปัญหา แก่ลูกค้า

อย่างเร็วตามที่ลูกค้าต้องการ 
1.8 ความปลอดภัย (Security) บริการที่ให้ต้องปราศจากอันตราย ความเสี่ยง  
1.9 การสร้างบริการที่เป็นที่รู้จัก (Tangible) บริการที่ลูกค้าได้บริการที่ลูกค้าได้รับจะท าให้รับจะท าให้เขาสามารถ คาดคะเน

ถึงคุณภาพของบริการดังกล่าวได้   
1.10 การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Understanding/Knowing Customer) พนักงานต้อง พยายาม

เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและให้ความสนใจตอบสนองความต้องการดังกล่าว 
2. เมื่อพิจารณาในแต่ละรายด้าน พบว่า  

2.1 ด้านกระบวนการ พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถานบริการและความต้องการที่มีต่อ
สถานบริการนวดแผนไทยของผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจาก ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
การบริการและราคาที่ชัดเจนจากสถานบริการ ได้รับการบริการที่มีขั้นตอน มีคุณภาพมาตรฐาน ที่ครอบคลุมทุก
ประเภท มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยไว้ให้บริการ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อมาใช้บริการ            
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรทิพย์ จันทร์แจ้ง (2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกร้านนวด
แผนไทยเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพใน
จังหวัดนนทบุรีให้ความส าคัญในระดับมาก อาจเนื่องจากผู้บริโภคเน้นเรื่องของการให้บริการด้วยความปลอดภัย 
และให้บริการตรงต่อเวลานัดหมาย และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ มิตรสัมพันธ์ ธรรมชูเชาวรัตน์ (2549)            
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยอื่นๆ กับการซื้อหินแกรนิตในจังหวัดนนทบุรี 
พบว่า รูปแบบกระบวนการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อหินแกรนิตในจังหวัดนนทบุรี ผู้บริโภคให้
ความส าคัญด้านกระบวนการให้บริการมากที่สุด คือการจัดส่งที่ตรงเวลาและบริการด้วยความปลอดภัย 

2.2 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถานบริการและความต้องการที่มีต่อสถาน
บริการนวดแผนไทยของผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานบริการมีผลิตภัณฑ์สมุนไพร/น้ ามัน
หอมระเหยให้เลือกหลากหลาย มีความปลอดภัยได้มาตรฐานและการให้บริการที่ครอบคลุมทุกประเภท สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กรทิพย์ จันทร์แจ้ง (2552) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีพบว่า ผู้ใช้บริการที่เลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในจังหวัดนนทบุรีให้
ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของกนกศักดิ์ จ าปาเทศ (2549) ได้ศึกษา
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกใช้บริการร้านขายหนังสือของผู้บริโภคในจังหวัดสระแก้ว พบว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการร้านหนังสือของผู้บริโภคโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและปัจจัยที่ผู้บ ริโภคให้
ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับสูงสุด  
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2.3 ด้านสถานที่ตั้ง ท าเล พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถานบริการและความต้องการที่มีต่อ
สถานบริการนวดแผนไทยของผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานบริการอยู่ในพื้นที่/ท าเล ที่ง่าย
ต่อการเดินทางมาใช้บริการ มีพื้นที่รองรับยานพาหนะที่สะดวกและเพียงพอ ห้องที่ให้บริการนวดมีจ านวนที่เพียงพอ 
จัดเป็นสัดส่วน มีความเป็นส่วนตัว มีความสะอาด เรียบร้อย และมีสภาพแวดล้อมปลอดโปร่ง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กรทิพย์ จันทร์แจ้ง (2552) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า ผู้ใช้บริการที่เลือกร้านนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพใน
จังหวัดนนทบุรีให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด อาจเนื่องจากผู้ใช้บริการเน้นเร่ืองความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องมือ
ใช้ และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ บุญทวี อาจฤทธิ์ (2550) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการในการ
เลือกร้านนวดแผนไทยในอ าเภออรัญประเทศ พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในระดับ
มาก คือความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องมือ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541: 14-146)          
ที่กล่าวว่า การเข้าถึงลูกค้า (Access) คือ บริการที่ให้กับลูกค้าต้องอ านวยความสะดวก ในด้านเวลา สถานที่แก่
ลูกค้า คือไม่ให้ลูกค้าต้องคอยนาน ท าเลที่ตั้งเหมาะสมอันแสดงถึงความสามารถการเข้าถึงลูกค้า  

2.4 ด้านบุคลากร พบว่า ระดับปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถานบริการและความต้องการที่มีต่อสถาน
บริการนวดแผนไทยของผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า พนักงานมีอัธยาศัยที่ดี มีทักษะในการ
ให้บริการ เครื่องแต่งกายของพนักงานมีความเรียบร้อย และมีจ านวนที่เพียงพอต่อการให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุทธาทิพย์ นัดสันเทียะ (2548) ศึกษาเรื่อง “การบริหารธุรกิจ สปาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา” พบว่า 
ปัจจัยทางการตลาดด้านบุคลากรที่มีผล ต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจสปามากที่สุด คือ ความสะอาดของพนักงาน สุขภาพ
ของพนักงาน และความรู้ของพนักงาน และยังสอดคล้องกับความคิดเห็นของชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546:63) กล่าวว่า 
กระบวนการให้บริการเป็นส่วนประสมทางการตลาดที่มี ความส าคัญมากต้องอาศัยพนักงานที่มี ประสิทธิภาพ หรือ
เครื่องมือที่ทันสมัยในการ ท าให้เกิดกระบวนการที่สามารถส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพได้ 

2.5 ด้านราคา พบว่า ระดับปัจจัยการตัดสินใจเลือกสถานบริการและความต้องการที่มีต่อสถาน
บริการนวดแผนไทยของผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ราคาเหมาะสมกับความคุ้มค่า           
มีช่องทางการช าระค่าบริการที่หลากหลาย อัตราค่าบริการมีให้เลือกหลากหลาย และราคาถูกกว่าสถานบริการแห่ง
อื่น ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของฉัตยาพร เสมอใจ (2547 : 52-53) กล่าวว่า ต้นทุนหรือเงินที่ลูกค้ายินดีจะจ่าย
ส าหรับบริการนั้นต้องคุ้มค่ากับความคิดเห็นต่อบริการที่จะได้รับ หากลูกค้ายินดีจ่ายในราคาสูง แสดงว่าความ
คาดหวังของลูกค้าย่อมสูงด้วย อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุทธาทิพย์ นัดสันเทียะ (2548) ศึกษาเรื่อง 
“การบริหารธุรกิจสปาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา” พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านราคาที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจสปามากที่สุด คืออัตรา  การจ่าย
บริการแบบครบชุด รองลงมา คือ อัตราการจ่ายค่าบริการ/คร้ัง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรท าการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี วัฒนธรรม หรือ
อื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริการนวดแผนไทย  

2. ควรมีการวิจัยติดตาม ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อไป เพื่อพิจารณาว่า ยังมีความ
ต้องการจากผู้รับบริการในด้านอื่นๆ จากข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อน ามาวิเคราะห์หาจุดที่ต้องปรับปรุง 
แก้ไข เพิ่มเติม อีกหรือไม่ 

3. ควรมีการวิจัยติดตาม ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยเปรียบเทียบกับสถานบริการแห่ง
อื่นในจังหวัด ต่อไป เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและแก้ไขการให้บริการของร้าน Pet Pet นวด
เพื่อสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้า ในจังหวัดแพร่ 
 
BEHAVIORS OF ONLINE SHOPPING OF CUSTOMER IN PHRAE PROVINCE 
 
ผู้วิจัย   ภาวิณี  กล้าหาญ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อและส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้า ในจังหวัดแพร่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มคนวัยท างาน
ทั้งสิ้นจ านวน 400 ตัวอย่าง และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ อัตราร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย ประกอบกับสถิติเชิงอนุมาน ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-35 ปี จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท สถานภาพโสด และ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน          
ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ล าดับที่ 1 คือ ปัจจัยด้าน
สถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย รองลงมา คือ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัย
ด้านราคา ปัจจัยด้านกายภาพและการน าเสนอ และสุดท้ายปัจจัยด้านบุคคล ตามล าดับ  

ในสมมุติฐานเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน             
ผลการศึกษาพบว่า 1) เพศที่แตกต่างกันมีความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ และจ านวนค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า
ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 2) อายุที่แตกต่างกันมีความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ และจ านวนค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า
ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 3) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีประเภทสินค้าออนไลน์ที่ซื้อไม่แตกต่างกัน 4) รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีประเภทสินค้าออนไลน์ที่ซื้อ จ านวนค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์ และวิธีการช าระค่า
สินค้าแตกต่างกัน 5) สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีประเภทสินค้าออนไลน์ที่ซื้อ จ านวนค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า
ออนไลน์ และวิธีการช าระค่าสินค้าแตกต่างกัน และ 6) อาชีพที่แตกต่างกันมีประเภทสินค้าออนไลน์ที่ซื้อ จ านวน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์ และวิธีการช าระค่าสินค้าแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ค าส าคัญ : ความต้องการ, ส่วนประสมการตลาด 
 
Abstract 

The objective of this study was to study the behaviors of shopping and the 
marketing mix influencing the online shopping of customer in Meaung District, Phrae 
Province. The data was collected from 400 samples of the working age group. The data was 
analyzed with the Descriptive Statistics which were Frequency, Percentage, and Mean 
along with the inferential statistics Chi-square and One-Way Analysis of Variance.  

The results of study revealed that most questionnaire respondents were female in the age 
of 25-35 years, graduating with bachelor’s degree with the average monthly income of 15,001-
20,000 Baht, single status, and being the private company employees. Regarding the factors 
mostly influencing the online shopping of the questionnaire respondents, the most influencing 
factor was the place whereas the less influencing factors were the process, the promotion, the 
price, the physical Evidence/Environment and Presentation, the people, and the product,  

151



The results of study revealed that the different individual factors influenced the 
behaviors of online shopping differently. The results of study revealed that 1) the different 
sexes had not different frequency of online shopping and not different amount of expense 
spent on the online shopping, 2) the different ages had not different frequency of online 
shopping and not different amount of expense spent on the online shopping, 3) the different 
educational levels had not different types of products shopped online, 4) the different 
monthly income had different types of products shopped online, amount of expense spent 
on the online shopping, 5) the different status had different types of products shopped 
online, amount of expense spent on the online shopping, and 6) the different occupation had 
not different types of products shopped online and not different amount of expense spent on 
the online shopping, and methods of payment with the statistical significance of 0.05.  
 
Keyword : Need, The marketing mix 7P's, Retired Japanese 
 
บทน า 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรืออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ
ต้นทศวรรษที่ 1970 โดยเริ่มจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงาย และในช่วงเริ่มต้นหน่วยงานที่
เก่ียวข้องส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆ เท่านั้น บริษัทเล็กๆ มีจ านวนไม่มากนัก ต่อมาเมื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange-EDI) ได้แพร่หลายขึ้น ประกอบกับคอมพิวเตอร์พีซีได้มีการขยาย
เพิ่มอย่างรวดเร็วพร้อมกับการพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตและเว็บ ท าให้หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ได้ใช้พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มากข้ึนในปัจจุบันพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ได้ครอบคลุมธุรกรรมหลายประเภท เช่น การโฆษณา การซื้อ
ขายสินค้า การซื้อหุ้น การท างาน การประมูล และการให้บริการลูกค้า 

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ เพื่อท าให้ทราบว่ามีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้า
ออนไลน์ และการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้า ในจังหวัดแพร่ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์กับการน ามาวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริ โภค รวมทั้งเป็นแนวทางให้
ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องได้รู้จัก และเข้าใจถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ เพื่อสามารถน าไป
ก าหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของธุรกิจออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้า ในจังหวัดแพร่ 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้า ในจังหวัดแพร่ 
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กรอบแนวความคิดในการท างานวิจัย 
    ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรทุกคน ในจังหวัดแพร่ ที่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ จากส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พบว่า ปัจจุบันจังหวัดแพร่มีประชากรที่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ 
จ านวนทั้งสิ้น 374,614 คน โดยแบ่งเป็นประชากรเพศชาย จ านวน 179,087 คน และประชากร เพศหญิง จ านวน 
195,527 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งทางผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย โดยการน าแนวคิดและทฤษฎีท่ีได้น าการค้นคว้ามาเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามซึ่ง
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และอาชีพ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
ค าถามแบบปลายปิดลักษณะการให้เลือกตอบส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ประกอบไป
ด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้าน
บุคคล ปัจจัยด้านกายภาพและการน าเสนอ และปัจจัยด้านกระบวนการ โดยใช้ค าถามมีลักษณะแบบมาตรวัด 
Rating Scale แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มีระดับความส าคัญมากที่สุด มีระดับความส าคัญมาก มีระดับความส าคัญ
ปานกลาง มีระดับความส าคัญน้อย และมีระดับความส าคัญน้อยที่สุด  และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นค าถามแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ และ
สามารถน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้เสนอเป็นแนวทางในการวางและพัฒนาต่อไป 

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินขั้นตอน ดังนี้  1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน าผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา  2. ศึกษา
หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แล้วน าผลการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่
ปรึกษา 3. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ 4. สร้างเครื่องมือในการวิจัย 5. เสนอร่างเครื่องมือต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เป็นข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามซึ่งรวบรวมโดยการเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแพร่ และ 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากเอกสาร บทความทาง
วิชาการ และข้อมูลทางสถิติที่ได้จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ และกระทรวง

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5. สถานภาพสมรส 
6. อาชีพ 

พฤติกรรมการเลื อกซื้ อสินค้ า
ออนไลน์ของลูกค้า ในจังหวัดแพร่ โดยใช้
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจ
การบริการ หรือ 7P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย, 
ด้านการส่งเสริมการตลาด, ด้านบุคคล,            
ด้านกายภาพและการน าเสนอ และด้าน
กระบวนการ 
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พาณิชย์ เป็นต้น โดยผู้วิจัยรวบรวมได้จากต ารา เอกสาร วารสาร และการสืบค้นผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้วิจัยน า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างโดยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองจากแบบสอบถาม หลังจากนั้น
ได้รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องและครบถ้วน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้า ใน
จังหวัดแพร่ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) อธิบายลักษณะทั่วไป ซึ่งน าเสนอ
เป็นตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) พร้อมการอธิบายเชิง
พรรณนาประกอบ และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพื่ออธิบายปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้า ในจังหวัดแพร่ ซึ่งได้ก าหนดระดับความส าคัญของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้า ในจังหวัดแพร่ โดยใช้มาตรวัดระดับความ
คิดเห็น (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดค่าคะแนนระดับความส าคัญ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าออนไลน์ ในจังหวัดแพร่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 64 เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 36 ตามล าดับ และส่วนมากมีอายุ 25-35 ปี ร้อยละ 42 รองลงมา มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 29.25 รองลงมา 
มีอายุ ต่ ากว่า 25 ปี ร้อยละ 20 อายุมากกว่า 45 ปี มีจ านวนที่น้อยที่สุด ร้อยละ 8.75  ตามล าดับ และส่วนมากมี
ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 51 รองลงมา คือ ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 46.00 สูงกว่า
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 3.00 ตามล าดับ และส่วนมากมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 25.50 
รองลงมา มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 20,001-25,000 บาท ร้อยละ 22.25 รองลงมา 10,000-15,000 บาท ร้อยละ
16.75 รองลงมา มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 25,001-30,000 บาท ร้อยละ16.25 รองลงมา มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ ต่ ากว่า 
10,000 บาท ร้อยละ 10.50 มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30 ,000 บาท ร้อยละ 8.75 ตามล าดับ และส่วนมากมี
สถานภาพโสด ร้อยละ 44.00 รองลงมาสถานภาพสมรส ร้อยละ 42.00 สถานภาพหย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย          
มีจ านวนที่น้อยที่สุด ร้อยละ 14.00 ตามล าดับ และส่วนมากประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 29.75 
รองลงมา อาชีพเจ้าของกิจการ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 28.00 รองลงมา อาชีพข้าราชการ ร้อยละ 27.00 
รองลงมา มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ7.25 รองลงมา อาชีพพนักงานราชการ ร้อยละ 4.75 อาชีพอื่นๆ         
ร้อยละ 3.25 ตามล าดับ 

ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างลูกค้า ในจังหวัดแพร่ ในรูปแบบส่วนประสมการตลาด 7P’s โดยภาพรวม
และรายด้าน พบว่า ด้านความต้องการของกลุ่มตัวอย่างลูกค้า ในจังหวัดแพร่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า มี 2 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านด้านสถานที่หรือ
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ (Processตามล าดับ และ มีด้านที่อยู่ในระดับมาก 
5 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) รองลงมา คือ ด้านราคา 
(Price) รองลงมา คือ ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) 
รองลงมา คือ ด้านบุคคล (People) และรองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ตามล าดับ 

ระดับความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) โดยภาพรวมและรายข้อ พบว่า ด้าน
ความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ
พบว่า มี 1 ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ สินค้ามีให้เลือกหลากหลายมี 2 ข้ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ สินค้าที่น าเข้ามา
จากต่างประเทศ รองลงมา คือ สินค้ามีความทันสมัย ตามล าดับ มี 2 ข้ออยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ สินค้ามีคุณภาพ
น่าเชื่อถือ รองลงมา คือ สินค้ามีการรับประกัน หรือมีการรับเปลี่ยนคืนสินค้า เมื่อมีปัญหา ตามล าดับ 
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ระดับความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ ด้านราคา (Price) โดยภาพรวมและรายข้อ พบว่า ด้านความ
ต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ ด้านราคา (Price) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี 2 ข้อ
อยู่ในระดับมากที่สุด โดย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ สินค้ามีราคาถูกกว่าการซื้อผ่านช่องทางอื่นๆรองลงมา คือ 
ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคาได้หลายๆทางก่อนตัดสินใจซื้อ ตามล าดับ มี 2 ข้ออยู่ในระดับมาก โดย ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ราคาของสินค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมา คือ ลูกค้าสามารถต่อรองกับคนขาย
ได้โดยตรง ตามล าดับ 

ระดับความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) โดย
ภาพรวมและรายข้อ พบว่า ด้านความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่  ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Place) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี 3 ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดย ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ผู้จ าหน่ายมีบริการส่งสินค้าให้ฟรี รองลงมา คือ ผู้ให้บริการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารถึง
ลูกค้าโดยตรงอย่างสม่ าเสมอ ผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค รองลงมา คือ ผู้ให้บริการมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดที่ดึงดูดใจ เช่น ลด แลก แจก แถม ชิงโชค รีวิว เป็นต้น ตามล าดับ และมี 1 ข้ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้
ให้บริการมีการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตที่น่าสนใจ  

ระดับความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)โดยภาพรวมและ
รายข้อ พบว่า ด้านความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี 1 ข้ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตลอด 24 
ชั่วโมง มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 ข้อ ได้แก่ ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าได้หลากหลายตามความต้องการ 
รองลงมา คือ ลูกค้าได้รับความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าและ ลูกค้าประหยัดเวลาในการตามหาสินค้าที่ต้องการ 
ตามล าดับ 

ระดับความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ ด้านบุคคล (People)โดยภาพรวมและรายข้อ พบว่า ด้าน
ความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ ด้านบุคคล (People) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ
พบว่าทุก ข้ออยู่ในระดับมาก โดย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ผู้ให้บริการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี 
รองลงมา คือ ผู้ให้บริการสามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดครบถ้วน ผู้ให้บริการมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และ ผู้
ให้บริการมีความเป็นมืออาชีพและไว้วางใจได้ ตามล าดับ 

ระดับความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/ 
Environment and Presentation) โดยภาพรวมและรายข้อ พบว่า ด้านความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ 
ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/ Environment and Presentation) ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี 1 ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบ
สังคมออนไลน์ได้ง่าย เช่น เมื่อมีการให้ลงทะเบียนก่อนซื้อ สามารถดึงข้อมูลจากเฟซบุ๊คมาใช้ได้เลย โดยไม่ต้อง
กรอกซ้ า และมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 ข้อ ได้แก่ มีสัญลักษณ์ชัดเจนในการเลือกคลิ๊กแต่ละจุด รองลงมา คือ พื้นที่
ให้บริการมีหลากหลาย เช่น ผ่านเวปไซต์ ผ่านไลน์ และพื้นที่ให้บริการมีความปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการแฮค/ไวรัส 
ตามล าดับ 

ระดับความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ ด้านกระบวนการ (Process) โดยภาพรวมและรายข้อ พบว่า 
ด้านความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ ด้านกระบวนการ (Process) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี 3 ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีระบบการเก็บเงิน
ปลายทาง รองลงมา คือ มีระบบแจ้งสถานการณ์ส่งของอย่างรวดเร็ว และมีระบบแจ้งการรับยอดช าระอย่างรวดเร็ว 
ตามล าดับ และมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 1 ข้อ ได้แก่ มีระบบให้ลูกค้ากรอกระดับความพึงพอใจ และข้อควรปรับปรุง
หลังการซื้อสินค้า  
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สรุปผลการพิสูจน์สมมติฐานโดยการเปรียบเทียบความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ ในรูปแบบส่วน
ประสมการตลาด 7P’s กับปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน พบว่า ได้ปฏิเสธสมมติฐาน 4 ข้อ ได้แก่ ลูกค้าในจังหวัด
แพร่ที่มีอายุแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ลูกค้าในจังหวัดแพร่ที่มีเพศ
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ลูกค้าในจังหวัดแพร่ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกัน และลูกค้าในจังหวัดแพร่ที่มีอาชีพแตกต่างกัน
จะมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกัน และยอมรับสมมติฐาน 2 ข้อ ได้แก่ลูกค้าในจังหวัดแพร่ที่มี
ระดับรายได้แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน และลูกค้าในจังหวัดแพร่ที่มี
สถานภาพแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่างกัน 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ โดยพิจารณาจาก ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ โดยใช้ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจการ
บริการ หรือ 7P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product), ด้านราคา (Price), ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place),         
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotions), ด้านบุคคล (People), ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical 
Evidence/Environment and Presentation) และด้านกระบวนการ (Process) สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้  

1. ความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 25-35 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มีรายได้ต่อ
เดือนอยู่ที่ 15,001-20,000 บาท บาท และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เขมขวัญ 
สุดดี (2557) ที่ศึกษาเรื่องกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคชาวไทยต่อการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเฟซบุ๊ค ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-35 ปี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  

2. ระดับความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ ในรูปแบบส่วนประสมการตลาด 7P’s โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่ามี 6 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) รองลงมา คือ ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านบุคคล (People) 
ด้านราคา (Price) ด้านกระบวนการ (Process) และ ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/ 
Environment and Presentation) ตามล าดับ และ มีด้านที่อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) สอดคล้องกับการศึกษาของ ชนนิกานต์ จุลมกร (2555) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่าน
อินเตอร์เน็ตแตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ 

3. ระดับความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า มี 1 ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย มี 2 ข้ออยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ สินค้าที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ รองลงมา คือ สินค้ามีความทันสมัย ตามล าดับ มี 2 ข้ออยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ สินค้ามีคุณภาพน่าเชื่อถือ รองลงมา คือ สินค้ามีการรับประกัน หรือมีการรับเปลี่ยนคืนสินค้า เมื่อ
มีปัญหา ตามล าดับ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ช ของศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งระบุว่า E-Commerce เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี 
Internet กับการจ าหน่ายสินค้าและบริการโดยสามารถน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าหรือบริการผ่านทาง 
Internet สู่คนทั่วโลกภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ท าให้การด าเนินการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
รายได้ในระยะเวลาอันสั้น 
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4. ระดับความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ ด้านราคา (Price) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก            
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี 2 ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ สินค้ามีราคาถูกกว่า
การซื้อผ่านช่องทางอื่นๆ รองลงมา คือ ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคาได้หลายๆทางก่อนตัดสินใจซื้อ ตามล าดับ      
มี 2 ข้ออยู่ในระดับมาก โดย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ราคาของสินค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมา 
คือ ลูกค้าสามารถต่อรองกับคนขายได้โดยตรง ตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ 
(2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากที่สุดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ  

5. ระดับความต้องการของลูกค้า ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี 3 ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ผู้จ าหน่ายมีบริการ              
ส่งสินค้าให้ฟรี รองลงมา คือ ผู้ให้บริการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารถึงลูกค้าโดยตรงอย่างสม่ าเสมอ ผ่านระบบ
โซเชียลเน็ตเวิร์ค รองลงมา คือ ผู้ให้บริการมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่ดึงดูดใจ เช่น ลด แลก แจก แถม       
ชิงโชค รีวิว เป็นต้น ตามล าดับ และมี 1 ข้ออยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้ให้บริการมีการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตที่
น่าสนใจ สอดคล้องกับการศึกษาของ สุวิมล ข าล้วน (2553) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
อินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ระบุว่าด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ความส าคัญกับความสะดวก
ในการเข้าถึงร้าน ค้นหาง่าย เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ  

6. ระดับความต้องการของลูกค้าในจงหวัดแพร่ ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี 1 ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตลอด 
24 ชั่วโมง มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 ข้อ ได้แก่ ลูกค้าสามารถเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าได้หลากหลายตามความต้องการ 
รองลงมา คือ ลูกค้าได้รับความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า และ ลูกค้าประหยัดเวลาในการตามหาสินค้าที่ต้องการ 
ตามล าดับ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ช ของศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ซึ่งระบุว่า ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ท าการค้าได้ตลอด 
24 ชั่วโมง และขายสินค้าได้ทั่วโลก นักท่องอินเตอร์เน็ตจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของบริษัทได้
ตลอดเวลาผู้ขายสามารถน าเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆได้อย่างรวดเร็ว โดยค าสั่งซื้ออาจเกิดขึ้นตลอด 
24 ชั่วโมงและมาจากที่ๆต่างกัน 

7. ระดับความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ ด้านบุคลากร (People) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก        
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่าทุก ข้ออยู่ในระดับมาก โดย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ผู้ให้บริการดูแลเอาใจใส่
ลูกค้าเป็นอย่างดี รองลงมา คือ ผู้ให้บริการสามารถให้ข้อมูลได้อย่างละเอียดครบถ้วน ผู้ให้บริการมีการตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว และ ผู้ให้บริการมีความเป็นมืออาชีพและไว้วางใจได้ ตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ               
ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้หญิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้าด้าน
ความภักดีต่อตราสินค้า 

8. ระดับความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)             
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี 1 ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบสังคมออนไลน์ได้ง่าย เช่น เม่ือมีการให้ลงทะเบียนก่อนซื้อ สามารถดึงข้อมูลจากเฟซบุ๊ค
มาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องกรอกซ้ า และมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 3 ข้อ ได้แก่ มีสัญลักษณ์ชัดเจนในการเลือกคลิ๊กแต่ละจุด 
รองลงมา คือ พื้นที่ให้บริการมีหลากหลาย เช่น ผ่านเวปไซต์ ผ่านไลน์) และพื้นที่ให้บริการมีความปลอดภัย ไม่เสี่ยง
ต่อการแฮค/ไวรัส ตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ เขมขวัญ สุดดี (2557) ได้ศึกษาเรือง กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคชาวไทยต่อการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านเฟซบุ๊ค ระบุว่าเมื่อต้องการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น             
ที่มีดีไซน์ใหม่ๆ จะใช้วิธีหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นมากที่สุด 
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9. ระดับความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่ ด้านกระบวนการ (Process) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่ามี 3 ข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีระบบการเก็บ
เงินปลายทาง รองลงมา คือ มีระบบแจ้งสถานการณ์ส่งของอย่างรวดเร็ว และมีระบบแจ้งการรับยอดช าระอย่าง
รวดเร็ว ตามล าดับ และมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก 1 ข้อ ได้แก่ มีระบบให้ลูกค้ากรอกระดับความพึงพอใจ และข้อควร
ปรับปรุงหลังการซื้อสินค้า สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ช                
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า จุดเด่นของ E-Commerce คือ ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่ม ประสิทธิภาพใน
การด าเนินธุรกิจ โดยลดความส าคัญขององค์ประกอบของธุรกิจที่มองเห็นจับต้องได้ เช่นอาคารที่ท าการ ห้องจัด
แสดงสินค้า (show room) คลังสินค้า พนักงานขายและพนักงานให้บริการต้อนรับลูกค้า เป็นต้น ดังนั้นข้อจ ากัด
ทางภูมิศาสตร์คือ ระยะทางและเวลาท าการแตกต่างกัน จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการท าธุรกิจอีกต่อไป 

10. เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กับความต้องการของลูกค้าในจังหวัดแพร่      
ในรูปแบบส่วนประสมทางการตลาด 7P’s พบว่า ไม่แตกต่างกัน 4 ข้อ และแตกต่างกัน 2 ข้อ ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

10.1 จ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมพบว่าความต้องการของลูกค้าใน
จังหวัดแพร่ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน 

10.2 จ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมพบว่าความต้องการของลูกค้าใน
จังหวัดแพร่ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน 

10.3 จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมพบว่าความต้องการ
ของลูกค้าในจังหวัดแพร่ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน 

10.4 จ าแนกตามระดับรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบว่าความต้องการของ
ลูกค้าในจังหวัดแพร่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีความแตกต่างกัน จ านวน 4 ด้านได้แก่              
ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านกายภาพการ
น าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation)และ ด้านกระบวนการ (Process) และพบว่า
ไม่แตกต่างกัน จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) และด้านบุคคล (People)  

10.5 จ าแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมพบว่าความต้องการของลูกค้า
ในจังหวัดแพร่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกัน จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่หรือช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านกายภาพการ
น าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) และ ด้านกระบวนการ (Process) และพบว่า
ไม่แตกต่างกัน จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) 

10.6 จ าแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวมพบว่าความต้องการของลูกค้าใน
จังหวัดแพร่ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) ด้านสถานที่หรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านบุคคล (People) ด้านกายภาพการน าเสนอ 
(Physical Evidence/ Environment and Presentation) และ ด้านกระบวนการ (Process) และพบว่าแตกต่าง
กัน จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านราคา (Price) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาความต้องการของของลูกค้าในจังหวัดแพร่ ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งนี้ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ลูกค้าส่วนใหญ่ในจังหวัดแพร่มีความคิดเห็นในภาพรวมระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย ผู้ประกอบการควรจัดสรรสินค้าให้มีหลากหลายประเภท แบ่ง
ประเภทจัดเจน เพื่อให้ลูกค้าเลือกได้อย่างทั่วถึง และจบการสั่งซื้อในที่ๆเดียว  

2. ด้านราคา(Price) ลูกค้าส่วนใหญ่ในจังหวัดแพร่มีความคิดเห็นในภาพรวมระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ สินค้ามีราคาถูกกว่าการซื้อผ่านช่องทางอื่นๆ เนื่องจากร้านที่ท าการขายผ่านระบบออนไลน์ จะมีต้นทุนที่
ถูกกว่าการขายแบบอื่น จึงท าให้สามารถลงราคาที่ถูกกว่าได้ ผู้ประกอบการควรพิจารณาตั้งราคาให้มีความ
สม่ าเสมอกันกับสินค้าทุกประเภท และมีการระบุราคาอย่างชัดเจน รวมถึงท าโปรโมชั่นด้านราคาเพื่อกระตุ้น
ยอดขาย ตัวสินค้าที่ขายออกยากด้วย 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place) ลูกค้าส่วนใหญ่ในจังหวัดแพร่มีความคิดเห็นในภาพรวมระดับมาก
ที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้จ าหน่ายมีบริการส่งสินค้าให้ฟรี ผู้ประกอบการควรพิจารณาค านวณต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายจากการแพ็คกิ้ง ค่าใช้จ่ายจากการจัดส่ง และก าไร ให้มีความเหมาะสมด้วย และควรมีการจัดโปรโมชั่น 
จัดส่งฟรีส าหรับสินค้าตัวที่ขายออกยากด้วย โดยไม่ก าหนดจ านวนขั้นต่ า 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด(Promotion) ลูกค้าส่วนใหญ่ในจังหวัดแพร่มีความคิดเห็นในภาพรวมระดับ
มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการท าการซื้อขายได้ตลอด 24 
ชั่วโมง และขายสินค้าได้ทั่วโลก นักท่องอินเตอร์เน็ตจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของบริษัทได้
ตลอดเวลาผู้ขายสามารถน าเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆได้อย่างรวดเร็ว โดยค าสั่งซื้ออาจเกิดขึ้นตลอด 
24 ชั่วโมงและมาจากที่ๆต่างกัน ผู้ประกอบการควรพิจารณาท าให้หน้าร้านสามารถเข้าถึงได้ง่าย ติดต่อง่าย เพื่อให้
ลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

5. ด้านบุคลากร(People) ลูกค้าส่วนใหญ่ในจังหวัดแพร่มีความคิดเห็นในภาพรวมระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้ให้บริการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี ซึ่งบางร้านอาจมีจ านวนลูกค้าติดต่อเข้ามาเยอะมาก 
ผู้ประกอบการควรพิจารณาจัดจ้างแอดมินให้สามารถตอบค าถาม ข้อสงสัยของลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะ
ความสะดวกสบายของลูกค้า และถือได้ว่าเป็นการเอาใจใส่ต่อตัวลูกค้าเองด้วย 

6. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ลูกค้าส่วนใหญ่ในจังหวัดแพร่มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบสังคมออนไลน์ได้ง่าย 
เช่น เมื่อมีการให้ลงทะเบียนก่อนซื้อ สามารถดึงข้อมูลจากเฟซบุ๊คมาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องกรอกซ้ า ผู้ประกอบการ
ควรพิจารณาจัดท าช่องทางการเข้าถึงหน้าร้านได้ง่ายๆ และมีวิธีการลงทะเบียนเพื่อสั่งซื้อสินค้าที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
เพื่อลดการเปลี่ยนใจสั่งซื้อของลูกค้า 

7. ด้านกระบวนการ(Process) ลูกค้าส่วนใหญ่ในจังหวัดแพร่มีความคิดเห็นในภาพรวมระดับมากที่สุด ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีระบบการเก็บเงินปลายทาง ซึ่งจุดเด่นของ E-Commerce คือ ประหยัดค่าใช้จ่าย และ
เพิ่ม ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ โดยลดความส าคัญขององค์ประกอบของธุรกิจที่มองเห็นจับต้องได้ เช่น
อาคารที่ท าการ ห้องจัดแสดงสินค้า (show room) คลังสินค้า พนักงานขายและพนักงานให้บริการต้อนรับลูกค้า 
เป็นต้น ผู้ประกอบการควรพิจารณาติดต่อประสานงานกับทางขนส่งเพื่อหาต้นทุนที่ถูกที่สุด เพื่อกระทบราคาต่อชิ้น
ที่ลูกค้าต้องจ่ายให้ได้น้อยที่สุด 

8. ผลเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของ
ลูกค้าในจังหวัดแพร่ จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ สถานภาพสมรส 
และอาชีพที่แตกต่างกัน พบว่ามีระดับความเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกัน 2 ด้าน                      
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มีข้อเสนอแนะคือ 1. ระดับรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ประกอบการควรทบทวน ด้านสถานที่หรือช่องทองจัด
จ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการ 2. สถานภาพ ผู้ประกอบการ
ควรทบทวน ด้านสถานที่หรือช่องทองจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกายภาพและการน าเสนอ 
และด้านกระบวนการ 
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