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สารบัญ 
 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย             หนา 
 

การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและการรับรูความเสี่ยง กับการตัดสินใจใชคิวอารโคด    1 
ชําระคาสินคา ในอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ 
  กมลชนก  สุขใจ 

 ดร.นันทวัน  เหลี่ยมปรีชา  
 

สวนประสมการตลาดของธุรกิจสปาในจังหวัดอุดรธานี       10 
 กานต  เคณาอุประ 
 รองศาสตราจารยเยาวกุล  เกียรติสุนทร 
 

ปญหาในการติดตามหน้ีคางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปา     18 
สวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 กานติมา  ณรงค 

รองศาสตราจารยเยาวกุล  เกียรติสุนทร 
 

การรับรูการตลาดแบบบูรณาการของหางริมปงซุปเปอรมารเก็ตเชียงใหม    27 
 กุสุมา  เชิดชูวิชัยกุล 
 

ประสิทธิภาพในการบริการจดทะเบียนนิติบุคคลของสํานักงานพาณิชยจังหวัด     35 
กรณีศึกษา สํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี 
 คณิช  แยมวิเชียร 
 รองศาสตราจารยเยาวกุล  เกียรติสุนทร 
 

ความพึงพอใจในบริการของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี   46 
 จันทรนภา  ศรีเหมือน 
 

การรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอปท.    56 
ในอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่ 
 จิราภรณ  เอ่ียมโพธิ์  
 
 



สารบัญ 
 

ชื่อเร่ือง/ชื่อผูวิจัย             หนา 
 

ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจผลิตทองคําเปลวตีมือ    67 
ภายในประเทศและตางประเทศ : กรณีศึกษา โรงงานทองคําเปลวชมพูนุท 
 ชมพูนุท  ปรีชาสามารถ 

ดร.อนันตพร  วงศคํา 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก    79  
ในพ้ืนที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร. 
 โชติ  ตั้งอนุรัตน 
 

การบริหารความเสี่ยงและผลประกอบการของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  90 
 ณัชชา  ไพศาลนรเสรี 
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A Study of technology adoption and risk perception on decision to use QR Code for 
purchasing in Uttaradit Province
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บทคัดยอ 
งานวิจัยที่ผานมามุงศึกษาการใชคิวอารโคดในรูปแบบอ่ืนๆ เชน การซื้อสินคาออนไลนผานระบบคิวอาร

โคดบนแอพพลิชั่น การตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมคิวอารโคด เปนตน ซึ่งเปนรูปแบบท่ีไมใชการชําระเงินคาสินคา 
วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้เพื่อคนหาคําตอบวาการตัดสินใจใชงานคิวอารโคดของผูบริโภคที่มี ลักษณะ
ประชากรศาสตร (เพศ อายุ และระดับรายได) จะแตกตางกันหรือไม รวมไปถึงการยอมรับเทคโนโลยี และการรับรู
ความเสี่ยงนั้นมีผลตอการตัดสินใจใชงานคิวอารโคดหรือไม โดยพิจารณาถึงประเด็นที่สงผลตอการยอมรับ
เทคโนโลยีโดยใชกรอบแนวคิดตามรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ของ Davis 1989 และปจจัยที่สงผลตอ
การรับรูความเสี่ยงในการใชงาน ซ่ึงสงผลตอกระบวนการตัดสินใจที่จะใชงานคิวอารโคดของผูบริโภค การวิจัยนี้เปน
การวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางเปนผูบริโภคจํานวน 400 คน อายุตั้งแต 20 – 59 ป ที่ซื้อสินคาและบริการ ณ จุดขาย 
ของรานคาภายในอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถจากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร เพื่อหาคาทางสถิติ ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที ( t-test) วิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (one-way 
ANOVA) และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) โดยกําหนดระดับความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนําเสนอผลการวิเคราะหที่ได โดยการบรรยายประกอบตาราง  

ผลการวิจัยพบวา การยอมรับเทคโนโลยีนั้นสงผลตอการใชงานคิวอารโคดทั้งในดานการรับรูประโยชน 
และการรับรูความงาย ในขณะท่ีการรับรูความเสี่ยงนั้นไมสงผลตอการตัดสินใจใชคิวอารโคด ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้จะทํา
ใหทราบถึงกลุมลูกคาเปาหมายท่ีชัดเจนของผูประกอบการรานคา ธนาคารพาณิชย เพื่อวางแผนกลยุทธทาง
การตลาด รวมไปถึงคาดการณแนวโนมการเติบโตของธุรกิจ และทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคต สามารถตอยอด
นวัตกรรมทางการเงินที่หลากหลายไดโดยงาย และสามารถนําไปใชประโยชนในหลายดานรวมถึงการขอสินเชื่อใน
อนาคตดวย  
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Abstract
This research different from other research (Decision Making Through the QR Code 

Online System, QR code innovation acceptance studies) is non-payment via QR code only. 

The purposes of this research was to study about the decision to use a QR code of 
consumers to investigate personal characteristics such as sex age and income. Including 
technology adoption and risk perceived that affecting consumer’s decision to use via QR 
code. This research to find out issues that affecting acceptance of the technology by using a 
conceptual framework based on acceptance of technology (TAM) 1989 Davis's and issues 
that affect the perception of risk that affect the decision making process to be usage of a QR 
code consumers. The study was a quantitative research. The samples consisted of 400 cases 
who are 20-59 years old were drawn from counter shops in Muang district Uttaradit 
province. The data was analyzed using statistical percentages, mean, standard deviation, 
independent-sample t-test, one-way ANOVA and found the differences by the Scheffe 
method. And multiple regression.

The results of the study were as follows: 1) the accepted technology has the 
relationships with behavior decision in both topic, usefulness perceived and easy to use 
perceived. 2) risk perceived has not affecting behavior decision to use QR code. Be able to 
easily continue in various financial innovation which was the important basic in business 
transactions in order to systematically collect the payment and utilize the benefits in various 
area including the requesting for credit in the future.

Keywords : Technology adoption, perceived risk, QR code
 

บทนํา 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหการชําระเงิน

เปลี่ยนรูปแบบไปจากอดีต จากที่เคยใช เบี้ย หอย เปนสื่อกลางในการชําระคาสินคา เปลี่ยนมาเปนเงินพดดวง 
เหรียญกษาปณและธนบัตรที่ใชกันอยูในปจจุบัน จนมาถึง “การชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment)”          
ไมวาจะเปนการใชจายดวยบัตรเครดิต บัตรเดบิต การโอนเงินและชําระเงินดวยคิวอารโคดผานโทรศัพทมือถือ การ
ใชเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Money) หรือกระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส (e-Wallet) ในการชําระคาสินคาตางๆ ซึ่งทั้งหมด
นี้ถือเปนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญของสังคมไรเงินสด (Cashless Society) (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2561) 
สําหรับสังคมไรเงินสด หรือ Cashless Society ยังถือวาเปนเรื่องที่คอนขางใหมสําหรับประเทศไทย แตในทวีป
ยุโรปนั้นถือไดวาเปนเรื่องปกติมาก เนื่องจากการทําธุรกรรมเงินสดในบางประเทศ เชน ประเทศสวีเดนถูกมองวา
ลาสมัยไปแลว ปจจุบัน รอยละ 80 ของธุรกรรมการเงินในสวีเดนเปนธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัลทั้งผานบัตรเครดิต 
บัตรเดบิต รวมไปจนถึงแอปพลิเคชันมือถือ ดวยความสะดวกสบาย การใชงานท่ีงาย และปลอดภัย อีกทั้งความ
รวมมือกันของภาคธนาคาร รัฐบาลและเอกชนที่มีจุดประสงครวมกันที่จะลดจํานวนของการใชเงินสด ทําให คน
สวีเดนแทบจะไมตองพกเงินสดเลย 

การใชเทคโนโลยีคิวอารโคดเปนอีกชองทางหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหมีประสิทธิภาพในการชําระเงินคา
สินคาและบริการตางๆ รวมไปถึงการลดการใชเงินสดซ่ึงจะสงผลดีชวยลดตนทุนในการผลิตธนบัตร เนื่องจากคิวอาร
โคดใชงานไดงายสะดวก ทั้งตัวผูบริโภคและรานคาหรือผูใหบริการ เนื่องจากประเทศไทยกําลังเริ่มตนที่จะกาวสู
สังคมไรเงินสด ซ่ึงนับวาเปนโอกาสที่ดีในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรใหเพ่ิมมากขึ้น โดยการ
นําเทคโนโลยีมาประยุกตใช (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2561)  
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ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี และการรับรูความเสี่ยงที่มีผลตอการตัดสินใจ
ใชคิวอารโคดชําระคาสินคาในอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ เพ่ือใชเปนขอมูลในการคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจใน
อนาคต เทรนดของผูบริโภคในยุคปจจุบัน กลุมลูกคาเปาหมาย รวมไปถึงการวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการดําเนินธุรกิจ และในการวิจัยที่เก่ียวของกับสังคมไรเงินสดตอไปดวย 

โดยใชกรอบแนวคิดตามรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ของ Davis (1989) ในดานของการรับรู
ประโยชน และการรับรูความงาย และปจจัยที่สงผลตอการรับรูความเสี่ยง ตามแนวคิดทฤษฎีของ Koter & 
Amstron (2001) และ Schiffman et al (2010) ซึ่งสงผลตอกระบวนการตัดสินใจที่จะใชงานคิวอารโคดของ
ผูบริโภค ตามทฤษฎีการตัดสินใจซื้อทั้ง 5 ดานของ Kotler (1997)  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร (เพศ อายุ และรายได) การยอมรับเทคโนโลยี การรับรู

ความเสี่ยง และการตัดสินใจใชคิวอารโคด 
2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตร (เพศ อายุ และรายได) ตอการการตัดสินใจใชคิวอารโคด 
3. เพื่อศึกษาปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี และการรับรูความเสี่ยง ที่มีผลตอการการตัดสินใจใชคิวอารโคด 

 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 

 
 
วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง (Population) ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ กลุมตัวอยางที่เคยใชคิว
อารโคดชําระเงินคาสินคา ณ จุดขายของรานคาในอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ ผูวิจัยไดกําหนดตัวอยางทั้งส้ิน 400 
ตัวอยาง อายุตั้งแต 20 – 59 ป เนื่องจากกลุมตัวอยางที่อายุ 60 ปขึ้นไปจะไมนิยมใชเทคโนโลยี หรือโทรศัพทมือถือ
สมารทโฟน ท่ีสามารถสแกนคิวอารโคดได 

2. การสุมตัวอยาง ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Sample Random Sampling) เพ่ือสุมเลือก 6 ตําบลจาก 17 ตําบลใน

อําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ ซ่ึงมีประชากรทั้งหมดประมาณ 459,768 คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558) 
ใชวิธีจับฉลาก (Lottery) โดยจะมีรายชื่อตําบลในอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถใสลงไปในกลองแลวสุมหยบิ

มาได 6 ตําบล ดังนี้ 
1. ตําบลทาอิฐ 2. ตําบลทาเสา 3. ตําบลบานเกาะ 
4. ตําบลวังกะพ้ี 5. ตําบลปาเซา 6. ตําบลน้ําริด 
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ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถามกับกลุมผูบริโภคที่
ซื้อสินคาและบริการ ณ จุดขายของรานคาในอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ 

3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใช แบบสอบถาม โดยโครงสรางแบบสอบถามไดแบงออกเปน 3 
ตอน ไดแก สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 พฤติกรรมการใชคิวอารโคดชําระคาสินคา
ในจังหวัดอุตรดิตถ สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับ ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยี ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยง และการ
ตัดสินใจใชคิวอารโคด  

4. ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหในรูปแบบของ 

การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เปนการอธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
ซึ่งนําเสนอและอธิบายในรูปของคาเฉลี่ย คารอยละ ความถี่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผานตารางและแผนภูมิ  

การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยางดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis) ซ่ึงมีเครื่องมือในการวิเคราะหดังนี้ 

1. การวิเคราะห Independent Samples t-test และ One-way ANOVA 
2. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) สําหรับศึกษาความสัมพันธของปจจัยที่ได

กําหนดไว 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

พบวาเปนเพศชายรอยละ 56.8 เพศหญิงรอยละ 43.3 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 20-29 ป คิดเปน 
รอยละ 62 กลุมตัวอยางมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาทคิดเปนรอยละ 25.3 รองลงมามีรายได 20,001-
35,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 22.5 มักประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 35.8 และ
ขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 24.3 โดยกลุมตัวอยางรอยละ 65.8 มีระดับการศึกษาอยูที่ระดับปริญญา
ตรี กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการชําระคาสินคาผานคิวอารโคดนอยกวา 2 คร้ังตอเดือน และ 2-5 ครั้งตอ
เดือนอยูในสัดสวนที่เทากันคิดเปนรอยละ 33 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีการใชคิวอารโคดชําระคาสินคาตอเดือน
อยูในสัดสวนท่ีไมบอยมากนัก จํานวนเงินที่กลุมตัวอยางนิยมชําระคาสินคาผานคิวอารโคดตอครั้งมากที่สุดอยูที่ 
101-500 บาท คิดเปนรอยละ 45 อาจเปนเพราะวาอยูในชวงราคาที่ไมสูงเกินไปและทุกๆชวงอายุและทุกๆอาชีพ
สามารถจายได หรือเต็มใจที่จะจาย (willingness to pay) ประเภทของธุรกิจที่กลุมตัวอยางนิยมเลือกชําระคา
สินคาผานคิวอารโคดมากที่สุดคือ รานสะดวกซื้อหรือรานโชหวย คิดเปนรอยละ 35.5 โดยตัวเองคือผูที่มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจเลือกใชคิวอารโคดชําระคาสินคามากท่ีสุดอยูที่รอยละ 87.3 แสดงใหเห็นว าบุคคลอ่ืนมีผลตอการ
ตัดสินใจใชงานคิวอารโคดนอยมากเมื่อเทียบกับการตัดสินใจใชงานคิวอารโคดชําระคาสินคาดวยตนเอง  
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวาลักษณะทางประชากรศาสตร (อายุ,รายได) ที่ตางกันใหความสําคัญ
ตอการตัดสินใจใชคิวอารโคดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังนี้  
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ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

การตัดสินใจใชคิวอารโคด เพศ อายุ รายได 

การรับรูปญหา H0 H0 H1 

การคนหาขอมูล H0 H1 H1 

การประเมินทางเลือก H0 H0 H1 

การตัดสินใจใชงาน H0 H0 H1 

พฤติกรรมหลังการใชงาน H0 H0 H1 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยี (การรับรูประโยชน, การรับรูความงาย) และการ

รับรูความเสี่ยงมีผลตอการตัดสินใจใชคิวอารโคดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t 
Sig. 

B Std. Error Beta 
1  (Constant) 1.030 0.165 6.225 0.000 
 การรับรูประโยชน 0.456 0.057 8.042 0.000* 
 การรับรูความงาย 0.277 0.054 5.101 0.000* 
 การรับรูความเสี่ยง -0.040 0.022 -1.776 0.076 
a. Dependent Variable: การตัดสินใจใชคิวอารโคด R=.702, R2=.493, Adjusted R2=.489, SE(est)= .45423,  

F =128.465, Sig. = 0.000 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่2 พิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ (Beta) ของปจจัยตางๆ ที่เปนตัวแปรอิสระเพ่ือ
แสดงระดับความสําคัญที่มีผลกระทบตอตัวแปรตาม โดยเรียงตามลําดับปจจัยท่ีมีผลกระทบมากที่สุดไปหาปจจัยท่ีมี
ผลกระทบนอยที่สุด สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

การรับรูประโยชน จากผลการวิเคราะหคา Beta = 0.456 และคา Sig. = 0.000 นอยกวา 0.05 ซึ่งเปนคา 

α ที่กําหนด จึงยอมรับสมมติฐานแสดงวา การรับรูประโยชน มีผลกระทบตอการตัดสินใจใชคิวอารโคด อยางมี
นัยสําคัญ  

การรับรูความงาย จากผลการวิเคราะหคา Beta = 0.277 และคา Sig. = 0.000 นอยกวา 0.05 ซึ่งเปนคา 

α ที่กําหนด จึงยอมรับสมมติฐานแสดงวา การรับรูความงายมีผลกระทบตอการตัดสินใจใชคิวอารโคด อยางมี
นัยสําคัญ 

การรับรูความเสี่ยง จากผลการวิเคราะหคา Beta = -0.04 และคา Sig. = 0.076 มากกวา 0.05 ซึ่งเปนคา 

α ที่กําหนด จึงปฏิเสธสมมติฐานแสดงวา การรับรูความเส่ียงไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจใชคิวอารโคด อยางมี
นัยสําคัญ  
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อภิปรายผล 
เพศ ผลการศึกษาพบวาเพศท่ีตางกันไมสงผลตอการใชงานคิวอารโคด โดยเพศชายและเพศหญิงมีระดับ

การตัดสินใจใชคิวอารโคดที่ใกลเคียงกัน เนื่องจากการเปล่ียนผานเทคโนโลยีที่เขาถึงงายในปจจุบัน ยุคที่ Social 
Media มีอิทธิพลตอทุกคน การเขาถึงขอมูลตางๆของแตละบุคคลจึงมีมากและเปนไปอยางรวดเร็วสงผลทําใหเกิด
การตัดสินใจใชคิวอารโคดที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สรธารา ทองตอ (2556) พบวาปจจัยสวน
บุคคลดานเพศไมมีผลตอการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมคิวอารโคด เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารตางๆในปจจุบันมี
ความเจริญ กาวหนามากข้ึน มีการแพรกระจายของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทําใหมีการถายทอดนวัตกรรมตางๆ 
และขอมูล ขาวสารไดอยางสะดวกรวดเร็ว ประกอบกับสังคมในปจจุบันนัน้เพศชายและเพศหญิงมีบทบาททางสังคม
ที่เทาเทียมกันสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ มีการติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ ยนขอมูลขาวสารกันไดอยางอิสระ อีกทั้ง
นวัตกรรมคิวอารโคดก็ไมไดมีการแบงประเภทการใช หรือผูใชงานเฉพาะ ทุกคนในทุกเพศและทุกวัยจึงมีโอกาสใช
งานคิวอารโคดไดเหมือนกัน  

อายุ ผลการศึกษาพบวาอายุที่ตางกันใหความสําคัญตอการใชงานคิวอารโคดโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการ
คนหาขอมูลกอนการตัดสินใจใชงาน กลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 20-39 ป มีการตัดสินใจใชงานคิวอารโคด
มากกวากลุมตัวอยางที่อายุระหวาง 40 - 49 ป ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดการแพรกระจาย และการยอมรับนวัตกรรม
ของ Rogers and Shoemaker (1962) ที่แบงกลุมของผูยอมรับนวัตกรรมออกเปน 5 กลุม โดยกลุมตัวอยางอายุ
ระหวาง 20 – 39 ป จัดอยูใน กลุมผูรับเร็ว (Innovators) มีจํานวนรอยละ 2.5 เปนบุคคลกลุมแรกในสังคมที่
นอกจากเปนทั้งผูประดิษฐคิดคนแลวยังรวมไปจนถึงผูใชงานท่ีมีความรูดานเทคโนโลยี และชอบติดตามเทคโนโลยี
อยูเสมอ มีความกลาเสี่ยงทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กลาไดกลาเสีย ไมกลัวความลมเหลว แตไมถือเปนแบบอยางใหแก
ผูรับนวัตกรรมในกลุมอื่นๆที่รับนวัตกรรมไดชากวา สวนกลุมตัวอยางที่อายุระหวาง 40 – 49 ป จัดอยูในกลุมผูรับที่
ยอมรับตามผูอื่นที่คอนขางชา (Late Majority) มีจํานวนรอยละ 34 มีลักษณะที่ขาดความมั่นใจ ในการตัดสินใจจึง
จําเปนตองคนหาขอมูลกอนการตัดสินใจ กวาที่บุคคลกลุมนี้จะเริ่มยอมรับและใช เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอาจจะ
เร่ิมตกรุนไปแลว และมีความจําเปนตองการใชงานจริงๆ จึงจะใชงานนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใดเขาถึงการยอมรับ
ของคนกลุมนี้ไดถือวาประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธัญญลักษณ พลวัน และคณะ (2557)         
ที่พบวาผูบริโภคที่มีอายุที่แตกตางกันมีปจจัยในการตัดสินใจเลือกใชบริการเทคโนโลยีคิวอารโคดแตกตางกัน  

รายได ผลการศึกษาพบวารายไดที่ตางกันใหความสําคัญกับการใชงานคิวอารโคดตางกัน ซึ่งกลุมตัวอยางที่
มีรายไดนอย (ไมเกิน15,000 บาท) และกลุมตัวอยางที่มีรายไดสูง (40,001บาทข้ึนไป) มักจะใหความสนใจกับการใช
คิวอารโคดชําระคาสินคานอยกวากลุมตัวอยางที่มีรายไดในระดับปานกลาง ซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยอยู
ในชวง 20,001-40,000 บาทอาจเปนเพราะวากลุมตัวนี้อยูในชวงวัยเร่ิมทํางาน อยูในกลุมเจนเนอเรชั่นวาย เปนคน
รุนใหมที่ไดเติบโตขึ้นมาทามกลางเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็ว ทําใหมีการ เปดรับ
เทคโนโลยีใหม ๆ มากกวาคนรุนเบบี้บูมเมอร หรือเจนเนอเรชั่นเอ็กซ จึงทําใหมีการตัดสินใจใชคิวอารโคดมากกวา
กลุมอื่นๆ เชนเดียวกับชวิศา พุมดนตรี (2559) ที่พบวาการทําธุรกรรมทางการเงิน ในสวนของรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ผูที่มีรายไดมากกวา 55,000 บาท มีแนวโนมยอมรับบริการพรอมเพยมากที่สุด ซึ่งอาจเปนเพราะคนกลุมนี้มีกํา ลัง
ทรัพยในการเขาถึงสื่อ และศึกษาเก่ียวกับบริการพรอมเพยไดเร็วกวาคนกลุมอื่น ๆ จึงมีการใชบริการที่มากกวากลุม
คนท่ีมีรายไดต่ํากวา 55,000 บาท ในขณะที่สุรียพร เหมืองหลิ่ง (2558) พบวากลุมตัวอยางที่มีระดับรายไดต่ํากวา 
20,000 บาทตอเดือน จะมีความเชื่อมั่นในการใชบริการทางการเงินผาน Mobile Banking Application นอยกวา 
กลุมอื่น อันเนื่องมาจากเปนกลุมที่มีรายไดไมมากนัก อาจมีความกังวลเก่ียวกับความปลอดภัยในการทําธุรกรรม
ทางการเงินผาน Mobile Banking Application 
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การรับรูประโยชน ผลจากการศึกษาพบวา การยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรูประโยชน สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชคิวอารโคดชําระคาสินคาในอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ อาจเปนเพราะวาการใชงานคิวอารโคดชวย
ใหสามารถชําระคาสินคาหรือบริการไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบกับวิธีการชําระเงินแบบอ่ืนๆ เชนการชําระดวย
เงินสด หรือการชําระดวยบัตรเครดิต ความสะดวกสบายในการใชบริการรวมไปถึงสามารถชวยใหควบคุมการชําระ
เงินไดมากยิ่งขึ้นไมตองวิตกกังวลในเรื่องของความปลอดภัยและความเส่ียงตางๆ อีกทั้งยังเหมาะสมกับรูปแบบการ
ใชชีวิตของคนในสังคมสมัยนี้ เนื่องจากปจจุบันการใชโทรศัพทสมารทโฟนเปนที่นิยมอยางแพรหลาย มีจํานวนคนท่ี
ใชเพิ่มมากข้ึนทุกป จนกลายเปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวัน ดังนั้นการใชโทรศัพทสมารทโฟนสแกนชําระคาสินคา
จะเปนประโยชนอยางมากกับการดําเนินชีวิตในปจจุบันนี้ เนื่องจากประหยัดเวลา สะดวก และใชงานงาย  ผล
การศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัยของกฤตโสภา ทิพยปญญาวงศ (2559) ที่พบวา การเพ่ิมความสะดวกสบายในการ
ใชงานจากระบบการใชโดยใชการยืนยันตัวตนที่สะดวกรวดเร็ว เชน การสแกนลายนิ้วมือเพ่ือยืนยันตัวตน เปนตน 
พรอมทั้งดึงดูดโดยการใหสิทธิประโยชนพิเศษทั้งในรูปแบบของสวนลด เงินคืน และการสะสมแตม แกผูใชบริการใน
แตละขั้นตอน ตั้งแตการดาวนโหลด การสมัครบัญชี การทดลองใชงานคร้ังแรก และการใชงานอยางตอเนื่อง เพื่อ
รักษาฐานลูกคาซึ่งสวนลดและสิทธิประโยชนเหลานี้ถือเปนการนํารองใหผูใชบริการไดทดลองใชงานและเห็นถึง
ประโยชนในการใชงาน Mobile Wallet มากข้ึนจากการเพิ่มมูลคาของเงิน มากกวาการใชเงินสดหรือบัตรเงินสด 
แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของวิจัยของ Elif Ozkaya. et al (2015) ท่ีพบวาการรับรูประโยชนไมไดทําใหการใช
งานคิวอารโคดเพิ่มขึ้นเชนเดียวกับงานวิจัยของ Morris, M. G. and Venkatesh, V (2000) ที่พบวาการรับรู
ประโยชนไมสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยี ทั้งนี้อาจเปนเพราะวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี
อยูพอสมควร ดังนั้นจึงเกิดความคาดหวังจากกลุมตัวอยางวาการใชคิวอารโคดเปนเรื่องปกติ หลังจากยอมรับและ
ทดลองใชงานแลว และตองการสิ่งเพิ่มเติมที่แตกตางจากเดิมจึงทําใหการรับรูประโยชนไมสงผลตอการใชงานคิวอาร
โคดอีกตอไป 

การรับรูความงาย ผลจากการศึกษาพบวา การยอมรับเทคโนโลยีดานการรับรูความงาย สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชคิวอารโคดชําระคาสินคาในอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ อาจะเปนเพราะวาการใชงานคิวอารโคด
สามารถศึกษาวิธีการใชงานไดงายโดยไมจําเปนตองเปนผูเชี่ยวชาญ รวมไปถึงรานคาสามารถเพ่ิมยอดขายไดมากขึ้น
ดวยเนื่องจากไมตองเสียเวลาตรวจเช็คยอดชําระ และทอนเงิน ซึ่งชวยใหเกิดความสะดวกรวดเร็วข้ึน ทําใหผูบริโภค
มีความยินดีและกระตือรือรนที่จะใชคิวอารโคดมากย่ิงขึ้น ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับอัญญารัตน ใบแสง 
(2552) ท่ีพบวา การรับรูความงายในการใชงานเทคโนโลยี 3G คือสามารถเรียนรูและทําความเขาใจไดงายดวย
ตนเอง รวมทั้งมีขั้นตอน การใชงานท่ีไมยุงยากซับซอน จึงเกิดผลกระทบเชิงบวกตอทัศนคติที่มีตอการใชงาน
เทคโนโลยี 3G อันจะสงผลไปสูเจตนาที่จะใชเทคโนโลยี 3G ของผูใชตอไป ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัย
ของ วริษฐา สุริยไพฑูรย (2560) ที่พบวาเทคโนโลยีที่ใชในการซ้ือสินคาผานระบบพาณิชยบนโทรศัพทเคลื่อนที่ทํา
ใหผูบริโภคสามารถซื้อสินคาไดงายขึ้น เชนมีขั้นตอนในการซื้อที่ไมซับซอน สามารถหาสินคาที่ตองการไดงาย           
จะสงผลใหผูบริโภคซื้อสินคาผานระบบพาณิชยบนโทรศัพทเคล่ือนที่มากยิ่งขึ้น 

การรับรูความเสี่ยง ผลจากการศึกษาพบวา ปจจัยดานการรับรูความเสี่ยงนั้นไมสงผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชคิวอารโคดชําระคาสินคาในอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถเนื่องจากผูบริโภคสวนใหญยังคงมีความเชื่อม่ันระบบ
ความปลอดภัยในระบบการชําระเงิน อีกทั้งในปจจุบันผูใหการบริการยังมีระบบการยืนยันตัวตนและการเขารหัส
ขอมูลเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางกระบวนการชําระเงิน รวมไปถึงระบบโทรศัพทมือถือหรือเครือขาย
อินเตอรเน็ตในปจจุบันที่คอนขางเสถียร ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ Okazaki, Li, and Hirose 
(2012) พบวาผูบริโภคมีแนวโนมที่จะรับรูความเส่ียงในการใชคิวอารโคดแมอยูนอกบานหรือตามสถานที่ตางๆ  
(หนาราน, บนรถไฟใตดิน) ชี้ใหเห็นวาผูบริโภคมีความรูความเขาใจและพรอมที่จะยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ในขณะทําธุรกรรมในสถานที่ตางๆ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Koter & Amstrong (2001) ที่กลาวววาสิ่งที่
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เปนกระบวนการตัดสินใจที่สําคัญของผูบริโภคคือความเส่ียงในการซื้อสินคาของที่ผูบริโภคสามารถรับรูได ซึ่งความ
เส่ียงหมายถึงความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคซื้อสินคา ซึ่งผูบริโภคอาจไดรับประโยชนไมเปนไปตามที่
คาดหวังเอาไว หากผูบริโภคมีการรับรูความเสี่ยงในตัวของสินคามากจะทําใหผูบริโภคมีตัวเลือกในการตัดสินใจ
นอยลง แตถาหากผูบริโภคมีการรับรูความเสี่ยงนอย จะทําใหจํานวนสินคามีเยอะมากขึ้นในการเลือกซื้อ ซึ่งแตละ
บุคคลมีบุคลิกภาพ และนิสัยที่แตกตางกัน จึงสงผลตอระดับของความเส่ียงซึ่งจะแปรผันตาม ประสบการณ นิสัย
สวนตัว อายุ ระดับการศึกษา ฯลฯ ซึ่งโดยปกติคนที่มีอายุนอยกวามักจะชอบความเสี่ยงสูงกวาคนท่ีมีอายุมาก 
เนื่องจากยังอยูในชวงวัยรุน อยากรูอยากลอง ยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหมไดอยางรวดเร็ว 
 

ขอเสนอแนะ 
ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 20 - 39 ป จะตัดสินใจใชคิวอารโคด ในดานการคนหา

ขอมูล มากกวากลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 40 - 49 ป เนื่องจากการเขาถึงขอมูลในปจจุบันเปนเรื่องที่งาย สะดวก 
และรวดเร็ว เปนประโยชนสําหรับวางแผนการตลาดโดยควรเขาหาผูบริโภคตั้งแตในชวงการเร่ิมตนหาขอมูลไปจนถึง
เวลาของการตัดสินใจ ผลิตภัณฑที่เริ่มตนไดดีไมเพียงเเตเขาถึงผูบริโภค แตตองนําเสนอขอมู ลที่เกี่ยวของและมี
ประโยชนตั้งแตวินาทีเเรก ทําใหสามารถไดเปรียบคูแขง และกลุมตัวอยางมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 20,001-
40,000 บาทจะเปนกลุมที่ตัดสินใจเลือกใชคิวอารโคดชําระคาสินคา มากที่สุด โดยเหตุผลในการเลือกใชคิวอารโคด
ชําระคาสินคาก็คือ มีประโยชนและงายตอการใชงาน ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจรานคาสามารถนําขอมูลไปใชในการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาด โดยการวางแผนในการทําการตลาดเฉพาะกลุม โดยมุงเนนประชาสัมพันธ การ
โฆษณา หรือการสงเสริมการใชงานอยางชัดเจน วาสามารถชวยใหผูบริโภคประหยัดเวลา และลดตนทุนในการ
ประชาสัมพันธที่เปนวงกวาง โดยไมทราบขอมูลของกลุมเปาหมายที่แทจริง ดังนั้นจึงทําใหผูประกอบการสามารถ
ทราบถึงพฤติกรรมการใชงานของผูบริโภคไดชัดเจนมากข้ึน เพื่อนํามาปรับใชกับธุรกิจของตนเอง 
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สวนประสมการตลาดของธุรกิจสปาในจังหวัดอุดรธานี 
 
Marketing mix factors affecting the behavior of spa services in Udon Thani
 

ผูวิจัย   กานต  เคณาอุประ 
สาขาวิชา การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

  รองศาสตราจารยเยาวกุล เกียรติสุนทร 
ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

 

บทคัดยอ  
 การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ
สปา ในจังหวัดอุดรธานี จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน ของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี กําหนดกลุม
ตัวอยางโดยวิธีของทาโร ยามาเน จํานวน 390 คน สุมตัวอยางโดยวิธีเจาะจง ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบความแตกตางดวย t-test และ F-test 
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 31 – 40 ป มีสถานภาพ
สมรสแลว การศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายไดตอเดือน
ระหวาง15,001 -25,000 บาท 
 ผลการศึกษาเก่ียวกับคุณลักษณะดานตาง ๆ ของผูใชบริการสปาท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
ผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปา ในจังหวัดอุดรธานี พบวาปจจัยดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา          
การประกอบอาชีพ และรายได มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 
คําสําคัญ : สวนประสมการตลาด , สปา 
 
Abstract 

This research purpose is to to study the marketing mix factors affecting the behavior 
of using spa services in Udon Thani by personal data of different people. The sample 
consisted of 390 Spa therapist that stay in Udon Thani, and the questionnaires were used as 
a tool for data gathering. The data were analyzed applying Frequency, Percentage, Mean 
and Standard Deviation. SPSS is used for data analysis at a statistical level of .05. 

The research results of this study were as follows. There was a significant difference in 
the factors influencing consumer purchasing decision behavior of Spa therapy in Udon Thani in 
terms of sex, age, marriage status, education level, occupation and current incomes (p< .05).  

Keywords : Service Marketing Mix, Beauty Salon Service,Factor That Influenc.
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บทนํา 
ปจจุบันภาคธุรกิจหันมาใหความสําคัญกับทรัพยสินที่ไมมีตัวตนและความคิดสรางสรรคมากขึ้นธุรกิจ

บริการซึ่งสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจึงทวีความสําคัญมากขึ้นประกอบกับภาครัฐไดเล็งเห็น
ความสําคัญของภาคบริการตอเศรษฐกิจของประเทศจึงเรงใหมีการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการโดยไดวาง
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจบริการใหสามารถแขงขันในตลาดตางประเทศไดนอกจากนี้ธุรกิจบริการจัดวามีความ
หลากหลายสูงเมื่อพิจารณาจากธุรกิจบริการที่มีหลากหลายชนิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวนับวามี
ความสําคัญมากท่ีสุดและมีความสําคัญเพ่ิมขึ้นเปนลําดับไมเฉพาะแตเพียงธุรกิจโรงแรมหองพักภัตตาคารและ
รานอาหารเทานั้นยังมีความสําคัญเพ่ิมขึ้นตอธุรกิจอื่น ๆ ดวยเชนโรงพยาบาลเอกชนสถานศึกษาธุรกิจเสริมความ
งามก็มีไวเพื่อบริการนักทองเที่ยวที่เปนชาวตางประเทศหลายแหงขณะที่ธุรกิจบริการดานอ่ืนอีกหลายธุรกิจมีโอกาส
ขยายตัวดีเชนกันอยางไรก็ตามธุรกิจบริการมีความออนไหวตอปจจัยภายนอกคอนขางสูงโดยเฉพาะธุรกิจที่
เก่ียวเนื่องกับการทองเที่ยวที่จําเปนตองพ่ึงพานักทองเที่ยวหรือลูกคาจากตางประเทศเปนหลัก (ฝายวิจัยธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา.2546) 
 ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยวัตถุประสงคของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยวตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพคนเพื่อใหคนไทยทุกคน
ไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกายจิตใจความรูความสามารถทักษะการประกอบอาชีพและมีความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพ่ือเสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองที่จะนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว
ชุมชนและสังคมไทยยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงเสรมการทองเที่ยวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 11 เปนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
และการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและย่ังยืนเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรู
และความเปนไทยโดยใชกระบวนการพัฒนาและหวงโซอุปทานบนรากฐานของความรูสมัยใหมภูมิปญญาทองถ่ิน
และวัฒนธรรมไทยและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ดังนั้นจึงสมควรอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาถึงการบริหารจัดการดานธุรกิจสปาในจังหวัดอุดรธานีเพราะ
ถือเปนธุรกิจท่ีกําลังไดรับความนิยมและสรางรายไดใหกับผูประกอบการเปนอยางมากซ่ึงการบริหารจัดการท่ี
เหมาะสมเครื่องมือสําคัญที่จะสรางความภาคภูมิใจใหกับทั้ งผูประกอบการและผูใชบริการหนวยงานท้ังภาครัฐ
เอกชนที่เกี่ยวของและสรางชื่อเสียงใหแกประเทศชาติไดในที่สุดธุรกิจบริการที่นาจับตามองในดานแนวโนมของ
ภาวะตลาดและมีโอกาสขยายการลงทุนมีหลายกลุมธุรกิจซึ่งธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวนับวามีความ
โดดเดนท่ีสุดในปจจุบันมีศักยภาพในการพัฒนาใหสามารถแขงขันกับตางประเทศไดจึงเปนธุรกิจที่สามารถสราง
รายไดใหกับประเทศและการจางงานไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจากสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑภาคบริการตอผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ (GDP) เมื่อเทียบกับภาคผลิตอื่น ๆ ในดานรายไดจากภาคบริการรับระหวางประเทศเมื่อ
พิจารณาขอมูลบริการรับจะเห็นไดวาการบริการทองเที่ยวมีสัดสวนสูงที่สุดโดยอยูในระดับประมาณกวารอยละ 50 
ของการบริการรับทั้งหมดสําหรับภาพรวมของบริการมีแนวโนมขยายตัวคอนขางดีโดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 11 ตอปในชวง 10ปที่ผานมา (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2548) ประกอบกับรัฐบาลประกาศ
ปฏิรูปการทองเท่ียวภายในประเทศเพื่อใหเศรษฐกิจหมุนเวียนประเทศไทยศึกษาหากลยุทธใหมๆที่จะสงเสริมการ
ทองเที่ยวอยูเสมอในชวงที่กระแสนิยมธรรมชาติไดรับความสนใจมากข้ึนมีการอนุรักษฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่นทําให
เกิดโอกาสท่ีประเทศไทยจะนําภูมิปญญาไทยมานําเสนอไมวาจะเปนการนวดแผนไทยการใชสมุนไพรไทยเพ่ือการ
บําบัดรางกายการสงเสริมอาหารไทยตลอดจนการผสมผสานใหเปนธุรกิจทองเที่ยวรูปแบบใหมที่เนนการใหบริการ
สุขภาพ ประกอบกับรัฐบาลโดยองคกรสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทยประกาศใหสปาเปนแหลงทองเที่ยว
และพักผอนอันดับหนึ่งเพราะสปามีศักยภาพดึงดูดนักทองเที่ยวและนําเงินรายไดเขาประเทศปละไมนอยจึงทําให
ผูประกอบการใหความสนใจในธุรกิจสปามากยิ่งขึ้นซ่ึงในแตละพื้นที่ของประเทศไทยสามารถสรางจุดขายที่แตกตาง
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กันและสามารถกระตุนกําลังซื้อเขาสูอุสาหกรรมทองเที่ยวไดทันทีภายใตเงื่อนไขที่รัฐบาลสงเสริมอยางจริงจังตามกล
ยุทธศาสตรที่วางไว 
 จะเห็นไดวาธุรกิจสปาเปนหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีการแขงขันสูงเพราะเปนกระแสนิยมผูประกอบธุรกิจสปา
จึงจําเปนตองมีแนวทางหรือในการรับมือการขยายตัวของธุรกิจสปาที่มีอยูตลอดเวลาทําใหตองมีการปรับตัวให
สอดคลองกับสภาวะการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและสรางความไดเปรียบเพื่อความเปนผูนําในธุรกิจสปาแต
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการท่ีสามารถพัฒนาธุรกิจสปาใหกาวหนามากย่ิงข้ึนได
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูศึกษามีความสนใจศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใช
บริการสปา ในจังหวัดอุดรธานีเพื่อเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจสปาและบุคคลท่ีสนใจในธุรกิจสปานําไปใช
ประโยชนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปา ในจังหวัดอุดรธานี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปา ในจังหวัด
อุดรธานีจําแนกตามขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน 
  

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 ผูวิจัยไดทบทวนงานวิจัยเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบริการและ
แนวคิดทฤษฎี ปจจัยสวนบุคคล การตัดสินใจ พฤติกรรมผูบริโภค สวนประสมทางการตลาดคุณภาพบริการ ความ
พึงพอใจบริการ และธุรกิจสปาผูวิจัยไดอางอิงแนวคิดแนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ           
(Service Marketing Mix'7Ps) ของ ฟลลิป คอตเลอร (Phillip Kotler, 1997: 102) ท้ัง 7 ดานคือดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานสถานที่หรือชองทางการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาดดานบุคลากร ดานกระบวนการ
ใหบริการและดานลักษณะทางกายภาพมาทําเปนกรอบแนวคิด 
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ประชากรในจังหวัดอุดรธานีจํานวน 1,580,831 คน (ขอมูล ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2560: สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง) 
 กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ประชากรในจังหวัดอุดรธานีจํานวน จํานวน 400 คน ทั้งนี้กลุม
ตัวอยางตองมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เปนคนไทย 2) สามารถอานหนังสือ และเขียนหนังสือไทยได  และ 3) เคยใช
บริการสปาในจังหวัดอุดรธานี 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นมาจากทฤษฎีแนวคิด
ตาง ๆ และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยเนื้อหาของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน คือ 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป จํานวน 6 ขอประกอบดวย เพศอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปา ในจังหวัด
อุดรธานี ท้ังหมด 7 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่หรือชองทางการใหบริการ ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานการนําเสนอสิ่งแวดลอมทางกายภาพ รวมทั้งสิ้น 35 
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ขอ ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามโดยใช Likert’s Scale เปนมาตรวัดลักษณะของขอความท่ีใชมีลักษณะเชิงบวก          
มีเกณฑการใหคะแนนแบงเปน 5 ระดับ 
 สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอเสนอแนะและคิดคิดเห็นเพิ่มเติม โดยเปนคําถามปลายเปดให
ผูตอบแบบสอบถามเขียนขอความในสวนขอเสนอแนะและคิดคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกรับ
บริการสปา 
การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา 

2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ  
3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอรางเครื่องมือตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและพิจารณาให

ขอเสนอแนะ 
5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของขอความ  

(IOC : Index of consistency) พบวาในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานลักษณะทาง
กายภาพ มีคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของขอความเทากับ 1.00 สวนในดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากร 
และดานกระบวนการใหบริการคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของขอความเทากับ 0.83 

6. นําเคร่ืองมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางคือประชากรในจังหวัดอุดรธานี 
จํานวน 30 คน แลวนําผลการทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแอลฟา ตามวิธีของครอนบราค (Cronbach’s Coefficient Alpha Method) โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปกําหนดคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ ไมต่ํากวา 0.75 พบวา ดานผลิตภัณฑ มีคาความเชื่อม่ัน
เทากับ 0.838 ดานราคา มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.960 ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 
0.893 ดานการสงเสริมการตลาด มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.929 ดานบุคลากร มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.869 ดาน
กระบวนการใหบริการ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.942 ดานลักษณะทางกายภาพ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.929 

7. 21. นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้มีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
2. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล 
3. ตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
4. จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป  

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลผลและวิเคราะห
ขอมูลโดยดําเนินการดังนี้ 

1. นําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง 
2. นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณแลวมาลงรหัส (Coding Form) 
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3. แบบสอบถามท่ีลงรหัสแลว มาบันทึกลงในโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อประมวลผลขอมูลที่ไดจัดเก็บและ
คํานวณหาคาทางสถิติแลวนําผลท่ีไดมาวิเคราะหเพื่อตอบคําถามวิจัยและวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยนําเสนอผลใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียงและนําผลการศึกษาที่วิเคราะหไดมาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและเ ขียน
ขอเสนอแนะ 

4. นําแบบสอบถามที่ลงรหัสแลวใหคะแนนแตละขอจากอํานาจการจําแนกรายขอในแบบสอบถามโดยใช
มาตรสวนประมาณคา (Rating scale) โดยกําหนดคาน้ําหนักหรือคะแนนออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีลิเคอรท (Likert) 

5. นําคาที่ไดมาทําการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปา ในจังหวัดอุดรธานี ดังสมติฐานท่ีตังไว วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ 
(t-test) คาความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จะใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s test) 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัย ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปา ในจังหวัดอุดรธานี 
ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณา 
(Descriptive Statistics) ดังนี้ 

1. สถิติพื้นฐาน ประกอบดวย 1) คารอยละ (Percentage) 2) คาเฉลี่ย (Mean) และ 3) สวนเบี่ยงแบบ
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช
วิธีหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาด (Cronbach) 

3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปา ในจังหวัดอุดรธานีแตกตางกันตามคุณลักษณะสวน
บุคคลวิเคราะหโดยใชสถิติคา t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) ดวยคา        
F-test หากพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของ   
เชฟเฟ (Scheffe’s test) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปา ในจังหวัด
อุดรธานี ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1. จากผลการวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 72.1 สวนใหญ
มีสถานภาพสมรสแลว คิดเปนรอยละ 53.8 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 54.1 สวนใหญประกอบ
อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 60.0 มีรายไดตอเดือนอยูในชวงระหวาง 15,001 -25,000 
บาท คิดเปนรอยละ 30.8  

2. จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผูใชบริการสปาตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปา ดานผลิตภัณฑ (Product) พบวา มีคาเฉล่ียรวมอยูที่ 3.93 ในระดับ
มาก มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.94 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การมีอุปกรณที่ดี ทันสมัย สะอาด 
และปลอดภัยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.07 อยูในระดับมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.99 และชื่อเสียงของ
รานเปนท่ีรูจักของประชาชนในพื้นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 3.62 ในระดับมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.88 

3. จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผูใชบริการสปาตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปา ดานราคา (Price) มีคาเฉล่ียรวมอยูที่ 4.16 ในระดับมาก มีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.88 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ราคาเหมาะสมกับคุณภาพและบริการมี
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คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.30 อยูในระดับมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.84 และการแจงอัตราคาบริการไว
อยางชัดเจนมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 4.07 ในระดับมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.80 

4. จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผูใชบริการสปาตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปา ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 3.86 ใน
ระดับมาก มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 1.01 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา รานเปดใหบริการทุกวัน หรือ
มีเวลาเปด-ปดรานที่เหมาะสมมีคาเฉล่ียสูงสุดเทากับ 4.05 อยูในระดับมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.85 
และรานอยูใกลที่ทํางานมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 3.58 ในระดับมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.23 

5. จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผูใชบริการสปาตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปา ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 3.95 
ในระดับมาก มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 1.07 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา รานมีสวนลดสําหรับลูกคา
ประจํามีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.13 อยูในระดับมาก สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.02 และรานมีการโฆษณาผาน
สื่อตาง ๆ มีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 3.74 ในระดับมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.20 

6. จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผูใชบริการสปาตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปา ดานบุคลากร (People) มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.07 ในระดับมาก มี
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.89 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พนักงานของรานมีฝมือในการทํางานมี
คาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.22 อยูในระดับมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.85 และพนักงานของรานมี
ความสามารถรับฟงและแกปญหาตามความตองการของลูกคาไดมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 3.98 ในระดับมาก สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.75 

7. จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผูใชบริการสปาตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปา ดานกระบวนการใหบริการ (Process) มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.07 ใน
ระดับมาก มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.85 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา รานมีการจัดลําดับคิวการ
ใหบริการไดเหมาะสม เทาเทียมกันมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.13 อยูในระดับมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.92 และรานมีระยะเวลารอคอยรับบริการไมนานเกิน30นาทีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 3.99 ในระดับมาก สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.80 

8. จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผูใชบริการสปาตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปา ดานการนําเสนอสภาพแวดลอมทางกายภาพ(Physical Evidence) 
มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.10 ในระดับมาก มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.89 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
บรรยากาศภายในรานเหมาะสม มีความสะอาด ระบบถายเทอากาศดี มีความเปนระเบียบเรียบรอยมีคาเฉลี่ยสูงสุด
เทากับ 4.16 อยูในระดับมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.91 และรานมีการใหบริการ สัญญาณอินเตอรเน็ต มี
โทรทัศน นิตยสาร ใหบริการมีคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ 4.04 ในระดับมาก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.07 

9. จากผลการทดสอบสมมุติฐาน ดานผูใชบริการที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการสปาที่แตกตาง
กัน พบวาดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนายยอมรับสมมุติฐานหลัก แสดงวาในท้ังสองดานในเพศที่
ตางกันจะมีพฤติกรรมการใชบริการสปาท่ีแตกตางกัน สวนในดานอื่น ๆ ที่เหลือยอมรับสมมุติฐานรอง แสดงวาใน
เพศท่ีตางกันไมมีพฤติกรรมการใชบริการสปาท่ีแตกตางกัน 

10. จากผลการทดสอบสมมุติฐานดานผูใชบริการที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการสปาที่แตกตางกัน พบวาตัวแปรในทุกดานยอมรับสมมุติฐานหลัก แสดงให
เห็นวาผูใชบริการที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการสปา
ที่แตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
1. จากผลการวิเคราะหพบวากลุมผูใชบริการสปาสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป           

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เศรษฐินันท ศิริบุลกิตสกุล (2554) เร่ืองคุณภาพการใหบริการของธุรกิจประเภทสปา
จังหวัดปทุมธานีที่ไดระบุวาผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 31-40 ป 
 2. จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของผูใชบริการสปาตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปา ในดานผลิตภัณฑ (Product) พบวา ปจจัยในดานผลิตภัณฑมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสปามาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณิฎา เชื้ออินทร (2555) ซึ่งได
ศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการสปาของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่ระบุวากลุมลูกคาสวนใหญใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ รวมทั้งคุณภาพของ
สมุนไพรที่นํามาใชในสปามาก 
 3. จากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของผูใชบริการสปาตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปา ในดานการสงเสริมการตลาด ( Promotion) ดานบุคลากร 
(People) และดานการนําเสนอสภาพแวดลอมทางกายภาพ(Physical Evidence)ความสําคัญตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสปามาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิดา บุญประเสริฐ(2552) ท่ีไดศึกษาเร่ืองบริการสปาเพ่ือ
สุภาพและความงามในเขตกรุงเทพมหานครในทัศนะของผูบริโภค ซึ่งระบุวากลุมคนที่ใชบริการสปาเพ่ือสุขภาพและ
ความงามในเขตกรุงเทพมหานคร มีความเห็นดานบุคลากรดานการสรางและการนาเสนอทางกายภาพดาน
กระบวนการดานการสงเสริมการตลาดดานผลิตภัณฑดานสถานท่ีและดานราคาตามลําดับมีความเหมาะสมมากโดย
ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ใชมีความสดใหมไดคุณภาพคุณภาพการบริการเหมาะสมกับราคาขายมากที่สุดภายในสถาน
บริการสปาเพ่ือความงามที่มีการแบงพื้นที่ใชบริการอยางเปนสัดสวนเหมาะสมที่สุดมีการใหสวนแถมพิเศษในการรับ
บริการและพนักงานมีการใหบริการที่สุภาพและเปนกันเองมากท่ีสุดซึ่งผูประกอบการธุรกิจสปาสามารถนําใปใชใน
การกําหนดกลยุทธการตลาดบริการสปาตอไป 

4. จากการวิเคราะหคุณลักษณะในดานตาง ๆ ของผูใชบริการสปาตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปา พบวา คุณลักษณะในดานตาง ๆ ที่แตกตางกันของผูใชบริการสงผลตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสปา และการตัดสินใจในการเลือกใชบริการสปา               
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุกัญญา พยุงสิน (2553) ที่ศึกษาเร่ืองกลยุทธการตลาดของธุรกิจสปาในประเทศไทย 
ที่ไดระบุวา คุณลักษณะทั่วไปของผูใชบริการมีความสัมพันธเชิงบวกกับกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจสปา
คุณลักษณะทั่วไปของผูใชบริการมีความสัมพันธเชิงบวกท้ังทางตรงและทางออมกับประสิทธิผลการใชกลยุทธ
การตลาดของธุรกิจสปาสวนกลยุทธการตลาดของธุรกิจสปามีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลการใชกลยุทธ
การตลาดของธุรกิจสปาในประเทศไทย 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ 
 ผูใชบริการสปาที่มีคุณลักษณะตางกัน จะสงผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการสปาที่แตกตางกัน           
ซึ่งผูประกอบการธุรกิจสปาควรกําหนดกลยุทธทางการตลาดที่แตกตางตามคุณลักษณะดานตาง ๆ เชน เพศ อายุ 
และรายได ของกลุมลูกคาที่ตางกัน เพื่อจูงใจใหลูกคาเขามาใชบริการสปา 
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ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. งานวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาเฉพาะผูใชบริการสปาที่อาศัยอยูในเขตจังหวัดอุดรธานีเทานั้น ดังนั้น การทํา

วิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาถึงประชากรในจังหวัดอ่ืน ๆ 
 2. งานวิจัยควรจะศึกษาถึงตัวแปรอ่ืน ๆ นอกจากในงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษาถึงปจจัยในดานอื่น ๆท่ีครอบคลุม
และสงผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการสปา 
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ปญหาในการติดตามหน้ีคางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
THE PROBLEM OF CHACHOENGSAO PROVINCIAL WATERWORKS 
AUTHORITY IN COLLECTING OVER-24-MONTHS UNPAID DEBTS 
 
ผูวิจัย   กานติมา ณรงค 
   สาขาวิชา บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

รองศาสตราจารยเยาวกุล เกียรติสุนทร 
   ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาในการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการ
ประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้คือ บุคคลากรในงานจัดเก็บรายไดของการประปาสวนภูมิภาค ในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 127 คน ไดมาโดยเทียบกับตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)           
โดยวิธีการสุมแบบงาย (Simple random sampling) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ (Frequency) 
อัตรารอยละ (Percentage)และคาเฉล่ีย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความแปรปรวน
ทางเดียว (One – way analysis of variance) การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหคาเอฟ (F-test) ในกรณีที่
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe’ Method) 
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ป มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อายุการทํางาน 2 – 4 ป และอยูในตําแหนง พนักงานการเงินและบัญชี เปนสวนมาก สวนปจจัยที่เปน
ปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด ลําดับที่ 1 คือ ดานการบริหารหนี้ (x̄  =4.05) รองลงมา คือดานการ
เรียกเก็บหนี้ (x̄ = 3.96) ดานการวางแผน (x̄ = 3.72) และสุดทายดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ (x̄  = 3.30) 
ตามลําดับ และปญหาในการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เปรียบเทียบ ตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน และระดับตําแหนง สรุปผลไดดังนี้  
 บุคลากรที่มีเพศและอายุงานตางกัน มีผลกระทบตอปญหาในการติดตามหนี้คางชําระไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกดาน 
 บุคลากรที่มีอายุตางกัน มีผลกระทบตอปญหาในการติดตามหนี้คางชําระ เฉพาะดานการเรียกเก็บหนี้ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีผลกระทบตอปญหาในการติดตามหนี้คางชําระไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกดาน 
 บุคลากรที่มีอายุการทํางานตางกัน มีผลกระทบตอปญหาในการติดตามหนี้คางชําระ เฉพาะดานการเรียก
เก็บหนี้ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 บุคลากรที่มีระดับตําแหนงตางกัน มีผลกระทบตอปญหาในการติดตามหนี้คางชําระ เฉพาะดานการเรียก
เก็บหนี้ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ : การประปาสวนภูมิภาค, หน้ีคางชําระ, พนักงาน  
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Abstract 
This research aimed to examine the problems of Chachoengsao Provincial 

Waterworks Authority in collecting over-24-month unpaid debts. 
 The research sample was composed of 127 income collection personnel of 
Chachoengsao Provincial Waterworks Authority and chosen by means of Krejcie and 
Morgan table with the implementation of simple random sampling. The questionnaire was 
the data collection tool, while the data were analyzed though package software based on the 
following statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation, one–way analysis of 
variance, t-test and f-test. In case of the existence of statistical significance, the paired 
difference was tested using Scheffe’s Method.

 The research results revealed that most respondents were female aged 31-40 years. 
They held undergraduate degree and had work tenure of 2-4 years. Most of them were in the 
position of financial and accounting employee. In the respondents’ viewpoint, the factor 

deemed as number-one problem and obstacle of Chachoengsao Provincial Waterworks 
Authority in collecting over-24-month unpaid debts were the debt management (x̄ =4.05),
followed by debt collection (x̄ = 3.96), planning (x̄ = 3.72) and economic conditions (x̄ = 3.30),
respectively. The problem of Chachoengsao Provincial Waterworks Authority in collecting 
over-24-month unpaid debts was also compared according to the following variables: gender, 
age, educational level, tenure and position. It could be summarized as follows: 
 No statistical significance level of 0.05 in all aspect of debt collection problem was 
found among the personnel with different gender and tenure.  

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

For the personnel with different educational level, there was no statistical significance
level of 0.05 in all aspect of debt collection problem. 

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

Keywords : Provincial Waterworks Authority, unpaid debt, employee
 

บทนํา 
 การประปาสวนภูมิภาคซึ่งเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวง มหาดไทย กอตั้ง
ตามพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522 ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักในการประกอบและสงเสริมธุรกิจการ
ประปา โดยการสํารวจจัดหาแหลงน้ําดิบและจัดใหไดมาซึ่งน้ําดิบ เพื่อใชในการผลิตจัดสงและจําหนาย ดําเนินธุรกิจ
อื่นที่เก่ียวของ หรือตอเนื่องกับธุรกิจการประปา อีกทั้งใหบริการและอํานวยความสะดวกตางๆ ในการติดตั้งมาตรวัด
น้ําประปาแกประชาชน รวมถึงขยายเขตน้ําประปาเพ่ือใหประชาชนใชอยางทั่วถึง ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดประโยชนแกการ
บริการสาธารณูปโภคโดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชนเปนสําคัญ มีพื้นที่ความ
รับผิดชอบครอบคลุม 74 จังหวัด ยกเวน กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ มีสํานักงานประปาในสังกัด
ทั้งสิ้น 234 แหง ใหบริการกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีหนวยบริการครอบคลุมเขตเทศบาล 647 
แหง องคการบริหารสวนตําบล 77 แหง และหมูบาน 171 แหง  ภายใตวิสัยทัศนที่สื่อถึงความสัมพันธระหวาง
หนวยงานกับประชาชนวา “ผูใชน้ําประทับใจในคุณภาพและบริการที่เปนเลิศ” ดวยสํานึกถึงหนาที่รับผิดชอบ
ใหบริการน้ําอันเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับชีวิตความเปนอยูของประชาชน การประปาสวนภูมิภาคจึงพัฒนา
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กระบวนการทั้งในสวนงานติดตั้ง ซอม การขยายพ้ืนที่ใหบริการ ตลอดจนชองทางการรับชําระและการรับฟงความ
คิดเห็นตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนมากยิ่งขึ้น   
 การบริหารงานในการจัดเก็บรายได มีความสําคัญยิ่งในการดําเนินงานขององคกร เนื่องจากเปนแหลง
รายไดหลัก จึงพัฒนาชองทางการชําระคาน้ําประปาเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชน้ําที่หลากหลายมากขึ้น ดังนี้ 
กปภ.สาขาในพ้ืนที่ใชบริการหรือใกลเคียง , หักบัญชีเงินฝากธนาคาร 14 แหงทั่วประเทศ , ผานตัวแทนชําระคา
น้ําประปาตามจุดบริการตางๆ , ชําระผานตู ATM , ผานเคานเตอรธนาคาร , ผานมือถือ Application และชองทาง
รับชําระคาน้ําเคลื่อนที่ โดยกําหนดระยะเวลาในการชําระไวอยางเหมาะสม แตพบวาผูใชน้ําบางสวนไมชําระภายใน
วันที่ไดกําหนดไว จึงทําใหมีหนี้คางชําระเกิดขึ้น 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา ถือเปนจังหวัดที่มียอดจําหนายน้ําประปาสูง เนื่องจากเปนแหลงอุตสาหกรรมขนาด
ใหญเปนอันดับตนๆของประเทศ มีความตองการการใชน้ําประปาในการอุปโภคบริโภค และในกิจการอุตสาหกรรม
ตางๆในปริมาณมาก มีอัตราสวนทั้งดานรายรับ รายจายในการพัฒนาแหลงน้ําดิบ การขยายและเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานการผลิต ดังนั้น การบริหารจัดการงบประมาณในสวนตางๆ มีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง เพื่อขับเคลื่อน
องคกรใหเกิดสภาพคลองมากขึ้น ปจจุบันนี้ เกิดหนี้คางชําระเปนจํานวนท่ีมากขึ้น และเปนระยะเวลาท่ีนานขึ้น 
เนื่องจากผูใชน้ําคางชําระ สงผลกระทบใหการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ประสบปญหาในการ
ติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ท่ีอาจกอใหเกิดหนี้สูญตามระเบียบการปฏิบัติของการประปาสวนภูมิภาค 
จะเห็นไดวา รายไดคาน้ํามีความสําคัญในการดํารงไวซึ่งเสถียรภาพและความมั่นคงเปนอยางมาก จึงจําเปนตองให
ความสําคัญในการบริหารในการจัดเก็บรายไดตามแบบที่เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน เพื่อทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจของทั่วโลก จากการศึกษาความรูวิชาการสมัยใหมและความตองการในปจจุบัน ไม
วาจะเปนความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) ประสิทธิผล (Efficiency) ประหยัด (Economy) และการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี (Good corporate governance) มีความรับผิดชอบ ความเชื่อถือไววางใจได ความโปรงใส ความ
เสมอภาค ความมีจริยธรรม ขอมูลสารสนเทศท่ีดีเพื่อการบริหารในการจัดเก็บรายได ตามความเหมาะสมในสภาพ
ปจจุบันของประเทศไทย เพื่อเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติการบริหารในการจัดเก็บรายไดใหบรรลุเปาหมายองคกร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปญหาในการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
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วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้ คือ บุคคลากรในงานจัดเก็บรายไดของการประปาสวนภูมิภาค ในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 190 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้คือ บุคคลากรในงานจัดเก็บรายไดของการประปาสวนภูมิภาค ในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 127 คน ไดมาโดยเทียบกับตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) โดย
วิธีการสุมแบบงาย (Simple random sampling) 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ ปญหาและอุปสรรคของการ
ติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา แบงออกเปน  2 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามคุณลักษณะสวนบุคคลของบุคคลากรในงานจัดเก็บรายได ของการประปา สวน
ภูมิภาคในเขตฉะเชิงเทราเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน 
ระดับตําแหนง 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามดานปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือนของการ
ประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) กําหนดเปนคา 5 
ระดับ จําแนกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการบริหารหนี้ ดานการเรียกเก็บหนี้ และดานสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจ จํานวน 25 ขอ 
  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ การสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ (1) ศึกษา 
เอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเร่ืองที่ตองการศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
(2) สรางแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ จํานวน 1 ฉบับ แยกเปน 4 ดาน 
รวมทั้งหมด 25 ขอ (3) นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของ
แบบสอบถาม (4) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบเพื่อแกไขเนื้อหา
สํานวนการใชภาษา ความถูกตอง ความเที่ยงตรง และความครอบคลุมในเนื้อหา และหาคา IOC แลวเลือกขอที่มีคา 
IOC ตั้งแต 0.67 ข้ึนไปไวใช (5) นําแบบสอบถามท่ีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขแลว
เสนอคณะกรรมการควบคุมการศึกษาคนควาอิสระพิจารณาอีกครั้ง เพื่อประเมินความสอดคลองระหวาง
แบบสอบถามกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (6) นําแบบสอบที่ไดไปทดลองใช (Try-Out) กับบุคลากรในงานจัดเก็บ
รายได ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ (7) นํา
แบบสอบถามที่ผานการคัดเลือกมาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเปนรายดานและท้ังฉบับ โดยการหาคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีของ Cronbacrh มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 95% (8) จัดพิมพ
แบบสอบถามฉบับที่สมบูรณเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  (1) ผูวิจัยนําหนังสือขอ
อนุญาตเขาเก็บขอมูลจากมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไปยังผูอํานวยการ การประปาสวนภูมิภาคสาขาในเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล (2) ในการแจกแบบสอบถาม ไดแจกแบบสอบถาม
ดวยตนเอง โดยแจกใหกับบุคคลากรในงานจัดเก็บรายได  ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จํานวน 127 ราย พรอมท้ังอธิบายความมุงหมายของการศึกษาใหทราบ และวิธีตอบคําถามขอที่นาจะเปนขอสงสัย
อยางละเอียดและรอเก็บคืน โดยตรวจสอบความครบถวนสมบูรณกอนเก็บกลับคืน พบวา ไดแบบสอบถามคืน 
จํานวน 127 ชุด คิดเปนรอยละ 100 (3) นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณของ
ขอมูล เพื่อเตรียมพรอมในข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลตอไป 
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 ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป โดยได
กระทําตามข้ันตอนดังตอไปนี้ (1) นําแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบถามความสมบูรณ เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูล
ที่สมบูรณ (2) วิเคราะหขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของบุคคลากรในงานจัดเก็บรายไดของการประปาสวนภูมิภาค
ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา มาตรวจสอบรายการ (Checklist) จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน 
ระดับตําแหนง โดยใชคาความถี่ และรอยละนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง (3) วิเคราะหปญหาและ
อุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาค ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา             
ที่เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เปนคาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ผล/สรปุผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหดานบุคคลของบุคคลากรในงานจัดเก็บรายไดของการประปาสวนภูมิภาค ในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุการทํางาน 2 – 4 ป และ
อยูในตําแหนง พนักงานการเงินและบัญชี เปนสวนมาก 
 ผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวน
ภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการ
ประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.76) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ความสามารถในการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ระดับคาเฉล่ียสูงสุด คือดานการบริหารหนี้               
(x̄  =4.05) รองลงมา คือ ดานการเรียกเก็บหนี้ (x̄ = 3.96) ดานการวางแผน (x̄ = 3.72) ผลกระทบอยูในระดับปาน
กลาง และดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ (x̄  = 3.30) ซึ่งผลกระทบอยูในระดับปานกลาง รายละเอียด ดังนี้ (1) 

ดานการวางแผน โดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.72) เมื่อพิจารณาผลกระทบเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไป
นอยดังนี้ คือ ฝายการติดตามเรงรัดหนี้ (x̄ = 4.40) รองลงมาคือ การวิเคราะหแนวทางการติดตามหนี้ (x̄ = 3.99) 

อยูในระดับมากที่สุด และจากองคกรที่ใหบริการดานน้ําประปารายอ่ืน (x̄ = 3.94) ระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 
มีการจัดระดับลูกหนี้ (x̄ = 3.45) อยูในระดับปานกลาง (2) ดานการบริหารหนี้ โดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.05) 
เมื่อพิจารณาผลกระทบเปนรายขอ พบวา การเจรจาไกลเกลี่ย กอนถึงขั้นตอนการฟองรอง ระดับมากคาเฉลี่ยสูงสุด 
(x̄ = 4.28) รองลงมาคือ ชองทางการติดตามหนี้ (x̄ = 4.25) และขอที่มี ระดับปานกลางคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การ

จัดเก็บเงินประกันการใชน้ํา (x̄ = 3.69) (3) ดานการเรียกเก็บหนี้ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.96) เมื่อ
พิจารณาผลกระทบเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ คือ การตัดชําระอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก             
(x̄ = 4.72) ชองทางการรับชําระคาน้ําประปา (x̄ = 4.35) และระดับปานกลางคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ความหลากหลาย

ของตัวแทนเอกชน (x̄ = 3.35) อยูในระดับนอย (4) ดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
(x̄ = 3.30) เม่ือพิจารณาผลกระทบเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ คือ รายไดในครัวเรือน               

(x̄ = 3.69) อัตราเงินเฟอ (x̄ = 3.36) และระดับปานกลางคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม            
(x̄ = 3.04) อยูในระดับนอย 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ปญหาและอุปสรรคของการ
ติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษาและอายุการทํางานโดยการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test และF-test เม่ือพบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ ( Scheffe’s test)             
(1) จําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม การเปรียบเทียบปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระ
มากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
โดยภาพรวมพบวาปจจัยที่มีผลตอปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการ
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ประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ไมแตกตางกัน (Sig.=0.547) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ทั้งหมดจํานวน 4 ดาน ไดแก ดานการวางแผน ดานการบริหารหนี้ ดานการเรียกเก็บหนี้ และดานสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณารายดานพบวาปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของ
การประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราท่ีมีเพศตางกันมีระดับความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรคของการ
ติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ไมแตกตางกันทุกดาน 
(2) จําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม การเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้
คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราจําแนกตามอายุของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวาปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการ
ประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ไมแตกตางกัน (Sig.=0.236) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณารายดานพบวาปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวน
ภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีอายุตางกันมีระดับความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คาง
ชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา แตกตางกัน 1 ดาน คือดานการเรียก
เก็บหนี้ ดานผูวิจัยจึงทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) ปรากฏผล 
ดังนี้ดานการเรียกเก็บหนี้ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 4 คู ไดแก 
 (1.) บุคลากรท่ีมีระดับอายุ 18 – 30 ป มีระดับความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คาง
ชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการเรียกเก็บหนี้  นอยกวา
บุคลากรที่มีอายุ 41 – 50 ป (2.) บุคลากรที่มีระดับอายุ 18 – 30 ป มีระดับความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรค
ของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการเรียก
เก็บหนี้ นอยกวาบุคลากรที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป (3.) บุคลากรที่มีระดับอายุ 31 – 40 ป มีระดับความคิดเห็นตอปญหา
และอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ดานการเรียกเก็บหนี้ นอยกวาบุคลากรที่มีอายุ 41 – 50 ป (4.) บุคลากรที่มีระดับอายุ 31 – 40 ป มีระดับความ
คิดเห็นตอปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการเรียกเก็บหนี้ นอยกวาบุคลากรที่มีอายุ 51 ปขึ้นไป (3) จําแนกตามระดับการศึกษาของ
ผูตอบแบบสอบถาม การเปรียบเทียบปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการ
ประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวม
พบวาปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ไมแตกตางกัน (Sig.=0.391) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายดานพบวาปญหา
และอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา   
ที่มีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา            
24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ไมแตกตางกันทุกดาน (4) จําแนกตามระดับอายุการ
ทํางานของผูตอบแบบสอบถาม การเปรียบเทียบปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน 
ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามระดับอายุการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม โดย
ภาพรวมพบวาปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคใน
เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ไมแตกตางกัน (Sig.=0.291) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือจําแนกเปนรายดาน
พบวาปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด
ฉะเชิงเทราที่มีระดับอายุการทํางานตางกันมีระดับความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระ
มากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา แตกตางกัน 1 ดาน คือดานการเรียกเก็บ
หนี้ ผูวิจัยจึงทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) ปรากฏผล ดังนี้ ดาน
การเรียกเก็บหนี้ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจํานวน 1 คู ไดแก (1.) บุคลากรที่

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



มีอายุการทํางานตํ่ากวา 2 ป มีระดับความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 
เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ดานการเรียกเก็บหนี้  นอยกวาบุคลากรที่มีอายุการ
ทํางาน 6 ป ขึ้นไป (5) จําแนกตามระดับตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม การเปรียบเทียบปญหาและอุปสรรคของ
การติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามระดับ
ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวาปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 
เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ไมแตกตางกัน (Sig.=0.253) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวาปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของ
การประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีระดับตําแหนงตางกันมีระดับความคิดเห็ นตอปญหาและ
อุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
แตกตางกัน 1 ดาน คือดานการเรียกเก็บหนี้ ผูวิจัยจึงทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ 
(Scheffe’s test) ปรากฏผล ดังนี้ ดานการเรียกเก็บหนี้ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 มีจํานวน 1 คู ไดแก (1.) บุคลากรท่ีมีระดับตําแหนงพนักงานการเงิน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอ
ดานการเรียกเก็บหนี้ ตอปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวน
ภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา นอยกวาบุคลากรที่มีระดับตําแหนงพนักงานการเงิน และบัญชี 
 

อภปิรายผล 
ปญหาในการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาค ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารหนี้ที่ไมมีการวางแผนที่ชัดเจนหรือไมมีการปรับแผน
เพื่อใหเขากับสภาวะการณปจจุบัน และการติดตามหนี้ที่ไมตอเนื่องและชองทางการชําระหนี้คางยังมีเพียงชองทาง
เดียว คือการติดตอชําระกับพ้ืนที่ที่มีการคางชําระเทานั้น ในดานการเปดชองทางการชําระผานตัวแทนอื่น มีความ
หลากหลายเพียงพอตอความตองการของผูใชแลว แตยังขาดแรงจูงใจในดานคาบริการการชําระผานตัวแทน ที่ผูใช
น้ํายังคงตองรับภาระเอง ทั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัย ซึ่งมีแนวทางในการติดตามหนี้คางชําระเชนเดียวกันกับ การ
ประปาสวนภูมิภาค และมีปจจัยในการคางชําระลักษณะที่คลายคลึงกัน (1) ดานการวางแผน ระดับผลกระทบตอ
ปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.72) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยการศึกษาวิเคราะหการติดตามทวงถามหนี้
บัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคลของบริษัทผูประกอบธุรกิจสินเชื่อที่ไมใชสถาบันการเงิน ของชเนตตี พิพัฒนางกูร 
(2552) ท่ีพบวามีการจัดแบงกลุมลูกคาตามพฤติกรรมการชําระเงินและอายุลูกหนี้ที่คางชําระ โดยพนักงานติดตาม
หนี้แตละคนจะมีหนาจอคอมพิวเตอรที่สามารถเขาสูฐานขอมูลของลูกคาไดโดยตรง (2) ดานการบริหารหนี้ ระดับ
ผลกระทบตอปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.05) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณหนี้
ที่ไมกอใหเกิดรายไดของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ของกิตติศักดิ์ เคลือบ
หิรัญ (2559) ท่ีพบวา พบวาประสิทธิภาพการดําเนินงานเปนปจจัยท่ีไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติตอปริมาณหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายไดของธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางไรก็ตามหากไมคํานึงถึง
นัยสําคัญทางสถิติจะพบวาประสทิธิภาพการดําเนินงานจะเปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธในเชิงลบตอตอปริมาณหนี้ที่ไม
กอใหเกิดรายได (3) ดานการเรียกเก็บหนี้ ระดับผลกระทบตอปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระ
มากกวา 24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.96) 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยปญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการที่คางชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ของอรพินท เตามี (2558) ท่ีพบวา ชองทางการจายเงินสมทบกองทุน
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ประกันสังคมที่จายไดเฉพาะธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต เปนชองทางท่ีนอยเกินไป             
(4) ดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ระดับผลกระทบตอปญหาและอุปสรรคของการติดตามหนี้คางชําระมากกวา 
24 เดือน ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.30)             
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเปนหนี้คางชําระของสมาชิกสหกรณการเกษตรกะเปอร 
จํากัด จังหวัดระนอง ของสิรินาถ นามจันทร (2550) ท่ีพบวาเกษตรกรมีหนี้สินภายนอกรายอื่นที่ตองชําระกอน 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ หนี้คางชําระของหนวยงานสงผลตอภาพลักษณขององคกร ในดาน
ความสามารถในการบริหารจัดการ พบวา ปจจัยดานการวางแผน, ดานการบริหารหนี้,ดานการเรียกเก็บหนี้ และ
ดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สงผลตอภาพลักษณขององคกร ในดานความสามารถในการบริหารจัดการ ทั้งนี้
อาจเปนไดวา (1) ดานการวางแผน สงผลกระทบในการเกิดหนี้คางชําระของการประปาสวนภูมิภาคในเขต จังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.72) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ปจจัยที่ทําใหเกิดหนี้คางชําระ 
ระดับมากคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ฝายการติดตามเรงรัดหนี้ ซึ่งจะเห็นไดวาการติดตามหนี้ที่ไมสอดคลองกับสภาวะการณ
ปจจุบันสรางผลกระทบการหนี้ระยะยาวเปนอยางมาก ซึ่งอาจกอใหเกิดหนี้สูญในอนาคต หนวยงานควรศึกษาและ
ทบทวน ระบบการทํางานของฝายการติดตามเรงรัดหนี้ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (2) ดานการบริหารหนี้ สงผล
กระทบในการเกิดหนี้คางชําระของการประปาสวนภูมิภาคในเขต จังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวมอยูในระดับมาก               
(x̄ = 4.05) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ปจจัยที่ทําใหเกิดหนี้คางชําระ ระดับมากคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเจรจา
ไกลเกลี่ย กอนถึงขั้นตอนการฟองรอง เนื่องจากการฟองรองจะทําใหผูใชน้ําเสียคาใชจาย รวมถึงการคิดดอกเบี้ย
จากยอดคาน้ําคางชําระ ซึ่งหากการเจรจาไกล เกลี่ยใหมีการผอนชําระ หรือผูใชน้ําชําระทั้งจํานวน สงผลตอ
ภาพลักษณขององคกร (3) ดานการเรียกเก็บหนี้ สงผลกระทบในการเกิดหนี้คางชําระของการประปาสวนภูมิภาคใน
เขต จังหวัดฉะเชงิเทราโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.96) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ปจจัยท่ีทําใหเกิดหนี้
คางชําระ ระดับมากคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การตัดชําระอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝาก เนื่องจากการชองทางการรับชําระ
ดังกลาวมีคาใชจายในการบริการจากธนาคารซึ่งผูใชน้ํารับภาระ จึงไมเปนที่นิยม และกอใหเกิดหนี้คางยาวนานกวา
การชําระชองทางปกติ เหตุเพราะการตัดชําระจะอยูในชวงเวลาส้ินเดือน ซ่ึงหากเกิดปญหา ระยะเวลาในการติดตอ
ประสานงานกับผูใชน้ําอาจกินเวลาจนทําใหเกิดหนี้คาง ผูใชน้ําอาจถูกระงับการใชน้ํา และกอใหเกิดปญหาหนี้ระยะ
ยาวได (4) ดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สงผลกระทบในการเกิดหนี้คางชําระของการประปาสวนภูมิภาคในเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄ = 3.30) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ปจจัยที่ทําใหเกิดหนี้
คางชําระ ระดับมากคาเฉลี่ยสูงสุด คือรายไดในครัวเรือน เนื่องจากในเขตพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สวนมาก
ประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรม ทําใหมีรายไดที่ไมแนนอน ทําใหเกิดการคางชําระที่เพ่ิมสูงข้ึนจากภาวะ เงินเฟอ ซึ่ง
เปนปจจัยที่ควบคุมไมได หนวยงานควรเจรจาหรือประชาสัมพันธในดานการผอนชําระ ในกรณีที่ไมสามารถชําระได
ทั้งจํานวน เพื่อลดหนี้คางลงอยางมีประสิทธิภาพ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป (1) ศึกษาปญหาในการวางแผนติดตามหนี้คางชําระที่ชัดเจนหรือ
การปรับแผนเพื่อใหเขากับสภาวะการณปจจุบัน ของการประปาสวนภูมิภาค ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา (2) ศึกษา
แรงจูงใจในดานคาบริการการชําระผานตัวแทน ที่ผูใชน้ํายังคงตองรับภาระเองของการประปาสวนภูมิภาค ในเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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การรับรูการตลาดแบบบูรณาการของหางริมปงซุปเปอรมารเก็ตเชียงใหม 
 
Perception of Integrated Marketing Communication of Rimping Supermarket in Chiangmai.
 
ผูวิจัย   กุสุมา  เชิดชูวิชัยกุล 

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ  
การศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรูการตลาดแบบบูรณาการของหางริมปงซุปเปอรมารเก็ตเชียงใหม               

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณลักษณะทางดานประชากรศาสตรของลูกคาหางริมปงซุปเปอรมารเก็ต และการรับรูการ
สื่อสารทางการตลาดของหางริมปงซุปเปอรมารเก็ต ตลอดจนศึกษาการและจําแนกผลการรับรูการส่ื อสารทาง
การตลาดทางดานประชากรศาสตรของหางริมปงซุปเปอรมารเก็ต ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริโภคที่
เขามาใชบริการหางริมปงซุปเปอรมารเก็ต ทั้ง 8 สาขา โดยใชจํานวนผูบริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหมจํานวน 
1,746,840 คน จากขอมูลระบบทางการทะเบียน สํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ป 2560 กําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยาง 400 คน โดยใชสูตรของยามาเน (Taro  Yamane)  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม 
ดวยคาสถิติที (t-test) ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ดวยคาความ
แปรปรวนทางเดียว (F-test;  One-Way ANOVA) และการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s test) 
ผลการวิจัยพบวา การรับรูการตลาดแบบบูรณาการของหางริมปงซุปเปอรมารเก็ตเชียงใหม จากการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของพบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการของหางริมปงซุปเปอรมารเก็ต ในจังหวัดเชียงใหมภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย แตกตางแคในดานการ
ขายโดยใชบุคคล และการสงเสริมการขาย ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นอยูในระดับไมแนใจ   

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนผูที่มาใชบริการหางริมปง ซุปเปอรมารเก็ตใน
จังหวัดเชียงใหม เก่ียวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ จะพบวามีผลลัพธใกลเคียงกันกับภาพรวมของแต
ละดาน แตจะพบผลลัพธที่แตกตางบางในบางประเด็น ซึ่งเปนตัวบงบอก ถึงจุดที่เดนกวาหรือดอยกวา ภายในดาน
นั้นๆบุคคลตางกันมีการตัดสินใจใชบริการรานคาปลีกไมแตกตางกัน  

 
คําสําคัญ : การส่ือสารการตลาด, การตลาดแบบบูรณาการ, คุณลักษณะ 
 
ABSTRACT 

The objective of Perception of Integrated Marketing Communication of Rimping 
Supermarket in Chiangmai was to study of Demographic Characteristics of Customer 
Rimping Supermarket Chiangmai. Also to study the Perception of Integrated Marketing 
Communication of Rimping Supermarket. The method of research was used quantitative 
research. The populations are buyers of Rimping Supermarket Chiangmai. The samples for 
this study were 400 persons by use Taro Yamane Calculation. The research instruments 
were questionnaire that had been tested the validity and reliability. Descriptive statistics and 
inferential statistics were such as percentage, mean, standard deviation, t-test, One Way 
ANOVA, Scheffe’s test and content analysis 
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Integrated Marketing Communication of Rimping Supermarket are contained 1
Advertising 2 Personal Selling 
3 Sales Promotion 4 Publicity and Public Relations 5 Direct Marketing) 

The analysis of the opinions of respondents is Chiang mai population who came to 
visit Rimping Supermarket.

Perception of Integrated Marketing Communication of Rimping Supermarket in 
Chiangmai. It was found that those who came to buy product from Rimping Supermarket 
Chiangmai have different personal factors; the decision to use the retailer service is
difference some part.

Keyword : Perception , Retail, Integrated Marketing Communication
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
การทยอยรุกเขามาของกลุมนักลงทุนคาปลีกขามชาติในจังหวัดเชียงใหม ไดขยายตัวจนเกิดกลายเปนความ

เคยชินของกลุมผูบริโภคในทองถิ่นมากข้ึนอยางตอเนื่อง รูปแบบการนําเสนอขายสินคาที่แปลกใหม ราคาถูก และ
สายปานท่ียาวและแข็งแกรง สงผลกระเทือนตอกลุมธุรกิจคาปลีกทองถิ่นและโชหวยอยางหนัก ในขอเท็จจริงสิ่งที่
เกิดขึ้นกับธุรกิจคาปลีกที่ตองปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับสถานการณ เนื่องจาก “ความตองการสินคาและบริการ” 
ของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆไดเขามาเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผูบริโภค
ทองถิ่น ทําใหรานคานอยใหญตางตองหากลยุทธในการปรับตัว เชนเดียวกันกับ “ริมปงซุปเปอรมารเก็ต” ที่เปนหาง
ทองถิ่นที่ กําลังเติบโตเปนที่รูจักในจังหวัดเชียงใหม  

“บริษัทตันตราภัณฑ” หรือ “ริมปงซุปเปอรมารเก็ต” เปดดําเนินธุรกิจหางสรรพสินคามานานกวา 60 ป 
แตเมื่อมีการแขงขันจากหางสรรพสินคาขนาดใหญ ทําใหริมปงจําตองปรับตัวตามสถานการณตลาดเพื่อใหแขงขันได 
ริมปงตัดสินใจไดอยางถูกตองในสถานการณที่ธุรกิจกําลังเผชิญปญหาอยางหนัก ซึ่งเปนหลักการพ้ืนฐานในการทํา
ธุรกิจ นั่นคือ “การกลับมารูจักตัวเอง” หรือการวิเคราะหจุดแข็ง/จุดออนของธุรกิจของตน (Strength, Weakness, 
Opportunity และ Threats – SWOT Analysis) โดยเลือกที่จะดําเนินธุรกิจโดยที่คิดวิเคราะหและพัฒนาส่ิงที่จะ
สรางความแตกตางใหแกธุรกิจของตน จนเกิดเปนแบรนด “ริมปงซุปเปอรมารเก็ต” และวางตําแหนงเปน “Hi-end 
supermarket” จับลูกคากลุมบน จนกระทั่งประสบความสําเร็จและสามารถขยายสาขาได 9 สาขาในเชียงใหม 
และอีกหนึ่งสาขาในประเทศลาว 

“ริมปงซูเปอรมารเก็ต มุงมั่นที่จะทําใหการชอปปงประจําวัน เปนประสบการณที่งดงามและเพลิดเพลินใจ 
ผสมผสานราคาที่เปนธรรม และมาตรฐานการดูแลลูกคาในระดับสูง ดวยความมุงมั่นอันยาวนานเพ่ือสวัสดิการของ
ชุมชนทองถิ่นและเพ่ือสิ่งแวดลอม” ภายใตวิสัยทัศนที่มุงมั่นในการดําเนินธุรกิจดังที่กลาวไวขางตน ริมปงยังสงตอ
จุดยืนของตนไปยังกลุมลูกคาเปาหมายอยางชัดเขน ดวยการดําเนินธุรกิจที่ไมเหมือนใคร ไมวาจะเปน การออกแบบ
ตกแตงรานแตละสาขาอยางโดดเดน และใหความสําคัญกับรายละเอียดตางๆ เชน ไมมีโฆษณาสินคาโดยใชเสียง แต
มีการเปดเพลงคลาสิค การวัดขนาดแสงไฟท่ีเหมาะสมในแตละโซน เพื่อตอบโจทยที่ทําใหการจับจายใชสอยของ
ลูกคากลายประสบการณที่รื่นรมยและนาภูมิใจ  

นอกจากการเขาใจลูกคาและการเติบโตไปพรอมกับการพัฒนาทางธุรกิจคาปลีกในสังคมเชียงใหมแลว 
ริมปงยังไมลืมที่จะดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม โดยถุงพลาสติกสีสมของริมปง สามารถยอยสลายไดภายใน
แปดเดือน และหากลูกคาไมรับถุงพลาสติก ริมปงจะหัก 50 สตางค เพ่ือบริจาคใหโครงการเพื่อการกุศลของบริษัท 
ที่ชื่อวา ‘Helping Hands’ โครงการนี้ชวยสนับสนุนทุนการศึกษา นับวาเปนการทําธุรกิจแบบครบวงจรและเติบโต
ไปอยางย่ังยืน 
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ถึงแมวาริมปงซุปเปอรมารเก็ตจะมุงเนนการคากับตลาดลูกคากลุมเล็ก แตริมปงเขาใจ ความตองการของ
ลูกคาตัวเองเปนอยางดี และสิ่งสําคัญที่เรียนรูจากการทําธุรกิจของริมปงซุปเปอรมารเก็ตนั่นก็คือ การเปนตัวอยางที่
ดีของธุรกิจท่ีปรับตัวและสรางความแตกตางจากคูแขง ทําใหสามารถแขงขันไดทามกลางตลาดที่มีเปล่ียนรวดเร็ว 
ดวยวิสัยทัศนและความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจของริมปงที่ไดใสใจลงไปอยางแทจริง  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเร่ือง “การรับรูการตลาดแบบบูรณาการของหางริมปงซุปเปอรมารเก็ตเชียงใหม”  เพื่อที่จะใชเปนแนวทางใน
การพัฒนากลยุทธการสื่อสารทางการตลาดของริมปงซุปเปอรมารเก็ตเชียงใหมตอไป 
คําถามการวิจัย 
การรับรูการตลาดแบบบูรณาการของหางริมปงซุปเปอรมารเก็ตเชียงใหม มีคําถามที่เก่ียวของกับการวิจัย คือ 

1. การสื่อสารการตลาดของริมปงซุปเปอรมารเก็ตเชียงใหม มีรูปแบบเปนอยางไร 
2. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ของริมปงซุปเปอรมารเก็ตเชียงใหมสงผลตอผูบริโภคกลุม

ตางๆ อยางไร 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การรับรูการตลาดแบบบูรณาการของหางริมปงซุปเปอรมารเก็ตเชียงใหม มีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ 

1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางดานประชากรศาสตรของลูกคาหางริมปงซุปเปอรมารเก็ต 
2. การรับรูการสื่อสารทางการตลาดของหางริมปงซุปเปอรมารเก็ต 
3. ศึกษาการและจําแนกผลการรับรูการส่ือสารทางการตลาดทางดานประชากรศาสตรของหางริมปง

ซุปเปอรมารเก็ต 
การทบทวนวรรณกรรม 
ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังนี้ 
1. แนวคิดเร่ืองการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) 

1.1 การส่ือสารทางการตลาด (Marketing Communication) หมายถึง กิจกรรมในการติดตอสื่อสารกับ
กลุมเปาหมายเพื่อความเขาใจ โดยมุงหวังใหเกิดพฤติกรรมตอบสนองตามวัตถุประสงคของแผนการตลาดของธุรกิจ 
ในการสื่อสารทางการตลาดนั้น อาจจะส่ือสารผานภาพ (Imagery) ถอยคํา (Word) หรือสัญลักษณ (Symbol) ก็ได 
แตทั้งนี้การสื่อสารการตลาดนั้น นักการจะตลาดจะตองสื่อสารไดสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค โดยอาจ
ใชวิธีโนมนาวจิตใจ กระตุนความตองการเพื่อใหผูบริโภคไดรับขอมูลที่เปนประโยชน และนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ ซึ่งมีผลในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในที่สุด(ศิริวรรณ เสรีรัตน ,2537:137) การสื่อสารทางการตลาด
ประกอบไปดวยสวนผสมทางการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication Mix) ดังตอไปนี้ 

1) การโฆษณา (Advertising)  
2) การขายโดยใชบุคคล (Personal Selling)  
3) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)  
4) การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations)  
5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

 1.2 ขั้นตอนการการวางแผนการสื่อสารทางการตลาด 
ผูวิจัยไดจัดทําขอบเขตในการศึกษาการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดไว 5 หัวขอ ประกอบดวย  

1) สรางความรูจัก (Creating Awareness) 
2) สรางความเขาใจที่ดี (Creating Understanding) 
3) เปลี่ยนทัศนคติและการรับรู (Creating Changes in Attitudes and Perceptions) 
4) เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Creating Changes in Behavior) 
5) การกระตุนใหตัดสินใจซื้อ (Reinforcing Previous Decision and 
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2. แนวคิดเรื่องการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) 
2.1 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะรวมการติดตอสื่อสารทุกรูปแบบที่เหมาะสมของลูกคา            

(IMC Coordinates all customer communication) โดยระลึกวาบุคคลสะสมขอมูลตลอดเวลาและขอมูลที่
เหมาะสมมีผลกระทบตอพฤติกรรมการซ้ือ ซ่ึงการสื่อสารการตลาด จะมีหลายรูปแบบซ่ึงจะกลาวตอไปในเครื่องมือ
ของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 

2.2 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะเร่ิมตนที่ลูกคา ไมใชตัวสินคา (IMC start with the customer, 
not the product) จุดเริ่มตนในการติดตอสื่อสารจะเร่ิมตนจากผลิตภัณฑโดยคนหาวิธีการที่จะติดตอสื่อสารถึง
ลูกคาเปาหมายเก่ียวกับประโยชนของสินคาที่ลูกคาจะไดรับ ซึ่งการเริ่มตนจะเร่ิมจากความรูสึกนึกคิดของลูกคา 
และคนหาสิ่งท่ีมีคุณคาในสายตาของลูกคา แลวยอนกลับไปศึกษาคุณสมบัติของสินคา และระบุโครงสรางของ
ขาวสารซึ่งตองติดตอกับผูรับขาวสารที่เปนดปาหมาย 

2.3 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการพยายามคนหาการติดตอสื่อสารกับลูกคาแตละกลุมใหเขาถึงดวย
ความภ่ีสูงสุด (IMC seeks to create one-on-one communication with customers) โดยเริ่มจาดจุดเริ่มตน
ที่วาลูกคาทุกคนมีเอกลักษณและจะตองตอบสนองโดยการติดตอสื่อสารที่มีลักษณะเฉพาะบุคคลใหดีที่สุด 

2.4 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะสรางการติดตอสื่อสารแบบสองทางกับลูกคา (IMC creates 
two-way communication with customers) ทั้งที่ใชสื่อ (Media) ไมใชสื่อ (Non-media) นอกจากนี้ยังตองให
ขอมูลกับลูกคาตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและความตองการของลูกคา กลาวคือ จะตองรับฟงสิ่งที่ลูกคาพูดและ
ตองการ แลวกําหนดขาวสารและจัดการตอบสนองสิ่งที่ลูกคาตองการ ซึ่งส่ิงเหลานี้จะสามารถสรางงานโฆษณาที่
ตอบสนองความตองการของลูกคาได  
 

วิธีการศึกษา/ระเบียบวิธีวจิัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย ประชากรคือผูบริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหมจํานวน 1,746,840 คน และกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหมที่เขามาใชบริการหางริมปงซุปเปอรมารเก็ตเชียงใหม           
มีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Taro  Yamane) โดยวิธีการแบงชั้นอยางเปนสัดสวน 
ดวยวิธีการสุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ดวยคาสถิติ
ที (t-test)  ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง มากกวา 2 กลุม ดวยคาความแปรปรวนทาง
เดียว (F-test;  One-Way ANOVA) และการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s test) 
 เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบงเปน 2 สวน 
ประกอบดวย (1) สอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (2) สอบถามขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือการ
สื่อสารแบบบูรณาการ (IMC) ที่มีผลตอผูบริโภค ทั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริโภคในเขต
จังหวัดเชียงใหมที่เขามาใชบริการหางริมปงซุปเปอรมารเก็ตเชียงใหม ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได โดย เพศ ใชสถิติการวิเคราะห t-test สวน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ใชสถิติการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสิถิติที่ระดับ 0.05 ผูวิจัยไดทําการทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูโดยใชการทดสอบดวยวิธี Scheffe’s  
 
 
 
 
 

��
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ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้  ซึ่ งเปน            
ผูบริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหมที่เขามาใชบริการหางริมปงซุปเปอรมารเก็ตเชียงใหม จํานวน 400 คน แบงเปนเพศ
ชาย จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.75 และเพศหญิง จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 61.25 พบวาสวนมากมี
อายุระหวาง 21 – 40 ป จํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 68.25 รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 41 – 60 ป จํานวน 
89 คน คิดเปนรอยละ 22.25 และมีอายุระหวาง ตํ่ากวา 20 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.25 ตามลําดับ          
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ  62.00 รองลงมา คือ มีการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย/เทียบเทา จํานวน 93 คน คิด เปนรอยละ 23.25 และมีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.75 ตามลําดับมีอาชีพพนักงานเอกชน 179 คน คิดเปนรอยละ 44.75 
รองลงมา คือ อาชีพอื่นๆ จํานวน  101 คน คิดเปนรอยละ 25.25 และอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 65 คน 
คิดเปนรอยละ 16.25 ตามลําดับ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 20,000  บาท จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 
36.00  รองลงมา คือ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.75  และ
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.00 ตามลําดับ 

ผลการศึกษาดานการวิเคราะหการรับรูการตลาดแบบบูรณาการของหางริมปงซุปเปอรมารเก็ตเชียงใหม 
ไดแบงการวิเคราะหอันประกอบไปดวย การโฆษณา การขายโดยใชบุคคล การสงเสริมการขาย การใหขาวและการ
ประชาสัมพันธ และการตลาด โดยมีผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของระดับความสําคัญของความคิดเห็น

ของผูตอบแบบสอบถาม ในภาพรวม 

เครื่องมือการส่ือสารแบบบูรณาการ (IMC) ท่ีมีผลตอผูบริโภค X  SD ระดับ 

1. การโฆษณา 3.51 .729 เห็นดวย 
2. การขายโดยใชบุคคล 3.30 .560 ไมแนใจ 
3. การสงเสริมการขาย 3.27 .548 ไมแนใจ 
4. การใหขาวและการประชาสัมพันธ 3.70 .705 เห็นดวย 
5. การตลาด 3.43 .586 เห็นดวย 

โดยภาพรวม 3.44 .781 เห็นดวย 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับเครื่องมือการสื่อสารโดยภาพรวม (คาเฉลี่ยเทากับ 
3.44) รวมถึงดานการโฆษณา (คาเฉลี่ยเทากับ 3.51) การใหขาวและการประชาสัมพันธ (คาเฉล่ียเทากับ 3.70) และ
การตลาด (คาเฉลี่ยเทากับ 3.43) สวนดานการขายโดยใชบุคคล และการสงเสริมการขาย ผูตอบแบบสอบถามไม
แนใจ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.30 และ 3.27 ตามลําดับ) 

ในสวนของการวิเคราะหขอมูลการรับรูการตลาดแบบบูรณาการของหางริมปงซุปเปอรมารเก็ตเชียงใหม 
สามารถสรุปผลการทดสอบสมมุตฐิานได ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะทางดานประชากรศาสตรมีผลตอการรับรูการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การของหางริมปงซุปเปอรมารเก็ตในจังหวัดเชียงใหม 

สมมติฐานที่ 2 คุณลักษณะทางดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการรับรูการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการของหางริมปงซุปเปอรมารเก็ตในจังหวัดเชียงใหมแตกตางกัน 

ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดวา ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม อันประกอบดวย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาจากหางริมปงซุปเปอรมารเก็ตเชียงใหม 
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อภิปรายผล 
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนผูที่มาซื้อสินคาจากหางริมปงซุปเปอรมารเก็ต 

เชียงใหม จํานวน 400 คน โดยแบงเปนเพศชาย 155 คน และเพศหญิง 245 คน สวนใหญมีอายุระหวาง 21 – 40 
ป คิดเปนรอยละ 68.25 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 62.00 สวนมากประกอบอาชีพพนักงาน
เอกชน คิดเปนรอยละ 44.47 มีรายไดเฉลี่ยระหวาง 10,000 – 20,000   บาท คิดเปนรอยละ 36.00   
สรุปผลองคประกอบของการรับรูการตลาดแบบบูรณาการของหางริมปงซุปเปอรมารเก็ตเชียงใหม  

ผลการวิเคราะหการรับรูการตลาดแบบบูรณาการของหางริมปงซุปเปอรมารเก็ตเชียงใหม  จากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาโดยภาพรวมพบวา การรับรูการตลาดแบบบูรณาการของหางริมปง
ซุปเปอรมารเก็ตเชียงใหม  ดานการโฆษณา โดยภาพรวมแลวผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับเคร่ืองมือในการส่ือสาร 
และใหความสนใจสูงสุดกับ ปายโฆษณามีความโดดเดน สะดุดตา จูงใจใหมาใชบริการ ดานการขายโดยใชบุคคล 
โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามไมแนใจกับเครื่องมือในการสื่อสาร โดยขอมูลที่มีการรับรูชัดเจนที่สุดคือการแตง
กายของพนักงานมีความสุภาพเรียบรอยถูกตองตามกาละเทศะ ซ่ึงไดผล คือเห็นดวย ดานการสงเสริมการขาย โดย
ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามไมแนใจกับเครื่องมือในการสื่อสาร แตมีความสนใจในการจัดโปรโมชั่นรวมกับบัตร
เครดิตธนาคาร ดานการใหขาวและการประชาสัมพันธ โดยภาพรวมผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับเคร่ืองมือในการ
สื่อสาร มีความสนใจสูงสุดในการใหขาวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชนกับลูกคา ดานการตลาด โดยภาพรวมผูตอบ
แบบสอบถามเห็นดวยกับเคร่ืองมือในการส่ือสาร โดยใหความสนใจกับการใชบรรจุภัณฑที่เปนเอกลักษณ  

ผลการวิเคราหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนผูมาซื้อสินคาจากหางริมปงซุปเปอรมารเก็ต
เชียงใหม มีรายละเอียดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยการรับรูการตลาดแบบบูรณาการของหางริมปงซุปเปอรมารเก็ต
เชียงใหม พบวา  

คุณลักษณะทางดานประชากรศาสตรมีผลตอการรับรูการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของหางริมปง
ซุปเปอรมารเก็ตในจังหวัดเชียงใหม ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สายชล ดาษ
นิกร (2551) พบวาการใชสื่อที่ครอบคลุมและมีรูปแบบที่หลากหลายยิ่งข้ึนกวาในอดีต อาทิ ใชการโฆษณา 
(Advertising) การสื่อสารทางวิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต บิลบอรด ใชการประชาสัมพันธ ( Public 
Relation) ท้ังในลักษณกิจกรรมเพื่อสังคม การเสนอขาวผานสื่อมวลชน การซื้อพื้นที่โฆษณาแตลงเปนเนื้อหาการ
ประชาสัมพันธ (Advertorial) การจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) ไดผลวา ลูกคาสวนใหญเห็นวา
การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการเปนแนวคิดที่มีคุณคา มีประโยชนชวยลดการสูญเปลาทางดานสื่อ ชวยเพ่ิม
ความสอดคลองใหกับการสื่อสาร ทําใหครอบคลุมการสื่อสารการตลาดและสรางการไดเปรียบเชิงการแขงขันได 

สมมติฐานที่ 2 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยการรับรูการตลาดแบบบูรณาการของหางริมปงซุปเปอรมารเก็ต
เชียงใหม พบวา  

คุณลักษณะทางดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีผลตอการรับรูการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของ
หางริมปงซุปเปอรมารเก็ตในจังหวัดเชียงใหมแตกตางกัน ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไวซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ดวงใจ ทวีกิจเจริญไพศาล (2544) พบวา การติดตอสื่อสารการตลาดในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากปจจัยสิ่งแวดลอมตางๆ ไมวาจะเปนผูบริโภคที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป หรือสื่อมวลชนที่มีความ
หลากหลายมากข้ึน ทําใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดเฉพาะเจาะจงมากขึเน เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ทําใหการติดตอสื่อสาร
ทางการตลาดแตกตางไปจากเดิม การดําเนินกางการตลาดของบริษัทตางๆจําเปนตองปรับรูปแบบการติดตอสื่อสาร
การตลาดใหม เพ่ือใหสามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
1. ริมปงซุปเปอรมารเก็ตควรปรับปรุงการสื่อสารทางการตลาดในดานท่ีผลลัพธผูตอบแบบสอบถามใหผลวา 

“ไมแนใจ” นั่นคือ ดานการขายโดยใชบุคคล และการสงเสริมการขาย 
2. ดานการขายโดยใชบุคคล ควรปรับปรุงเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ มารยาท การเอาใจใส รวมถึงความรู

เก่ียวกับตัวสินคาของพนักงานประจําหนาราน 
3. ดานการสงเสริมการขาย ควรปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดโปรโมชั่นตางๆ ใหบอยครั้งขึ้น และมีความ

ชัดเจนสอดคลองกับเทศกาลตางๆ  รวมถึงการสื่อสารโปรโมชั่นควรปรับปรุงใหมีความชัดเจน มีการพัฒนา
สัญลักษณหรือปายใหชัดเจนเปนแบบแผนลักษณะเดียวกัน เพื่อใหลูกคาเขาใจไดงายจากการมองเห็นแบบไม ตอง
เจาะจง และทําจัดกิจกรรมทดลองชิมภายในรานใหมากข้ึน 

4. ดานการตลาด ควรปรับปรุงเล็กนอยเกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสารผานสื่อออนไลน รวมถึงการแจง
ขอมูลขาวสารหรือกิจกรรมตางๆ ใหกับลูกคา โดยอาจบูรณาการการสื่อสารผานทางสื่อออนไลนใหไปในทาง
เดียวกัน 

5. ดานความแตกตางของความคิดเห็นของแตละปจจัยบุคคล อาจเกิดจากความไมชัดเจนในการส่ือสาร
ทางการตลาดเทาท่ีควร ทําใหมีความคิดเห็นที่แตกตางกันคอนขางมาก 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ทําการวิจัยในเร่ืองดังกลาวอีกคร้ัง เพื่อติดตามผลที่อาจมีการเปล่ียนแปลง จากการนําผลการวิจัยครั้งนี้

ไปปรับใช และพัฒนากระบวนการสื่อสารทางการตลาด 
2. ศึกษา และพิจารณาปจจัยที่อาจมีผลตอการสื่อสารทางการตลาดเพ่ิมเติม เชน การเปนสมาชิก 

(Member) เปนตน 
3. หากใชเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลรูปแบบอื่น อาจไดขอมูลที่แตกตางออกไป เชน การเก็บขอมูลดวย

การสัมภาษณสั้นๆ ซึ่งอาจทําใหไดรับขอมูลที่เปนการใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะจากลูกคาเพิ่มเติม เปนตน 
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Efficiency of Corporate Registration Service of Provincial Commercial Office :           
A Case Study Office of Commercial Affairs Chonburi
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สาขา วิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
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ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ  
การศึกษาประสิทธิภาพในการบริการจดทะเบียนนิติบุคคลของสํานักงานพาณิชยจังหวัดกรณีศึกษา 

สํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค เพื่อ 1. เพื่อศึกษาคุณภาพในการใหบริการ2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ
ระดับคุณภาพในการใหบริการ จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลของผูรับบริการ 3. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะ         
เพื่อนําไปใชเปนแนวทาง ในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ โดยกลุมตัวอยางที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 
ประชาชนท่ีมีชื่อในการเขามาใชบริการดานงานการจดทะเบียนนติิบุคคลของสํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี จํานวน
ทั้งสิ้น 48,659 ราย และไดทําการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane และไดขนาดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 400 คน และเครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก 
คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
คาสถิติ Independent Sample t – test และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 
2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test)  

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.00 มีชวง
อายุ 31-40 ป จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.50 สถานภาพโสด 210 คน คิดเปนรอยละ 52.50 มีระดับ
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.00 มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 20,000 
บาท จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30.00  

ผลการทดสอบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพในการใหบริการจดทะเบียนนิติบุคคลของ

สํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี พบวาอยูในระดับมากที่สุด มีคา x = 4.33 และคา SD.= 0.236 โดยดานที่มีคามาก

ที่สุด 3 ลําดับแรก คือ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ มีคา x = 4.41 และคา SD.= 0.389 รองลงมา           

คือ ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ มีคา x = 4.34 และคา SD.= 0.388 และดานความนาเชื่อถือ

และไววางใจได มีคา x = 4.33 และคา SD.= 0.402 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาในชวงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือน               

ที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจของคุณภาพในการใหบริการจดทะเบียนนิติบุคคลของสํานักงานพาณิชยจังหวัด
ชลบุรี ที่แตกตางกัน แตดานเพศ ที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจของคุณภาพในการใหบริการจดทะเบียนนิติ
บุคคลของสํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี ที่ไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ, จดทะเบียนนิติบุคคล 
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Abstract

The study of the efficiency of juristic person registration service of the provincial 
commercial office case study Chonburi Commercial Office Intended to 1. To study the 
quality of service 2. To study and compare the quality of service Classified by personal 
characteristics of service recipients 3. To study suggestions To be used as a guide In the 
development of service quality The samples used in this research are people with names in 
the use of legal registration services of the Commercial Office of Chonburi A total of 
48,659 cases and set the sample size By using the formula of Taro Yamane and the sample 
size of 400 people and the tools used to collect data are questionnaires, statistics used to 
analyze data such as frequency, percentage, average, standard deviation, statistical value, 
Independent Sample t-test, and the difference test The average of more than 2 groups of 
samples using One-way Analysis of Variance when significant differences in pair mean 
values were found. City Therefore testing the differences in pairs by the Scheffe’s test

The results showed that most of the respondents were male, numbering 220 people, 
representing 55.00 percent, with the age range of 31-40 years, 158 people, accounting for 
39.50 percent, single status 210 persons, 52.50 percent having a level of education lower 
than Bachelor degree, number of 180 persons, equivalent to 45.00 percent, with income less 
than or equal to 20,000 baht, 120 persons, equivalent to 30.00 percent 

Test results, mean and standard deviation of quality of service for juristic person 
registration of Chonburi Commercial Office Found that it is at the highest level with value 

x = 4.33 and value SD.= 0.236 With the three most valuable aspects, the first is the 
concreteness of the service with value x = 4.41 and value SD.= 0.389 followed by 
responding to the needs of valuable service recipients x = 4.34 and value SD.= 0.388 and
reliability and reliability are valuable x = 4.33 and value SD.= 0.402

Hypothesis test results Found that during the age, status, education level and 
average monthly income different Affecting the satisfaction of the quality of the juristic 
person registration service of the Chonburi Provincial Commercial Office Different but 
different sex Affecting the satisfaction of the quality of the juristic person registration 
service of the Chonburi Provincial Commercial Office That is no different 

Keywords : Performance, Legal entity registration 
 

บทนํา 
รัฐมีหนาที่สําคัญหลายประการแตที่สําคัญมากประการหนึ่ง คือ การใหบริการประชาชน ซึ่งตั้งถ่ินฐานท่ี

อยูตางกันไป ดังนั้น เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกจากการไดรับบริการและสามารถเขาถึงงานบริการของรัฐ
โดยงาย สวนราชการหลายแหงจึงไดมีการจัดตั้งหนวยงานในระดับจังหวัดขึ้นเพื่อนํางานบริการของหนวยงานไปสู
ประชาชน ซ่ึงพบวาการบริการของหนวยงานเดียวกันกลับมีรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาการใหบริการที่
แตกตางกัน แตโดยที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการบริการของรัฐที่มีคุณภาพดีเทาเทียมกันไมวาจะอาศัยอยู 
ณ ที่แหงใด การใหบริการของหนวยงานภาครัฐจึงควรมีมาตรฐานและมีคุณภาพในการบริการเพ่ือเปนหลักประกัน
แกประชาชนในการไดรับบริการ การใหบริการที่มีมาตรฐานเปนไปตามเปาหมายกลาวคือ ประชาชนไดรับบริการที่
รวดเร็ว เสมอภาค และเปนธรรม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2550, หนา 8) การใหบริการ
สาธารณะเปนงานท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง หากหนวยงานภาครัฐสามารถดําเนินการใหตอบสนองความตองการของ
ประชาชนอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตรงกับความตองการของประชาชน ยอมสงผลตอภาพลักษณในเชิงบวก
ขององคกร เน่ืองจากในปจจุบันส่ิงตางๆ เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว (จตุพร ผองสุข,2550:2) 
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จากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ มีการขยายตัวขององคกรที่มีความ

ตองการใหบริการประชาชนอยางทั่วถึง ในการใหบริการสาธารณะในหนวยงานตางๆ ถือเปนภารกิจความ
รับผิดชอบหลักและเปนหัวใจแหงการบริการเพ่ือประชาชนเจาหนาที่ทุกคนตองมีการเรียนรู พัฒนางาน พัฒนา
ตนเองใหมีความพรอมมีทัศนคติที่ดีตองานใหบริการประชาชน มีจิตใจบริการ (Service mind) ซึ่งขอเท็จจริงในทาง
ปฏิบัติในชวงระยะเวลาที่ผานมา ปรากฏวาในการใหริการประชาชนนั้นยังประสบปญหาอยูมาก ทั้งทางดาน
ศักยภาพและขีดความสามารถในการดําเนินงาน ส่ิงเหลานี้กอใหเกิดปญหาข้ึน สาเหตุหนึ่งมาจากขอจํากัดทางดาน
งบประมาณ ปญหาดานการสรรหาและพัฒนาบุคลากร ปญหาในดานการบริหารจัดการระบบการบริการข้ันพื้นฐาน 
การขาดระบบและองคกรที่จะทําหนาที่ประสานงาน ปญหาดานระบบขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชน 
ตลอดจน เทคโนโลยีที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามทรัพยากรมนุษยที่มีอยู จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับสภาพตาม
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งงานในดานบริการ ซ่ึงถือวาเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินงานดาน
บริการใหกับประชาชนท่ีมาใชบริการ  

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาคุณภาพในการใหบริการจดทะเบียนนิติบุคคล
ของสํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษามาใชเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง ใน
สวนของการใหบริการ เพ่ือใหการใหบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจสูงสุดกับผูที่เขามารับบริการทุกคน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณภาพในการใหบริการจดทะเบียนนิติบุคคลของสํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับคุณภาพในการใหบริการจดทะเบียนนติิบุคคลของสํานักงานพาณิชยจังหวัด

ชลบุรี จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคลของผูรับบริการ 
3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปใชเปนแนวทาง ในการพัฒนาคุณภาพการจดทะเบียนนิติบุคคลของ

สํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 

ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
 
 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ประสิทธิภาพการใหบริการ 
1. ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 
2. ดานความนาเชื่อถือไววางใจได 
3. ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
4. ดานการใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ 
5. ดานการเอาใจใสตอผูรับบริการ 
ที่มา : ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546, 106-107) 
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วิธีการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ตองการศึกษาคุณภาพในการใหบริการจดทะเบียนนิติบุคคลของสํานักงานพาณิชย

จังหวัดชลบุรี 
1. กลุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง คือ ประชาชนที่มีชื่อในการเขามาใชบริการดานงานการจด

ทะเบียนนิติบุคคลของสํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี  จํานวนท้ังสิ้น 48,659 ราย การกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยาง โดยการคํานวณขนาดตัวอยาง (Sample Size) ตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1973 : 727) 
ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคําถามท่ีใชรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
สวนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการในดานคุณภาพในการใหบริการ ไดแก  ดานความเปน

รูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือไววางใจได ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ดานการ
ใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ และดานการเอาใจใสตอผูรับบริการ 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
3. การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห โดยใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมSPSS 

เขามาชวยในการวิเคราะหและไดกําหนดการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคําถามท่ีใชรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน ผูวิจัยใชสถิติการแจกแจง
คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) ในการวิเคราะหขอมูล 

สวนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการในดานคุณภาพในการใหบริการ ไดแก ดานความเปน
รูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือไววางใจได ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ดานการ
ใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ และดานการเอาใจใสตอผูรับบริการ โดยใชคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และจากนั้นจะทําการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบในความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชคาสถิติ Independent Sample t – test และ          
การทดสอบของความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ของกลุมตัวอยาง ที่มีมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะห ความ
แปรปรวนทางเดียว (One –way Analysis of Variance)  

สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นขอเสนอแนะ เปนคําถามแบบปลายเปด จึงใชวิธีการนําขอมูลที่ไดมา
รวบรวมและสรุป 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
สวนที่ 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งสวนใหญพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 

จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.00 และเพศหญิง จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.00 
ดานอายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.50 

รองลงมา คือ ชวงอายุ 21-30 ป จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 28.80 รองลงมา คือ ชวงอายุ 41-50 ป จํานวน 68 
คน คิดเปนรอยละ 17 รองลงมา คือ ชวงอายุ 51-60 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.30 รองลงมา คือ ชวงอายุ 
61 ป ขึ้นไป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.30 และชวงอายุ 20 ป หรือต่ํากวา จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.30 

ดานสถานภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีสถานภาพโสด 210 คน คิดเปนรอยละ 52.50 รองลงมา 
คือ สถานภาพสมรส จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.50 และสถานภาพหมาย/หยาราง จํานวน 24 คน คิดเปน
รอยละ 6.00 
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ดานระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับการศึกษาระดับต่ํากวาปริญาตรี จํานวน 180 คน 

คิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมา คือ ปริญญาตรี จํานวน 136 คิดเปนรอยละ 34.00 และระดับสูงกวาปริญญาตรี 
จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.00 

ดานระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดนอยกวาหรือเทา กับ 20,000 บาท 
จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมา คือ มีรายได 80,001 บาท ข้ึนไป จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 
26.30 รองลงมา คือ รายได 60,001-80,000 บาท มีจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 923.50 รองลงมา คือ 40,001-
60,000 บาท มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 และ รายได 20,000-40,000 บาท จํานวน 21 คน คิดเปน
รอยละ 5.30 

สวนที่ 2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพในการใหบริการจดทะเบียนนิติบุคคลของ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมและรายดาน 

ในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด มีคา x = 4.33 และคา SD.= 0.236 โดยดานที่มีคามากท่ีสุด 3 ลําดับ

แรก คือ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ มีคา x = 4.41 และคา SD.= 0.389 รองลงมา คือ ดานการ

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ มีคา x = 4.34 และคา SD.= 0.388 และดานความนาเชื่อถือและไววางใจ

ได มีคา x = 4.33 และคา SD.= 0.402 

ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด มีคา x = 4.41 และคา SD.= 0.389 โดยดาน

ที่มีคามากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ มีสิ่งอํานวยความสะดวกระหวางรอรับบริการ มีคา x = 4.48 และคา SD.= 0.742 

รองลงมา คือ บุคลากรแตงกายสะอาดและเรียบรอย มีคา x = 4.42 และคา SD.= 0.707 และมีแบบฟอรมตางๆ       

ไวคอยบริการ อยางเพียงพอ มีคา x = 4.39 และคา SD.= 0.800  

ดานความนาเชื่อถือและไววางใจได อยูในระดับมากท่ีสุด มีคา x = 4.33 และคา SD.= 0.402 โดยดานที่มีคา 

มากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ มีคา x = 4.36 และคา SD.= 0.785 

รองลงมา คือ เจาหนาที่มีความสุภาพและเปนมิตรในการใหบริการ มีคา x = 4.35 และคา SD.= 0.818 และ

เจาหนาที่ใหบริการตรงกับความตองการของทาน มีคา x = 4.34 และคา SD.= 0.797 

ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด มีคา x = 4.34 และคา           

SD.= 0.388 โดยดานที่มีคามากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม มีคา x = 4.41 

และคา SD.= 0.763 รองลงมา คือ ไดรับบริการที่รวดเร็ว มีคา x = 4.40 และคา SD.= 0.756 และมีขั้นตอนการ

ใหบริการเปนระบบ ไมซับซอน มีคา x = 4.32 และคา SD.= 0.790 

ดานการใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ อยูในระดับมากที่สุด มีคา x = 4.25 และคา SD.= 0.380 โดยดาน

ที่มีคามากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ มีการประชาสัมพันธระยะเวลาในการใหบริการไวชัดเจน มีคา x = 4.33 และคา 

SD.= 0.736 รองลงมา คือ มีการใหบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีคา x = 4.32 และคา SD.= 0.702 และมีการ

แบงสวนงานเฉพาะสําหรับการใหบริการ แตละประเภท มีคา x = 4.24 และคา SD.= 0.806 

ดานการเอาใจใสตอผูรับบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด มีคา x = 4.31 และคา SD.= 0.408 โดยดานที่มีคา

มากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ เจาหนาที่ใหความชวยเหลือและแนะนํา ดวยความเต็มใจ มีคา x = 4.34 และคา         

SD.= 0.797 รองลงมา คือ เจาหนาที่มีความกระตือรือรนในการใหบริการ มีคา x = 4.32 และคา SD.= 0.814 และ

เจาหนาที่สามารถแกไขปญหาและอุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม มีคา x = 4.31 และคา SD.= 0.818 
สวนที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพในการใหบริการจดทะเบียนนิติ

บุคคลของสํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี จําแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร 
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จําแนกตามเพศ พบวาในเพศท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพในการใหบริการจดทะเบียนนิติ

บุคคลของสํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี ทั้งในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน 
จําแนกตามชวงอายุ พบวาในชวงอายุที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพในการใหบริการจดทะเบียน

นิติบุคคลของสํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี ที่แตกตางกัน ในภาพรวมและดานความนาเชื่อถือและไววางใจได ดาน
การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และดานการเอาใจใสตอผูรับบริการ เนื่องจากที่คา Sig ที่ 0.001 , 
0.001 , 0.029 และ 0.016 เรียงลงมาตามลําดับ 

จําแนกตามสถานภาพ พบวาในสถานภาพที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพในการใหบริการจด
ทะเบียนนิติบุคคลของสํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี ที่แตกตางกัน ในภาพรวมและดานความเปนรูปธรรมของการ
บริการ ดานความนาเชื่อถือและไววางใจได ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และดานการเอาใจใส
ตอผูรับบริการ เนื่องจากที่คา Sig ท่ี 0.000 , 0.000 , 0.001 , 0.000 และ 0.000 เรียงลงมาตามลําดับ 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาในระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพในการ
ใหบริการจดทะเบียนนิติบุคคลของสํานักงานพาณิชยจั งหวัดชลบุรี ที่แตกตางกัน ในภาพรวมและดานความ
นาเชื่อถือและไววางใจได ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และดานการเอาใจใสตอผูรับบริการ 
เนื่องจากที่คา Sig ท่ี 0.003 , 0.001 , 0.012 และ 0.002 เรียงลงมาตามลําดับ 

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาในระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
คุณภาพในการใหบริการจดทะเบียนนิติบุคคลของสํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี  ที่แตกตางกัน ในภาพรวมและ
ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือและไววางใจได ดานการตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ และดานการเอาใจใสตอผูรับบริการ เน่ืองจากที่คา Sig ท่ี 0.000 , 0.014 , 0.005 , 0.015 และ 0.000 
เรียงลงมาตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 
สวนที่ 1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งสวนใหญพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย 

จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.00 และเพศหญิง จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.00 ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของธนวรรณ แสวงศรี (2556) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
ทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัย พบวาในประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย
รอยละ 55.1 มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 24.9 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตอนปลาย/ปวช./หรือ
เทียบเทา รอยละ 41.2 และสอดคลองกับงานวิจัยของอริยธัช หงษอุปถัมภชัย (2556) ไดทําการศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง . 
ผลการวิจัยพบวา 1.ประชาชนสวนใหญเปนเพศชาย 

ดานอายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุ 31-40 ป จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.50 
รองลงมา คือ ชวงอายุ 21-30 ป จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 28.80 รองลงมา คือ ชวงอายุ 41-50 ป จํานวน 
68 คน คิดเปนรอยละ 17 รองลงมา คือ ชวงอายุ 51-60 ป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.30 รองลงมา คือ      
ชวงอายุ 61 ป ขึ้นไป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.30 และชวงอายุ 20 ป หรือต่ํากวา จํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 1.30 ซ่ึงสอดคลองกบังานวิจัยของธนวรรณ แสวงศรี (2556) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  ผลการวิจัย พบวาในประชาชนที่เปนกลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 55.1 มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 24.9 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเทา รอยละ 41.2 

 
 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



 
ดานสถานภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีสถานภาพโสด 210 คน คิดเปนรอยละ 52.50 รองลงมา 

คือ สถานภาพสมรส จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.50 และสถานภาพหมาย/หยาราง จํานวน 24 คน คิดเปน
รอยละ 6.00 ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของอริยธัช หงษอุปถัมภชัย (2556) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง . ผลการวิจัย
พบวา 1.ประชาชนสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 41-50 ป มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
อาชีพเกษตรกร/ประมง รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 - 10,000 บาท 

ดานระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับการศึกษาระดับต่ํากวาปริญาตรี จํานวน 180 คน 
คิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมา คือ ปริญญาตรี จํานวน 136 คิดเปนรอยละ 34.00 และระดับสูงกวาปริญญาตรี 
จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.00 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอริยธัช หงษอุปถัมภชัย (2556) ไดทําการศึกษา
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก จังหวัด
อางทอง. ผลการวิจัยพบวา 1.ประชาชนสวนใหญเปนเพศชาย การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน และสอดคลอง
กับงานวิจัยของธนวรรณ แสวงศรี (2556) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัย พบวาในประชาชนท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ
ชายรอยละ 55.1 มีอายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 24.9 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตอนปลาย/ปวช./หรือ
เทียบเทา รอยละ 41.2  

ดานระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท 
จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมา คือ มีรายได 80,001 บาท ข้ึนไป จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 
26.30 รองลงมา คือ รายได 60,001-80,000 บาท มีจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 923.50 รองลงมา คือ 40,001-
60,000 บาท มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 และ รายได 20,000-40,000 บาท จํานวน 21 คน คิดเปน
รอยละ 5.30 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของฐิติมา นิยม (2556) ไดทําการศึกษาคุณภาพในการใหบริการที่สงผลตอ
ความพึงพอใจของผูใชบริการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขตคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวาผูใชบริการ
สวนใหญเปนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ 10,001-20,000 บาท  

สวนที่ 2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพในการใหบริการจดทะเบียนนิติบุคคลของ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมและรายดาน 

ในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด มีคา x = 4.33 และคา SD.= 0.236 โดยดานที่มีคามากท่ีสุด 3 ลําดับ

แรก คือ ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ มีคา x = 4.41 และคา SD.= 0.389 รองลงมา คือ ดานการ

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ มีคา x = 4.34 และคา SD.= 0.388 และดานความนาเชื่อถือและไววางใจ

ได มีคา x = 4.33 และคา SD.= 0.402 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนวรรณ แสวงศรี (2556) ไดทําการศึกษา
ความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  พบวา 
ประชาชนที่มีความพึงพอใจตอการใหบริการ 4 ดาน อยูในระดับมากเรียงตามลําดับ ดังนี้ ดานส่ิงอํานวยความ

สะดวก (  = 3.96)ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ (  = 3.94 ) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ (  = 3.89 ) 

และท่ีดานการประชาสัมพันธ (  = 3.86) และสอดคลองกับงานวิจัยของภัทรวดี รูปงาม (2560) ไดทําการศึกษา
ประสิทธิผลในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตามทัศนะของ
ประชาชนผูรับบริการ ผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอทามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี ตามทัศนะของประชาชนผูรับบริการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก ประกอบดวย เจาหนาที่ผู
ใหบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกและกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  
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ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด มีคา x = 4.41 และคา SD.= 0.389 โดยดาน

ที่มีคามากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ มีสิ่งอํานวยความสะดวกระหวางรอรับบริการ มีคา x = 4.48 และคา SD.= 0.742 

รองลงมา คือ บุคลากรแตงกายสะอาดและเรียบรอย มีคา x = 4.42 และคา SD.= 0.707 และมีแบบฟอรมตางๆ   

ไวคอยบริการ อยางเพียงพอ มีคา x = 4.39 และคา SD.= 0.800 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธนวรรณ แสวงศรี 
(2556) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ผลการวิจัย พบวาในประชาชนที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 55.1 มีอายุระหวาง          
31-40 ป รอยละ 24.9 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตอนปลาย/ปวช./หรือเทียบเทา รอยละ 41.2 อาชีพ
สวนใหญรับจางทั่วไป รอยละ 20.2 และมีรายไดตอเดือนที่ต่ํากวา 5,000 บาท รอยละ 37 การศึกษาระดับความพึง
พอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พบวา ประชาชนท่ีมี
ความพึงพอใจตอการใหบริการ 4 ดาน อยูในระดับมากเรียงตามลําดับ ดังนี้ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก             

(  = 3.96) ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ (  = 3.94) ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ (  = 3.89) และ         

ที่ดานการประชาสัมพันธ (  = 3.86) การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกเพศ อายุและรายได พบ ประชาชนมีระดับความพึง
พอใจตอการใหบริการ ในภาพรวมไมแตกตางกัน สวนประชาชนที่มีอาชีพ ในภาพรวมแตกตางกัน มีระดับความพึง
พอใจตอการใหบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดานความนาเชื่อถือและไววางใจได อยูในระดับมากที่สุด มีคา x = 4.33 และคา SD.= 0.402 โดยดานที่มี

คามากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ มีคา x = 4.36 และ               

คา SD.= 0.785 รองลงมา คือ เจาหนาที่มีความสุภาพและเปนมิตรในการใหบริการ มีคา x = 4.35 และคา SD.= 0.818 

และเจาหนาที่ใหบริการตรงกับความตองการของทาน มีคา x = 4.34 และคา SD.= 0.797 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของภัทรวดี รูปงาม (2560) ไดทําการศึกษาประสิทธิผลในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอทา
มะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตามทัศนะของประชาชนผูรับบริการ ผลการวิจัยพบวา 1. ประสิทธิผลในการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบล อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตามทัศนะของประชาชนผูรับบริการ ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก ประกอบดวย เจาหนาที่ผูใหบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกและกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ           
2. ประสิทธิผลในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวาอายุ การศึกษา
และอาชีพ ตางกัน มีการประเมินประสิทธิผลในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูที่มีเพศและรายไดที่แตกตางกัน มีการประเมินประสิทธิผลในการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบล ไมแตกตางกัน 3. ความสัมพันธของประสิทธิผลในการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบล พบวาทุกดานมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด มีคา x = 4.34 และคา SD.= 0.388 

โดยดานที่มีคามากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม มีคา x = 4.41 และคา SD.= 0.763 

รองลงมา คือ ไดรับบริการที่รวดเร็ว มีคา x = 4.40 และคา SD.= 0.756 และมีขั้นตอนการใหบริการเปนระบบ        

ไมซับซอน มีคา x = 4.32 และคา SD.= 0.790 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอริยธัช หงษอุปถัมภชัย (2556)         
ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบางเสด็จ อําเภอปา
โมก จังหวัดอางทอง. ผลการวิจัยพบวา 1.ประชาชนสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 41-50 ป มีสถานภาพสมรส 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน อาชีพเกษตรกร/ประมง รายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 - 10,000 บาท มีเร่ืองที่
ประชาชนขอรับบริการ คือ การชําระภาษีบํารุงทองถิ่น/ภาษีโรงเรียนและท่ีดิน/ภาษีปาย/คาธรรมเนียมใบอนุญาต 
ความถี่ในการเขามารับบริการ นอยกวา 1 ครั้ง/เดือน ชวงเวลาท่ีเขามารับบริการ 10.01 – 12.00 น. ระยะเวลา
ระหวางการขอรับบริการ ตํ่ากวา 1 ชั่วโมง เดินทางมารับบริการโดยรถจักรยานยนตสวนตัว มีความพึงพอใจตอการ
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ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบางเสด็จ ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาท่ี/บุคลากรผู
ใหบริการ ดานสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก และขอมูลขาวสาร โดยรวมอยูในระดับมาก และ 2. ปจจัยสวน
บุคคลของประชาชนตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบางเสด็จ ไมแตกตางกัน 
และประชาชนที่มีเรื่องที่ขอรับบริการตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบาง
เสด็จ ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการและดานเจาหนาที่/บุคลากรผูใหบริการแตกตางกัน 

ดานการใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ อยูในระดับมากที่สุด มีคา x = 4.25 และคา SD.= 0.380 โดยดาน

ที่มีคามากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ มีการประชาสัมพันธระยะเวลาในการใหบริการไวชัดเจน มีคา x = 4.33 และคา 

SD.= 0.736 รองลงมา คือ มีการใหบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน มีคา x = 4.32 และคา SD.= 0.702 และมีการ

แบงสวนงานเฉพาะสําหรับการใหบริการ แตละประเภท มีคา x = 4.24 และคา SD.= 0.806 ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของอริยธัช หงษอุปถัมภชัย (2556) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง. ผลการวิจัยพบวา 1.ประชาชนสวนใหญเปนเพศ
ชาย อายุ 41-50 ป มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน อาชีพเกษตรกร/ประมง รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 5,000 - 10,000 บาท มีเรื่องที่ประชาชนขอรับบริการ คือ การชําระภาษีบํารุงทองถิ่น/ภาษีโรงเรียนและ
ที่ดิน/ภาษีปาย/คาธรรมเนียมใบอนุญาต ความถี่ในการเขามารับบริการ นอยกวา 1 คร้ัง/เดือน ชวงเวลาที่เขามารับ
บริการ 10.01 – 12.00 น. ระยะเวลาระหวางการขอรับบริการ ต่ํากวา 1 ชั่วโมง เดินทางมารับบริการโดย
รถจักรยานยนตสวนตัว มีความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบางเสด็จ ดานกระบวนการ/
ขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ /บุคลากรผูใหบริการ ดานสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก และขอมูล
ขาวสาร โดยรวมอยูในระดับมาก และ 2. ปจจัยสวนบุคคลของประชาชนตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลบางเสด็จ ไมแตกตางกัน และประชาชนท่ีมีเรื่องที่ขอรับบริการตางกัน มีความพึง
พอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบางเสด็จ ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการและดาน
เจาหนาที่/บุคลากรผูใหบริการแตกตางกัน 

ดานการเอาใจใสตอผูรับบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด มีคา x = 4.31 และคา SD.= 0.408 โดยดานที่มีคา

มากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ เจาหนาที่ใหความชวยเหลือและแนะนํา ดวยความเต็มใจ มีคา x = 4.34 และคา SD.= 0.797 

รองลงมา คือ เจาหนาที่มีความกระตือรือรนในการใหบริการ มีคา x = 4.32 และคา SD.= 0.814 และเจาหนาที่

สามารถแกไขปญหาและอุปสรรค ท่ีเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม มีคา x = 4.31 และคา SD.= 0.818 ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของภัทรวดี รูปงาม (2560) ไดทําการศึกษาประสิทธิผลในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล           
ในอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตามทัศนะของประชาชนผูรับบริการ ผลการวิจัยพบวา 1. ประสิทธิผลในการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตามทัศนะของประชาชนผูรับบริการ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ประกอบดวย เจาหนาที่ผูใหบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกและกระบวนการขั้นตอนการ
ใหบริการ 2. ประสิทธิผลในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวาอายุ  
การศึกษาและอาชีพ ตางกัน มีการประเมินประสิทธิผลในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูที่มีเพศและรายไดที่แตกตางกัน มีการประเมินประสิทธิผลในการ
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล ไมแตกตางกัน 3. ความสัมพันธของประสิทธิผลในการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบล พบวาทุกดานมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สวนที่ 3 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพในการใหบริการจดทะเบียนนิติ
บุคคลของสํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี จําแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร 
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จําแนกตามเพศ พบวาในเพศท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพในการใหบริการจดทะเบียนนิติ

บุคคลของสํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี ทั้งในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ธนวรรณ แสวงศรี (2556) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลทาเสา 
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกเพศ อายุและรายได พบวาประชาชนมีระดับความพึงพอใจตอการ
ใหบริการ ในภาพรวมไมแตกตางกัน สวนประชาชนท่ีมีอาชีพ ในภาพรวมแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอการ
ใหบริการแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จําแนกตามชวงอายุ พบวาในชวงอายุที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพในการใหบริการจดทะเบียน
นิติบุคคลของสํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี ที่แตกตางกัน ในภาพรวมและดานความนาเชื่อถือและไววางใจได ดาน
การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และดานการเอาใจใสตอผูรับบริการ เนื่องจากที่คา Sig ที่ 0.001 , 
0.001 , 0.029 และ 0.016 เรียงลงมาตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของฐิติมา นิยม (2556) ไดทําการศึกษา
คุณภาพในการใหบริการที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขตคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวาเพศ อายุ อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน ของผูใชบริการ
สงผลตอความพึงพอใจการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขตคลองหลวง แตกตางกันของผูใชบริการสงผลตอ
ความพึงพอใจการใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขตคลองหลวง แตกตางกัน  

จําแนกตามสถานภาพ พบวาในสถานภาพที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพในการใหบริการจด
ทะเบียนนิติบุคคลของสํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี ที่แตกตางกัน ในภาพรวมและดานความเปนรูปธรรมของการ
บริการ ดานความนาเชื่อถือและไววางใจได ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และดานการเอาใจใส
ตอผูรับบริการ เนื่องจากที่คา Sig ที่ 0.000 , 0.000 , 0.001 , 0.000 และ 0.000 เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งไม
สอดคลองกับงานวิจัยของภัทรวดี รูปงาม (2560) ไดทําการศึกษาประสิทธิผลในการใหบริการขององคการบริหาร
สวนตําบล ในอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตามทัศนะของประชาชนผูรับบริการ ผลการวิจัยพบวาประสิทธิผล
ในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล จําแนกตามปจจัยสวนบคุคล พบวาอายุ การศึกษาและอาชีพ ตางกัน 
มีการประเมินประสิทธิผลในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนผูที่มีเพศและรายไดที่แตกตางกัน มีการประเมินประสิทธิผลในการใหบริการขององคการบริหารสวน
ตําบล ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาในระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอคุณภาพในการ
ใหบริการจดทะเบียนนิติบุคคลของสํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี  ที่แตกตางกัน ในภาพรวมและดานความ
นาเชื่อถือและไววางใจได ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และดานการเอาใจใสตอผูรับบริการ 
เนื่องจากที่คา Sig ท่ี 0.003 , 0.001 , 0.012 และ 0.002 เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของภัทร
วดี รูปงาม (2560) ไดทําการศึกษาประสิทธิผลในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอทามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี ตามทัศนะของประชาชนผูรับบริการ ผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลในการใหบริการขององคการ
บริหารสวนตําบล จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวาอายุ การศึกษาและอาชีพ ตางกัน มีการประเมินประสิทธิผล
ในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผูที่มีเพศและ
รายไดที่แตกตางกัน มีการประเมินประสิทธิผลในการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาในระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอ
คุณภาพในการใหบริการจดทะเบียนนิติบุคคลของสํานักงานพาณิชยจังหวัดชลบุรี  ที่แตกตางกัน ในภาพรวมและ
ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานความนาเชื่อถือและไววางใจได ดานการตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ และดานการเอาใจใสตอผูรับบริการ เน่ืองจากที่คา Sig ท่ี 0.000 , 0.014 , 0.005 , 0.015 และ 0.000 
เรียงลงมาตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของฐิติมา นิยม (2556) ไดทําการศึกษาคุณภาพในการใหบริการที่
สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขตคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลการทดสอบ
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สมมุติฐานพบวาเพศ อายุ อาชีพและรายไดเฉล่ียตอเดือนที่แตกตางกัน ของผูใชบริการสงผลตอความพึงพอใจการ
ใหบริการของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขตคลองหลวง แตกตางกันของผูใชบริการสงผลตอความพึงพอใจการใหบริการ
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค เขตคลองหลวง แตกตางกัน  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผลการศึกษาพบวาคุณภาพในการใหบริการอยูในเกณฑมากและมากที่สุด ดังนั้น 

คุณภาพในการใหบริการจดทะเบียนนิติบุคคลของสํานักงานพาณิชย จังหวัดชลบุรี จึงควรรักษาระดับของคุณภาพ
ในการใหบริการใหดีแบบนี้และควรพัฒนาใหคุณภาพดียิ่งข้ึนตอไป 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาความคาดหวังหรือทฤษฎีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ มาปรับใชในงานวิจัยถึงคุณภาพในการใหบริการ 

เพื่อจะไดทราบมุมมองที่แตกตางไป 
2. ควรศึกษาระดับความพึงพอใจคุณภาพในการใหบริการจดทะเบียนนิติบุคคลของสํานักงานพาณิชย

จังหวัดชลบุรี อยางสม่ําเสมอ 
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ความพึงพอใจในบริการของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 
Satisfaction of the service. of the Provincial Waterworks Authority, Khlong Luang 
Branch, Pathumthani  
 
ผูวิจัย   จันทรนภา  ศรีเหมือน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.สุรัสวดี โปสินธุ 

สาขา การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
 

บทคัดยอ 
การศึกษาความพึงพอใจในบริการของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ .ปทุมธานี ในคร้ังนี้          

มีวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้คือ (1.)เพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการ ของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง 
จ.ปทุมธานี (2.)เพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชบริการ ของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง 
จ.ปทุมธานี จํานวน 400 คน จากจํานวนประชากร 69,070 คน โดยเลือกใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบสะดวก โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลในครั้งนี้ และการวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย        
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t-test และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

เพศ พบวาผูใชบริการสวนใหญเปนเพศชาย อายุอยูในชวงอายุ 21-30 ป จํานวนสมาชิกในครอบครัว          
3-5 คน สถานภาพสมรส-อยูดวยกัน ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน ลักษณะของ
บานพักอาศัยเปนบานเดี่ยว รายไดของครอบครัวรวม เทากับ 25,001-35,000 คาใชจายในการใชน้ําประปาโดย 
เฉล่ียตอเดือนมากกวา 101-500 บาท ชองทางการชําระคาน้ําประปาตอเดือน เลือกที่จะชําระคาน้ําประปาท่ีเซเวน
อีเลฟเวน ความพึงพอใจในบริการ ของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ทั้ง 5 ดาน ดานการใหบริการของพนักงาน ดานกระบวนการใหบริการ
แกผูใชบริการน้ําประปา ดานการอํานวยความสะดวกเร่ืองสถานท่ีการใหบริการ ดานคุณภาพและความนาเชื่อถือได
ของน้ําประปา และดานราคาและคาธรรมเนียมในการใหบริการ อยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับการ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในบริการ ของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้  (1.)ผูใชบริการ ของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง         
จ.ปทุมธานี ที่มีเพศตางกัน ความพึงพอใจโดยภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการ
ใหบริการของพนักงาน ตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (2.)ผูใชบริการของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง 
จ.ปทุมธานี ที่มี อายุ จํานวนสมาชิกในครอบครัว สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะของบานพักอาศัย 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนรวมของครอบครัว คาใชจายในการใชน้ําประปาโดยเฉล่ียตอเดือน ชองทางการชําระคา
น้ําประปาตอเดือนตางกัน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายดานทุกดานมีทั้งไมแตกตางกัน และแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การบริการ 
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Abstract 
To study satisfaction of the service. of the Provincial Waterworks Authority, 

Khlong Luang Branch, Pathumthani. This research aims to: 1. To study the service 
satisfaction of the Provincial Waterworks Authority, Khlong Luang Branch, Pathum Thani 
Province. 2. To study service satisfaction of the Provincial Waterworks Authority, Khlong 
Luang Subdistrict, Pathum Thani Province, classified by personal factors.This research 
collects data from users in the Provincial Waterworks Authority, Khlong Luang Branch, 
Pathum Thani Province, selected by using a convenient sampling method using 400 
questionnaires from the population of 69,070 people as a tool to collect data and analyze 
statistical data by using percentage, mean, standard deviation, one-way ANOVA test, t-test
and one-way analysis of variance.

Found that the majority of users were male, aged between 21-30 years old, 35 
family members, marital status, Bachelor's degree, Career as a private company employee, 
House is a single house, total family income is 25,001-35,000 baht, the average water usage 
cost per month is more than 101-500 baht , Channel of payment bill is Seven-Eleven.
Service satisfaction of the Provincial Waterworks Authority, Khlong Luang Subdistrict, 
Pathum Thani Province, They are in moderate level. When considering each of the 5 
aspects of staff service Process of providing services to users ,convenience, location, 
quality and reliability and the service fees are moderate. Sorted by service satisfaction 
levels of the Provincial Waterworks Authority, Khlong Luang Subdistrict, Pathum Thani 
Province by personal factors can be summarized The results are as follows. 1. The users of 
the Provincial Waterworks Authority, Khlong Luang Branch, Pathum Thani Province with 
different gender Satisfaction is no different. And when considering each factor, it was 
found that the service provision of employees is significantly different at the level of 0.05. 
2. The service users of the Provincial Waterworks Authority, Khlong Luang District, 
Pathum Thani Province with the age, number of family members, status, education level, 
occupation, characteristics of residence Average monthly income of the family, the cost of 
using the average water supply per warning Different monthly payment channels for water 
supply Satisfied with the overall picture and every factors Not different and significantly 
different at the level of 0.05 

Keyword : Satisfaction, service  
 

บทนํา 
ในสภาวการณปจจุบัน ประชาชน และโรงงานอุตสาหกรรมมีความตองการน้ําประปา เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ 

แต แหลงน้ําธรรมชาติมีอยูจํากัด ประกอบกับการประปาที่มีอยูเดิมมีอัตราการผลิตนอยมาก และการประปาท่ีรับ
โอนมาก็อยูในสภาพที่เสื่อมโทรม ไมสามารถใหบริการน้ําสะอาดแกประชาชนไดเพียงพอ การประปาจึงมีความ
จําเปนตองปรับปรุงขยายเพิ่มกําลังผลิต เปล่ียนเสนทอขยายเขตการใหบ ริการตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ  
มาใชเพื่อใหทันกับความตองการของประชาชน และความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแตละปการ
ประปาสวนภูมิภาค จึงไดมีการปรับปรุงขยายให บริการน้ําประปาแกประชาชนทั่วประเทศเปนจํานวนเงินหลาย
พันลานบาท น้ําประปาที่แจกจายใหบริการสูประชาชนนั้น มีการควบคุมคุณภาพน้ํา โดยการตรวจสอบวิเคราะห
คุณภาพน้ําอยางละเอียดและสม่ําเสมอ ทั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพน้ําโดยการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพน้ํา อยาง
ละเอียดและสม่ําเสมอ ทั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพน้ําใหอยูในมาตรฐานน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค กอนแจกจายสู
ประชาชน นอกจากนี้ ยังมีการออกไปเก็บตัวอยางน้ําประปา จากการประปาสวนภูมิภาคสาขาตางๆ มาตรวจสอบ
คุณภาพอยูเปนประจํา หากพบวาคุณภาพน้ําเปลี่ยนไป จะทําการหาสาเหตุ และจัดการแกไขทันที จากสภาวการณ
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ที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจในบริการของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง           
จ.ปทุมธานี ซึ่งเปนพื้นที่การใหบริการ ในเขตอําเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อจะไดนําเอาผลที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัย ไปนําเสนอเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาคลองหลวง               
จ.ปทุมธานี เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูใชบริการตอไป 
คําถามการวิจัย 

1. ปจจยัสวนบุคคลตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานการประปาของการประปาสวนภูมิภาค  
สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี แตกตางกันหรือไม 

2. ผูใชน้ําประปามีความพึงพอใจตอการบริการดานการประปาของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง  
จ.ปทุมธานี อยูในระดับใด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในบริการของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการ ของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี จําแนก

ตามปจจัยขอมูลพื้นฐานของผูใชบริการน้ําประปา 
สมมติฐานการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ไดตั้งขอสมมติฐานเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาค 
สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี ไวดังนี้ 
 1. ผูใชบริการ ท่ีมีปจจัยขอมูลพ้ืนฐานตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการใหบริการของการประปาสวน
ภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี ที่แตกตางกัน 

2. คุณภาพและการบริการของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี มีผลตอความพึง
พอใจของผูใชบริการน้ําประปา 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
        
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจในบริการ ของการประปา 
สวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี 

1. ดานคุณภาพและความเชื่อถือไดของน้ําประปา 
2. ดานกระบวนการใหบริการแกผูใชน้ําประปา 
3. ดานราคาและคาธรรมเนียมในการใหบริการ 
4. ดานการใหบริการของพนักงาน 
5. ดานการอํานวยความสะดวกเร่ืองสถานท่ีการ

ใหบริการ 
 

ปจจัยขอมูลพื้นฐานของผูใชบริการน้ําประปา 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
4. สถานภาพ 
5. ระดับการศึกษา 
6. อาชีพ 
7. ลักษณะของบานพักอาศัย 
8. รายไดเฉลี่ยตอเดือน (ของครอบครัว) 
9. คาใชจายในการใชน้ําประปาโดยเฉล่ียตอเดือน 
10. ชองทางการชาํระคาน้ําประปาตอเดือน 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย  
 1. เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการและการรับชําระคาน้ําท่ีสงผลตอภาพลักษณและรายได
ของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 2. เปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและการประชาสัมพันธ ชองทางการชําระคาน้ํา        
ที่สงผลตอภาพลักษณของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 3. เปนแนวทางในการศึกษาเร่ืองคุณภาพการใหบริการที่สงผลตอภาพลักษณของหนวยงานภายในองคกร
ของการประปาสวนภูมิภาคในเขตอ่ืนๆ ตอไป  
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

จอนท ดี.มิลเล็ท (John D. Millet, 1954) ไดกลาววา ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีทําให
เกิดความพึงพอใจ และไดรับผลกําไรจากการปฏิบัติงานซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการ
ใหกับประชาชน โดยพิจารณาจาก 

1. การใหบริการอยางเทาเทียม คือ การบริการที่มีความยุติธรรม 
2. การใหบริการรวดเร็วทันตอเวลา  
3. การใหบริการอยางเพียงพอ คือ ความพึงพอใจในดานสถานท่ี บุคลากร วัสดุอุปกรณ 
4. การใหบริการอยางตอเนื่อง 
5. การใหบริการที่มีความกาวหนา คือ การพัฒนางานดานบริการ ดานปริมาณ และดานคุณภาพ 

2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริการ 
 ความหมายของการบริการ คือ กระบวนการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการสงมอบการบริการให
ผูรับบริการ โดยมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ ดังนี้ (1)จับตองไมได (Intangible) เปนสิ่งที่ไมมีลักษณะทางกายภาพ 
ซึ่งผูรับบริการไมสามารถทราบลวงหนาไดวาตนเองจะไดรับบริการรูปแบบใด (2)ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ
ได (Inseparability) การบริการเปนการผลิต และการบริโภคในเวลาเดียวกัน (3)ไมแนนอน (Variability) ลักษณะ
ของการบริการไมแนนอนนั้นขึ้นอยูกับผูใหบริการเปนใครจะใหบริการเม่ือใด ท่ีไหน และอยางไร (4)ไมสามารถเก็บ
ไวได (Perish ability) การบริการที่ไมสามารถเก็บไวได 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในบริการของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี”          

เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบไมทดลอง (Non-Experimental research) และวิธีการ
เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการวิจัยเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด โดยกําหนดหัวขอวิธีการวิจัยได ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือดําเนินการ 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 
 
 
 

�


การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย 
 ประชากร คือ ประชากรผูใชที่บริการ การประปาสวนภูมิภาค ที่อาศัยอยูเขต อําเภอคลองหลวง               
จ.ปทุมธานี จํานวน 69,070 ราย กําหนดกลุมตัวอยางจากกลุมผูใชบริการของการประปาสวนภูมิภาค ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบในการจายน้ําของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี จํานวน 69,070 ราย โดย
ใชสูตรในการกําหนดขนาดตัวอยางจากการคํานวณ ตามวิธีของ Yamané ดังนี้ 

n = N  
 1+Ne2 

 เมื่อ  n = จํานวนตัวอยาง 
  N = จํานวนประชากร 
  e = คาความผิดพลาดจากจํานวนตัวอยาง (ในที่นี้ใชการทดสอบที่ระดับความ เชื่อมั่นรอยละ 95  
คือ ใหมีความผิดพลาดไดรอยละ 0.05) 
ประชากรที่กําหนดขางตนมี จํานวน 69,070 ราย ดังนั้นแทนจํานวนสมาชิกในสูตรขางตน จะไดกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
  n = 69,070  
   1+(69.070)(0.05) 
   = 398 
 ดังนั้น จึงกําหนดจํานวนตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เทากับ 400 ราย เพ่ืองายตอการเก็บขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 3 สวน เพื่อศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 สวนที่ 1 : คําถามเก่ียวกับขอมูลพื้นฐานของผูใชบริการ ของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง        
จ.ปทุมธานี ซึ่งผูวิจัยไดเลือกวิจัยเฉพาะขอมูลที่เปนปจจัยที่เก่ียวของ ซึ่งไดแก ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย เพศ อายุ 
สถานภาพ การศึกษาอาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายไดเฉลี่ยตอเดือน (ของครอบครัว) คาใชจายในการใช
น้ําประปาโดยเฉล่ียตอเดือน ชองทางการชําระการบริการ 
 สวนที่ 2 : คําถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในบริการของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง           
จ.ปทุมธานี ซึ่งไดแก 1. ดานคุณภาพและความเชื่อไดของน้ําประปา 2. ดานกระบวนการใหบริการแกผูใชน้ํา 3. 
ดานราคาและคาธรรมเนียมในการใหบริการ 4. ดานการใหบริการของพนักงาน 5. ดานการอํานวยความสะดวกดาน
สถานท่ี เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (LikertType) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ 
ระดับมากท่ีสุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับนอย และระดับนอยที่สุด ดังนี้ 
  มากที่สุด    เทากับ   5  คะแนน 
  มาก    เทากับ   4  คะแนน 
  ปานกลาง   เทากับ     3 คะแนน 
  นอย   เทากับ     2  คะแนน 
  นอยที่สุด    เทากับ     1  คะแนน 
โดยนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต การแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
 ความกวางของแตละอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
  (Class Interval)   จํานวนระดับชั้น 
             = 5 – 1 
        5 
             = 0.8 
 

2
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จากเกณฑดังกลาวขั้นตน แบงระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

 สวนที่ 3 : ความคิดเห็นเก่ียวกับการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
โดยมีลักษณะคําถามปลายเปด 
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือดําเนินการ 
 เครื่องมือที่สรางขึ้นผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือตามลําดับและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ         
โดยทดสอบใน 2 ดาน คือ 

1. การทดสอบความแมนตรงของการวัด (Validity of Measurement) ดําเนินการโดยนําแบบสอบถามที่
ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาเสนอใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบใหความเห็น (Face Validity) เพ่ือใหตรง
ตามเนื้อหาและสิ่งที่ตองการศึกษาอยางแทจริงและนําและนําเอาขอวิจารณจากผู เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขให
เหมาะสม ถูกตองสมบูรณตอไป 
 2. การทดสอบหาคาความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามทีปรับปรุงแลว
ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่คลายคลึงกับประชากรท่ีศึกษา และนําขอมูลมาวิเคราะหความเชื่อมั่น โดยใชวิธีหา
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (ธานินทร ศิลปจารุ. 2551,น.415–418)  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาความพึงพอใจในบริการ ของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยประมวล
ความรูจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และวิเคราะหขอมูลจากกลุมขอมูล 2 ประเภท คือ 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการออกแบบสอบถาม ใหกับผูใชบริการ ของการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาคลองหลวง เปนผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากแหลงความรูตางๆ จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร 
หนังสือ ตํารา หนังสือพิมพ บทความในเว็บไซด ที่เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจใน
การบริการ และ ขอมูลเก่ียวกับการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Description statistics) ใชพรรณนาตัวแปรที่ละตัว และใชในการวิเคราะหขอมูล 
ดานปจจัยสวนบุคคล และใชพรรณนาผลการวิจัย 
  1.1 วิเคราะหระดับความพึงพอใจในบริการของการประปา ดวยคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  1.2 วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลพื้นฐานของผูใชบริการ ดวยคาความถี่และรอยละ 

2. สถิติอนุมานหรือสถิติอางอิง (Inferential statistics) เปนการนําคาทางสถิติมาใชอธิบายผลทดสอบ
สมมติฐาน เพื่อวิเคราะหหาขอสรุปผลของการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย ซึ่งสามารถเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ในบริการ ของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยการทดสอบทางสถิติดังนี้ 
  1. เพศตางกัน มีความพึงพอใจตางกัน ทดสอบความแตกตางโดยสถิติ t-test  

2. อายุ,จํานวนสมาชิกในครอบครัว,สถานภาพ,ระดับการศึกษา,อาชีพ,ลักษณะของบานพักอาศัย,
รายไดเฉลี่ยตอเดือน (ของครอบครัว),คาใชจายในการใชน้ําประปาโดยเฉลี่ยตอเดือน และวิธีการชําระคาน้ําประปา
ตางกัน มีความพึงพอใจตางกัน ทดสอบโดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล (ขอมูลพื้นฐานของผูใชบริการ)  

1. เพศพบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.00 และเพศหญิง 
จํานวน 180 คน คิดเปนรอนละ 45.0 อายุพบวา ผูใชบริการสวนใหญอยูในชวงอายุ 21-30 ป จํานวน 150 คน คิด
เปนรอยละ 37.5 จํานวนสมาชิกในครอบครัวพบวา ผูใชบริการสวนใหญมีสมาชิก 3-5 คน จํานวน 248 คน คิดเปน
รอยละ 62.0 สถานภาพพบวาผูใชบริการสวนใหญ มีสถานสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 46.8 
ระดับการศึกษาพบวาผูใชบริการสวนใหญ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.0 
อาชีพพบวาผูใชบริการสวนใหญ มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.5 ลักษณะ
ของบานพักอาศัยพบวาผูใชบริการสวนใหญ มีลักษณะของบานพักอาศัยเปนบานเด่ียว จํานวน 148 คน คิดเปนรอย
ละ 37.0 รายไดของครอบครัวรวมพบวาผูใชบริการสวนใหญมีรายไดของครอบครัวเทากับ 25,001-35,000 บาท 
จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.5 คาใชจายในการใชน้ําประปาโดยเฉลี่ยตอเดือนพบวาผูใชบริการสวนใหญมี
คาใชจายในการใชน้ําประปาโดยเฉล่ียตอเดือน มากกวา 101-500 บาท จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 52.5          
ชองทางการชําระคาน้ําประปาตอเดือนพบวาผูใชบริการ สวนใหญ เลือกที่จะชําระคาน้ําประปาที่เซเวนอีเลฟเวน 
จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 47.5  

 

 
2. ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ ความพึงพอใจในบริการ ของการประปาสวน

ภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.09 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39           

เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อันดับที่หนึ่ง ดานการใหบริการของพนักงาน อันดับที่สอง ดานกระบวนการ
ใหบริการแกผูใชบริการน้ําประปา อันดับที่สาม ดานการอํานวยความสะดวกเรื่องสถานที่การใหบริการ อันดับที่สี่ 
ดานคุณภาพและความนาเชื่อถือไดของน้ําประปา และสุดทาย ดานราคาและคาธรรมเนียมในการใหบริการ 
ตามลําดับ  

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจในบริการ ของการประปา       
สวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

สรุปการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจในบริการของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
โดยภาพรวม จําแนกตามปจจยัสวนบุคคลสามารถสรุปผลการวิจัยไดผลสองชองทางได ดังนี้ 
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หัวขอ สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ 

1 
เพศที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในบริการของการประปาสวนภูมิภาค 
สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยรวม ไมแตกตางกัน ยอมรับ 

2 
อายุที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในบริการของการประปาสวนภูมิภาค 
สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยรวม ไมแตกตางกัน ยอมรับ 

3 
จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในบริการของการประปา 
สวนภูมิภาคสาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยรวม ไมแตกตางกัน ยอมรับ 

4 
สถานภาพที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในบริการของการประปาสวนภูมิภาค 
สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยรวม ไมแตกตางกัน 

ยอมรับ 

5 
ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในบริการของการประปาสวนภูมิภาค 
สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยรวม ไมแตกตางกัน 

ยอมรับ 

6 
อาชีพที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในบริการของการประปาสวนภูมิภาค 
สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยรวม ไมแตกตางกัน 

ยอมรับ 

7 
ลักษณะของบานพักอาศัยที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในบริการของการประปา 
สวนภูมิภาคสาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยรวม แตกตางกัน 

ปฏิเสธ 

8 
รายไดของครอบครัวตอเดือนที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในบริการของการประปา
สวนภูมิภาคสาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยรวม ไมแตกตางกัน 

ยอมรับ 

9 
คาใชจายในการใชน้ําประปาโดยเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในบริการ
ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยรวม ไมแตกตางกัน 

ยอมรับ 

10 
ชองทางการชําระคาน้ําประปาที่ทานใชเปนประจํามากที่สุดที่แตกตางกัน มีความพึง
พอใจในบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานีโดยรวม
แตกตางกัน 

ปฏิเสธ 

 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย เรื่องความพึงพอใจในบริการ ของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี        
มีประเด็นสําคัญที่สามารถอธิบายผลเพ่ิมเติม และเพ่ือทดสอบสมมติฐานจากสมมติฐานท่ีตั้งไว สามารถสรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐานได ดังนี้ 

1. ปจจัยขอมูลพื้นฐานของผูใชบริการของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ผูใชบริการสวนใหญเปน เพศชายจํานวน 220 คน อายุสวนใหญอยูในชวงอายุ 21-30 ป สวนใหญมีสมาชิกใน
ครอบครัว 3-5 คน สถานภาพสวนใหญมีสถานสมรส/อยูดวยกัน ระดับการศึกษาสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน และลักษณะของบานพักอาศัยสวนใหญเปนบานเดี่ยว รายได
ของครอบครัวรวมสวนใหญมีรายไดของครอบครัวประมาณ 25,001-35,000 บาท และคาใชจายในการใชน้ําประปา
โดยเฉลี่ยตอเดือน สวนใหญ มีคาใชจายในการใชน้ําประปาโดยเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 101 - 500 บาท และ
ชองทางการชําระคาน้ําประปาตอเดือนสวนใหญเลือกที่จะชําระคาน้ําประปาท่ีเซเวนอีเลฟเวน  
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2. คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของผูใชบริการของการประปาสวนภูมิภาค สาขา
คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนดานพบวาดานการใหบริการของ
พนักงาน อยูในอันดับที่หนึ่ง อันดับที่สอง ดานกระบวนการใหบริการแกผูใชบริการน้ําประปา อันดับที่สาม ดานการ
อํานวยความสะดวกเร่ืองสถานท่ีการใหบริการ อันดับที่สี่ ดานคุณภาพและความนาเชื่อถือไดของ และสุดทาย ดาน
ราคาและคาธรรมเนียมในการใหบริการ ตามลําดับ และสอดคลองกับงานวิจัยของ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจยัของ จิราภรณ มากสวัสดิ์ (2558) ความพึงพอใจของผูใชน้ําประปาท่ีมีตอการใหบริการของการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาหาดใหญ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการน้ําประปามีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
การประปาภูมิภาค สาขาหาดใหญโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีความพอใจดานงานบริการ ณ สํานักงานการ
ประปาสูงสุด และมีความพึงพอใจตอดานคุณภาพน้ําประปาตํ่าสุด ปจจัยสวนบุคคล อายุ การศึกษา อาชีพ รายได 
และคาใชจายในการใชน้ําประปาตอเดือนตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานการประปาของการประปา
สวนภูมิภาคสาขาหาดใหญ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในบริการ ของการประปาสวน
ภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี พบวา เพศ,อายุ,จํานวนสมาชิกในครอบครัว,สถานภาพ,ระดับการศึกษา,
อาชีพ,รายไดของครอบครัวตอเดือน และคาใชจายในการใชน้ําประปาโดยเฉล่ียตอเดือน มีความพึงพอใจไมแตกตาง
กัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรัสวดี โปสินธุ (2561,p.413 - 431) ในสวนงานการใชบริการ กลาวถึง อิทธิพล
ของปจจัยทางการตลาดตอความต้ังใจในการใชบริการซ้ําของสายการบินการบินไทย สรุปไดวา ตัวแปรชุดแรก
ระยะเวลาที่ทํางานกับองคกรปจจุบันและตัวแปรชุดที่สองตําแหนงงานปจจุบัน มีคาเฉลี่ยการรับรูความยุติธรรมใน
องคกร และดานการรับรูความยุติธรรมดานกระบวนการ ไมแตกตางกัน ท้ังนี้สามารถนําผลการวิจัยไปปรับใชกับ
องคกรเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการคาตอบแทน และบริหารความยุติธรรมซ่ึงเปนการสราง
คุณภาพชีวิตที่ดี การทุมเท การอยูกับองคกรได อยางมีความสุข เพื่อความส าเร็จ และบรรลุเปาหมายการดําเนิน
ธุรกิจอยางย่ังยืนขององคกร สวนลักษณะของบานพักอาศัย และชองทางการชําระคาน้ําประปาท่ีทานใชเปนประจํา
มากที่สุด มีความพึงพอใจแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยครั้งน้ี 
 จากผลการวิจัยขางตนทําใหผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนา และเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจในบริการ ของการประปาสวนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี           
ทั้ง 5 ดาน ดังนี้ 
 1. เพื่อเปนการตอบสนองความพึงพอใจของผูใชบริการ ในดานคุณภาพและความเชื่อถือไดของน้ําประปา 
ควรดําเนินการวางแผนการพัฒนาและปรับปรุง คุณภาพของน้ําประปาใหมีคุณภาพอยางสม่ําเสมอ ควรมีการวิจัย
และพัฒนาอยางตอเนื่อง ท้ังในเร่ืองความ สม่ําเสมอ ความใส แรงดัน ความเพียงพอ และความสะอาดของ
น้ําประปา เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดของผูมารับบริการ 
 2. เพื่อเปนการตอบสนองความพึงพอใจของผูใชบริการ ในดานกระบวนการใหบริการแกผูใชบริการ          
ควรเนนในเร่ืองการใหขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ ความรวดเร็วในกระบวนการใหบริการ ความรวดเร็วใน
การบริการแตละข้ันตอน แบบฟอรมขอรับบริการมีความกระชับ และเขาใจงาย อุปกรณที่ใชในการใหบริการนั้น
สะดวกและทันสมัย อบรมและพัฒนาใหพนักงานมีความรอบรูในการทํางานและการแกไขปญหา ซ่ึงจะสงผลใหมี
การพัฒนางานบริการ อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดของผูมารับบริการ 
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 3. เพื่อเปนการตอบสนองความพึงพอใจในบริการ ดานราคาและคาธรรมเนียมในการใหบริการควรมีการ
พิจารณาและปรับอัตราคาธรรมเนียมที่เหมาะสม เนื่องจากสํานักงานประปามีอัตราคาธรรมเนียมที่คอนขางสูง 
โดยเฉพาะในสวนของ คาธรรมเนียมการขอเพิ่มขนาดมาตรวัดน้ํา และคาปรับชําระเงินมากกวากําหนด เพราะเมื่อ
ขาดการชําระคาน้ําประปาเกินสองเดือนสํานักงานประปา จะทําการตัดมาตรวัด ผูใชบริการตองชําระคาบรรจบ
มาตรน้ํา และตองชําระยอดคางจายทัง้หมดเสียกอน ถึงจะสามารถใชบริการน้ําประปาได ปจจุบันถึงแมจะมีชองทาง
ในการ ชําระเงินคาน้ําประปาหลายชองทาง แตยังไมครอบคลุมถึง กรณีการชําระน้ําประปาลาชา ทําใหผูใชบริการ
ตองไปชําระเงินท่ีสํานักงานประปา ดังนั้นควรมีการปรับปรุงบริการใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในระดับมากข้ึน 
เชน การต้ังสํานักงานยอยที่ผูใชบริการสามารถ ชําระเงินไดสะดวก เชนบริเวณศูนยการคา หรือยานชุมชน เพ่ือ ให
เกิดความพึงพอใจสูงสุดของผูมารับบริการ 
 4. เพื่อเปนการตอบสนองความพึงพอใจในบริการ ดานการใหบริการของพนักงานควรจัดใหมีการพัฒนา
และอบรมหลักสูตรการใหบริการลูกคาในเรื่อง ความเต็มใจในการใหบริการ การพูดจาไพเราะและสุภาพตอ
ผูใชบริการ การยิ้มแยมแจมใสในการใหบริการ การแตงกายสุภาพเรียบรอยในการใหบริการ การใหขอมูลที่เปน
ประโยชนแกผูใชบริการ เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดของผูรับบริการ 
 5. เพื่อเปนการตอบสนองความพึงพอใจในบริการ ดานการอํานวยความสะดวกสถานท่ีการใหบริการ ควร
พิจารณาในเร่ืองของ ทําเลที่ตั้งของสํานักงานสามารถไปมาสะดวก สถานที่จอดรถพอเพียงมีที่นั่งพักเพียงพอสําหรับ
ผูมาติดตอใชบริการมีน้ําดื่ม ที่สะอาดในการใหบริการ มีหองน้ําที่สะอาด สะดวกและ ปลอดภัย เพ่ือใหเกิดความพึง
พอใจสูงสุดของผูรับบริการ 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 
 ในการศึกษาการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาความพงึพอใจในบริการ ของการประปาสวนภูมิภาค สาขา
คลองหลวง จ.ปทุมธานี เทานั้น ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับการทํางานวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้ 
 1. ศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารและบํารุงรักษาระบบประปา ในอําเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 2. อัตราการใชน้ําและพฤติกรรมการใชน้ําของประชาชน ในอําเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 3. ศึกษาเร่ืองทัศนคติของผูใชบริการน้ําประปา ในอําเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 4. ศึกษาปญหาการขาดแคลนน้ําประปา ในอําเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาถึงการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบของอปท.ในอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่ และ   
2) ตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่เพ่ือศึกษาปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการรับรูบทบาทของ              
ผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของอปท.ในอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทตาม
ทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ ลูกจาง 
อปท.ในอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 222 คน 
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 31 - 40 ป สถานภาพการสมรส มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 20,000 
บาท และมีระยะเวลาทํางานสวนใหญ มีระยะเวลาทํางาน 6 – 10 ป  
 การรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ตามทัศนะของผูบริหารและเจาหนาที่ พบวา การรับรูบทบาทของ       
ผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ในอําเภอ
เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ตามทัศนะของผูบริหารและเจาหนาที่ ในภาพรวมและรายดาน อยูในระดับมาก         
โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย 4 ลําดับ ดังนี้ 1) ดานการรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ 2) ดานการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 3) ดานการวางแผนการตรวจสอบ 4) และดานการติดตามผลการตรวจสอบ ตามลําดับการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ระดับการศึกษา ตําแหนงในองคกร แตกตางกันมีผลตอมีผลตอการรับรูบทบาทของ ผูตรวจสอบ
ภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของอปท.ในอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทตามทัศนคติของ
ผูบริหารและเจาหนาที่ แตกตางกันในภาพรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว          
สวนดานเพศ อายุ สถานภาพการสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาทํางาน แตกตางกัน มีผลตอการรับรู
บทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของอปท.ในอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัด
ชัยนาทตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่ ไมแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
คําสําคัญ : ผูตรวจสอบภายใน, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน,อปท.ในอําเภอเมืองชัยนาท 
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Abstract 
 The objectives of this research are: 1) to study the perception of the role of internal 
auditors on the efficiency of internal audit work in Amphoe Mueang Chai Nat                
2) The attitude of the administrators and staffs to study problems and solutions related to 
the perception of the role of internal auditors on the efficiency of internal audit work. The 
samples of this research are 222 respondents including the administrators, officials, 
employees, and staffs in Chai Nat District.
 The study indicated that most respondents were female and have age between 31-40 
years old. Most are married and have a bachelor’s degree withthe average monthly income 
of 15,001 - 20,000 baht. The working experience are 6 - 10 years. 
 From the study, it was found that the overall level of the perception of the role of 
internal auditors on the performance of internal audit work of subdistrict and subdistrict 
administrative organizations in the district of Chainat are at the very high level with the 
descending level as followed 1) the reporting of the audit results; 2) the performance of the 
audit; 3) the planning of the audit; and 4) the monitoring of the audit.The hypothesis test 
found that the difference in educational level and work position have aneffect onthe
perception of the role of internal auditors on the performance of internal audit work in the 
section of Muang Chai Nat. Other factors result in no statistical difference. 

Keywords : Perception of roles internal audit work efficiency 
 

บทนํา 
 หนวยงานตรวจสอบภายในมีอํานาจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหนาที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายใน โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้           
1) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชี และ2)ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย และผูวิจัยทํางานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สวนตนเองและสัมภาษณเพื่อนรวมงานแลวพบปญหาความไมเขาใจหนาที่การตรวจสอบภายใน และมีหนวยงานนี้
แลวไดประโยชนเชนไร มีแตจับผิดการทํางาน เกิดภาวะเครียดทุกครั้งเมื่อถึงกําหนดการตรวจสอบภายใน การวาง
นโยบายแผนการตรวจสอบไมเปนรูปธรรมและเหมาะสมกับองคกรตนเอง การติดตามผลมีความถ่ีเกินไปและยังไม
เห็นวาเม่ือมีการตรวจสอบภายในแลวการทํางานขององคกรไมมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ทิพพวัลย ปานเกิด ,           
วิภาภรณ นวลทอง และสุภาพ โพธิ์งาม, 2561) เม่ือสนใจทําการวิจัยเร่ืองการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบขององคกร จึงไดคนหางานวิจัยที่ทําการวิจัยคลายกับงานที่ผูวิจัย พบงานวิจัย
ของศศิวิมล พิกุล (2559, บทคัดยอ) ไดทําเร่ือง ผลกระทบของการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในท่ีมีผลตอการ
มีสวนรวมในการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท ไทยซัมมิทฮารเนส จากัด (มหาชน)  
ผลการวิจัยพบวา ระดับการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายใน ระดับการใหความรวมมือในการตรวจสอบและ
ระดับผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ในมุมมองของผูรับตรวจ อยูในระดับสูง และมีขอเสนอแนะที่วา             
1) ผูบริหารองคกรควรปรับทัศนคติของผูรับการตรวจสอบวาผูตรวจสอบไมใชคูแขงขัน แตเปนหนวยงานหนึ่งๆ    
ขององคกร ท่ีมีเปาหมายการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเชนเดียวกับหนวยงานอ่ืนๆ ซึง่จะสงผลตอการมีความ
รวมมือในการประเมินผลที่ดีขึ้น จากการวิจัยแสดงใหเห็นวารูปแบบการทํางานของทุกหนวยงานในองคกรเปนแบบ
การแขงขันระหวางหนวยงาน และ 2) ผูบริหารของหนวยงานตรวจสอบภายในไมควรเปดโอกาสหรือสงเสริมใหผูรับ
การตรวจสอบมีสวนรวมในการตัดสินใจ เพราะถาหนวยงานรับตรวจมีสวนรวมในเรื่องตางๆ มาก ก็จะเห็น
ขอผิดพลาดของผูตรวจสอบภายในซ่ึงจะสงผลตอผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในในเชิงลบ 
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 จากการศึกษาขอมูลขางตนผูวิจัยในฐานะดํารงตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ         
เปนสวนหนึ่งในงานตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงไดศึกษาวิจัยการรับรูบทบาทของผู
ตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของอปท.ในอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท         
ตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่เพื่อจะนําผลการวิจัยมาปรับปรุง พัฒนา และการบริหารการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองคกรทองถิ่น โดยสามารถติดตามผลการตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและมีธรรมาภิบาลที่ดี 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของอปท. ในอําเภอเมือง
ชัยนาท จังหวัดชัยนาทตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่ 
 2. เพื่อศึกษาถึงการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของ 
อปท.ในอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาท่ี 
 3. ตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาท่ีเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการรับรูบทบาทของ
ผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของอปท. ในอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท        
ตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาท่ี 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
การรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของอปท.ในอําเภอเมือง 

จังหวัดชัยนาท ตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่ไดศึกษามาจากกรอบแนวความคิด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน สามารถแบงออกไดเปน4 ดาน ของหนวยงานตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาท 
(2560 : 7 - 12) เปนแนวการรักษาเพื่อสํารวจความคิดเห็นดังนี้ 

 

ตัวแปรตน                ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
 
 
 

การรับรูบทบาทการปฏิบัตงิาน 
ตรวจสอบภายใน 

1. การวางแผนการตรวจสอบ 
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
3. รายงานผลการปฏบิัติการตรวจสอบ 
4. การติดตามผลการตรวจสอบ 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
6. ตําแหนงในองคกร 
7. ระยะเวลาทํางาน 
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สมมติฐาน 
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 
 1. ผูบริหารและเจาหนาที่ที่มีเพศตางกัน มีผลตอการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตรวจสอบของอปท.ในอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาท่ี 
 2. ผูบริหารและเจาหนาท่ีที่มีอายุตางกัน มีผลตอการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตรวจสอบของอปท.ในอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาท่ี 
 3. ผูบริหารและเจาหนาที่ที่มีสถานภาพตางกัน มีผลตอการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของอปท.ในอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ตามทัศนคติของผูบริหารและ
เจาหนาที่ตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่ 
 4. ผูบริหารและเจาหนาที่มีระดับการศึกษาตางกันมีผลตอการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของอปท.ในอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ตามทัศนคติของผูบริหารและ
เจาหนาที่ 
 5. ผูบริหารและเจาหนาท่ีที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีผลตอการบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการ
คลังของอปท.ในอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาท่ี 
 6. ผูบริหารและเจาหนาท่ีที่มีตําแหนงในองคกรตางกัน มีผลตอการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของอปท.ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตามทัศนคติของผูบริหารและ
เจาหนาที่ 
 7. ผูบริหารและเจาหนาที่ที่มีระยะเวลาทํางานตางกัน มีผลตอการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของอปท.ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตามทัศนคติของผูบริหารและ
เจาหนาที่ 
 

วิธีการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ไดแก ผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ ลูกจาง อปท.ในอําเภอเมือง 
จังหวัดชัยนาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 494 คน 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร ขาราชการ 
เจาหนาที่ ลูกจาง อปท.ในอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรของ      
ยามาเน (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อน จากการสุมตัวอยางรอยละ 
5 โดยวิธีวิธีสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิตามจํานวนองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
ดวยแบบบังเอิญ จํานวน 222 คน โดยมีการแจกแบบสอบถามตามองคกรปกครองสวนทองถิ่น9แหงดวยตนเองใช
วิธีการแบบบังเอิญในการแจกแบบสอบถาม 
 3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงแบงแบบสอบถามเปน 2 สวน ดังนี้  
     สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (check list) เก่ียวกับขอมูลปจจัย สวนบุคคล
ไดแก เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, รายไดเฉลี่ยตอเดือน, ตําแหนงในองคกร และระยะเวลาทํางาน 
     สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (numeral rating scale) เพ่ือที่จะสอบถาม
เกี่ยวกับระดับการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของอปท.ในอําเภอเมือง 
จังหวัดชัยนาท 
 4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
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 5. นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา(Content Validity) 
หรือความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กําหนดไว  โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) ตองมีคา IOC ต้ังแต 0.5 ข้ึนไปถือวาใชแบบสอบถามได 
ในการทดลองในครั้งนี้ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.67 – 1.00 จึงจะนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out) 
 6. เคร่ืองมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เปนเจาหนาที่แลวนํา
ผลการทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา 
(Alpha Coefficent) ตามวิธีการของครอบบาด (Cronbach) ตองมีคาต้ังแต 0.7 ข้ึนไปถือวาใชแบบสอบถามได ใน
การทดลองครั้งนี้มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแอลฟา เทากับ 0.893 จึงนําแบบสอบถามไปใชในกลุมทดลอง 
 7. ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยวิธีการขอความรวมมือผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ ลูกจาง 
องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ในอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
ชวงเวลา 2 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 8. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 
     8.1  แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคล โดยใชสถิติรอยละ (Percentage) ในการ
วิเคราะหขอมูล 
     8.2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบของอปท.ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
     8.3 การทดสอบสมมุติฐานโดยนําคาที่ไดมาทําการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหาร 
ขาราชการ เจาหนาที่ ลูกจาง ของอปท.ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติที (t-test) คา
ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) และใชการเปรียบเทียบรายคู กรณีที่มีความแตกตางกัน โดย
วิธีของฟชเชอร (Fisher’s Least Significant Difference : LSD) 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของอปท. ในอําเภอเมือง
ชัยนาท จังหวัดชัยนาทตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่ ดังรายละเอียด ดังนี้ 
    1.1  ผูบริหารและเจาหนาที่ที่ตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 222 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 
จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 56.3 รองลงมาคือเพศชาย มีจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 43.7 
    1.2  จําแนกตามอายุ พบวา ผูบริหารและเจาหนาที่ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 
31 - 40 ป มีจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 27.9 รองลงมาคือ อายุระหวาง 41-50 ป มีจํานวน 58คน คิดเปน         
รอยละ 26.1 อายุต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป มีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 23.9 อายุสูงกวาหรือเทากับ 51 ป         
มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 22.1 ตามลําดับ 
    1.3  จําแนกตามสถานภาพการสมรส พบวา ผูบริหารและเจาหนาท่ีที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ 
สถานภาพสมรส มีจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 45.0 รองลงมาคือ โสด มีจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 40.5 
สถานภาพสมรสไมจดทะเบียน มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 10.4 สถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู               
มีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.1 ตามลําดับ 
    1.4  จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูบริหารและเจาหนาที่ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ            
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 47.3 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  
มีจํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.9 ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 18.9 
ตามลําดับ 
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    1.5  จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูบริหารและเจาหนาที่ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ 
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท มีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 28.8 รองลงมาคือ มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,001 -15,000 บาท มีรายไดเฉล่ียตอมากกวา 20,001 บาทข้ึนไป มีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 25.2 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 19.8 ตามลําดับ 
    1.6  จําแนกตามตําแหนงในองคกร พบวา ผูบริหารและเจาหนาที่ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ตําแหนงเปนขาราชการ มีจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 42.8 รองลงมาคือ มีตําแหนงเปน พนักงานราชการ          
มีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 21.2 ตําแหนงเปนลูกจางชั่วคราว มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 19.8 มีตําแหนง
เปนลูกจางประจํา มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 9.58 มี มีตําแหนงเปนผูบริหาร มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 
6.8 ตามลําดับ 
    1.7  จําแนกตามระยะเวลาทํางาน พบวา ผูบริหารและเจาหนาที่ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ระยะเวลาทํางาน 6 – 10 ป มีจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 32.4 รองลงมาคือ มีระยะเวลาทํางาน 11 – 15 ป           
มีจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 27.5 มีระยะเวลาทํางานนอยกวา 5 ป มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 21.6             
มีระยะเวลาทํางาน 16 ป ขึ้นไป มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 18.5 ตามลําดับ 

2. ในการศึกษาถึงการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของ
อปท.ในอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ตามทัศนะของผูบริหารและเจาหนาที่ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก          
1) ดานการวางแผนการตรวจสอบ 2) ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ 3) ดานการรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ 
และ 4) การติดตามผลการตรวจสอบ 

 
ตารางที่ 2 ระดับการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของ อปท. 

ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่ในภาพรวม 

ดานภาพรวม 
 

SD ระดับ 
1. ดานการวางแผนการตรวจสอบ 3.78 0.50 มาก 
2. ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ 3.93 0.43 มาก 
3. ดานการรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ 4.05 0.32 มาก 
4. ดานการติดตามผลการตรวจสอบ 3.76 0.40 มาก 

รวม 3.88 0.26 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 พบวา การรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ของ อปท.ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่ ในภาพรวม โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกขอ ประกอบดวย ดานการรายงานผลการปฏิบัติการ
ตรวจสอบ ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดานการวางแผนการตรวจสอบและดานการติดตามผลการตรวจสอบ
ตามลําดับ 
 2. ผลการศึกษาปญหาและแนวทางแกไขเก่ียวกับตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่เพ่ือศึกษา
ปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ของอปท. ในอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่ จําแนกตามเพศ, อายุ,
สถานภาพ, ระดับการศึกษา, รายไดเฉลี่ยตอเดือน, ตําแหนงในองคกร และระยะเวลาทํางาน และทดสอบสมมุติฐาน 
 
 

X
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การอภิปรายผล 
ผูวิจัยพบประเด็นที่สําคัญควรจะนํามาอภิปรายผล ดังนี้  
 1. การวิจัยเรื่อง การรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของ
อปท. ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่  ครั้งนี้  กลุมตัวอยางที่ตอบ
แบบสอบถาม คือ ผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ ลูกจาง ของอปท.ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ท่ีตอบ
แบบสอบถาม มีจํานวน 222 คน เพศหญิง มีอายุระหวาง 31 - 40 ป มี สถานภาพการสมรส มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน 15,001 - 20,000 บาท มีตําแหนงเปนขาราชการ และมีระยะเวลาทํางานสวนใหญ           
6 – 10 ป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรรัตน เรืองจํารัส (2555 : ก) ไดศึกษาการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบ
ภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ มีตรวจสอบที่มีตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 36 - 40 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตําแหนงระดับปฏิบัติการ 6 -7 และ          
สวนใหญมีระยะเวลาทํางานกับธนาคาร 6 - 10 ป 
 2. การรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของอปท.ในอําเภอเมือง 
จังหวัดชัยนาท ตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่ ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญมากท่ีสุดคือ 
ดานการรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดานการวางแผนการตรวจสอบและดาน
การติดตามผลการตรวจสอบ ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อารวย ดีเลิศ ( 2548 : ก) ไดศึกษา 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผล
การศึกษา พบวาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบภายในโดยรวมอยู
ในระดับมาก สําหรับงานวิจัยคร้ังนี้ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน สามารถอธิปรายผล ดังนี้ คือ  
    2.1 ดานการวางแผนการตรวจสอบ พบวา การรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของอปท.ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตามทัศนคติของผูบริหารและ
เจาหนาที่ ในภาพรวมอยูในระดับมาก คือ ตรวจสอบไดกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกิจกรรมท่ี
ตรวจสอบ ผูตรวจสอบไดทําความเขาใจกับผูรับตรวจเปนลายลักษณอักษรเก่ียวกับวัตถุประสงค ขอบเขต ความ
รับผิดชอบและการคาดหวังอื่นๆ ของผูรับตรวจ ผูตรวจสอบกําหนดวัตถุประสงคของภารกิจใหสอดคลองกับผลการ
ประเมินความเสี่ยง ผูตรวจสอบไดระบุถึงความเสี่ยง การควบคุมและกระบวนการกํากับดูแล ภายในขอบเขตที่ตกลง
รวมกัน ผูตรวจสอบไดทําความเขาใจกับผูรับตรวจถึงขอจํากัดในการเผยแพรผลงานและการเขาถึงเอกสารขอมูลที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อรรัตน เรืองจํารัส (2555 : ก) ไดศึกษาการรับรูบทบาท
ของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ          
ผลการศึกษา พบวาการรับรูของผูรับการตรวจสอบท่ีมีตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดานการวาง
แผนการตรวจสอบ อยูในระดับมาก 
    2.2 ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ พบวา การรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตรวจสอบของอปท.ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่           
ในภาพรวมอยูในระดับมาก คือ ผูตรวจสอบไดสอบถามขอเท็จจริง และเปดโอกาสใหชี้แจงสาเหตุที่ทําใหเกิด
ขอผิดพลาดกอนสรุปผล และรายงานผลการตรวจสอบ ผูตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายใน เพ่ือใหมั่นใจวาขอกําหนดการตรวจสอบคุณภาพที่กําหนดขึ้นเหมาะสมควบคุมการปฏิบัติงาน 
และมีการปฏิบัติตามอยางเหมาะสม ขอสรุปและผลการปฏิบัติภารกิจของผูตรวจสอบอยูบนพื้นฐานของการ
วิเคราะหและการประเมินผลที่เหมาะสม ผูตรวจสอบภายในมีความรูความสามารถและความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ และตรวจสอบไดระบุและรวบรวมขอมูลที่ใชในการปฏิบัติภารกิจใหเพียงพอนาเชื่อถือมีความ
เก่ียวของและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิวิมล พิกุล(2559 : ก) ไดศึกษา
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ผลกระทบของการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในที่มีผลตอการมีสวนรวมในการตรวจสอบและผลการ
ปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท ไทยซัมมิทฮารเนส จํากัด (มหาชน)พบวา 1)ระดับการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบ
ภายใน ระดับการใหความรวมมือในการตรวจสอบและระดับผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ในมุมมอง
ของผูรับตรวจ อยูในระดับมาก 
    2.3 ดานการรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ พบวา การรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายใน
ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของอปท.ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตามทัศนคติของผูบริหารและ
เจาหนาที่ ในภาพรวมอยูในระดับมาก คือ ในรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ผูตรวจสอบไดรายงานผลงานที่เปนที่นา
พอใจของผูรับตรวจ ในรายงานสรุปผลการปฏิบัติการงาน ผูตรวจสอบไดมีความเห็น และ/หรือ ขอสรุปในภาพรวม
ตามความเหมาะสม รายงานผลการตรวจสอบครอบคลุมถึงสาระสําคัญตางๆหรือความเส่ียงที่สําคัญของหนวยงาน 
รายงานการตรวจสอบมีความชัดเจนเขาใจงาย และผูรับตรวจสามารถนําขอเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบไป
ใชประโยชนในการปฏิบัตงิานได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พลัฎฐ อินทรจันทร (2661 : ก) ความสัมพันธระหวาง
การรับรูบรรยากาศองคกรกับประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของบริษัทประกันวินาศภัย พบวา การรับรู
ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
    2.4 ดานการติดตามผลการตรวจสอบ พบวาการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของอปท.ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตามทัศนคติของผูบริหารและ
เจาหนาที่ ในภาพรวมอยูในระดับมาก คือ หัวหนาผูบริหารงานตรวจสอบไดจัดใหมีกระบวนการติดตามผลการ
ตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไขนั้น ฝายจัดการไดนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล หรือ
ผูบริหารระดับสูงไดยอมรับความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตาม ในกิจกรรมการตรวจสอบไดมีการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามผลของภารกิจตามขอบเขตท่ีไดตกลงไวกับผูรับตรวจ ผูตรวจสอบมีสวนรวมในการหาแนวแกไข เมื่อผูรับตรวจ
ไมสามารถแกไขประเด็นขอสังเกตที่ตรวจพบไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด ผูตรวจสอบไดติดตอผูตรวจ เพื่อติดตามผล
ความคืบหนาในการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามรายงานผลการตรวจสอบ และ ตรวจสอบไดติดตอผูตรวจ  
เพื่อติดตามผลความคืบหนาในการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เพ็ญรพี อันทะลี (2553 : ก) ไดศึกษา ระบบการจัดการงานตรวจสอบภายในกรณีศึกษา ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา การแสดงผลการตรวจสอบ หรือการคนหา
เอกสารเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยยนระยะเวลาในการทํางานของผูที่เกี่ยวของไดอยางมาก 
 3. ผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะสวนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ตําแหนงในองคกร และระยะเวลาทํางาน) ตางกันมีผลตอการบริหารความเสี่ยงงานการเงินและการคลังของ
อปท.ในอําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตามทัศนะของผูบริหารและเจาหนาที่ ผูวิจัยขออภิปรายผล ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ผูบริหารและเจาหนาที่ ที่มีเพศตางกัน มีผลตอการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของอปท.ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตามทัศนคติของผูบริหารและ
เจาหนาที่ ที่แตกตางกัน ในภาพรวม พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 จึงไมสอดคลองกับ
สมมุติฐานท่ีตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อรรัตน เรืองจํารัส (2555 : ก) ไดศึกษาการรับรูบทบาทของผู
ตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ ผลการศึกษา 
พบวา เพศ ของผูรับการตรวจสอบสงผลตอการรับรูประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานท่ี 2 ผูบริหารและเจาหนาที่ ที่มีอายุตางกัน มีผลตอการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของอปท.ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตามทัศนคติของผูบริหารและ
เจาหนาที่ ที่แตกตางกัน ในภาพรวม พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ . 05 จึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว และไมสอดคลองกับงานวิจัยของมาลีรัตน พัฒนตั้งสกุล (2560 : ก) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลของการ
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ตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ผลการวิจัยพบวา พบวา ปจจัยดานบุคคลเกี่ยวกับ อายุ 
แตกตางกันมีผลตอประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในที่ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 3 ผูบริหารและเจาหนาที่ ที่มีสถานภาพการสมรสตางกัน มีผลตอการรับรูบทบาทของ          
ผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของอปท.ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท           
ตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่ ที่แตกตางกัน ในภาพรวม พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน ณ ระดับนัยสํา คัญทาง
สถิติ .05 จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรรัตน เรืองจํารัส (2555 : ก) ไดศึกษา
การรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน 
สํานักงานใหญ มีตรวจสอบที่มีตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ 
ผลการศึกษา พบวา สวนอายุของผูรับการตรวจสอบนั้นสงผลตอการรับรูประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู
ตรวจสอบภายในแตกตางกัน และการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในแตกตางกัน 
 สมมติฐานท่ี 4 ผูบริหารและเจาหนาที่ ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบ
ภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของอปท.ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตามทัศนคติของ
ผูบริหารและเจาหนาที่ ที่แตกตางกัน ในภาพรวม พบวา ยอมรับสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 จึง
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อรรัตน เรืองจํารัส (2555 : ก) ไดศึกษาการรับรู
บทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ 
มีตรวจสอบที่มีตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ  ผลการศึกษา 
สวนผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ระดับการศึกษา ของผูรับการตรวจสอบสงผลตอการรับรูประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในไมแตกตางกัน 
สมมติฐานที่ 5 ผูบริหารและเจาหนาที่ ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีผลตอการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบ
ภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของอปท.ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตามทัศนคติของ
ผูบริหารและเจาหนาที่ ที่แตกตางกัน ในภาพรวม พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ . 05 จึงไม
สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว  
 สมมติฐานท่ี 6 ผูบริหารและเจาหนาที่ ที่มีตําแหนงในองคกรตางกัน มีผลตอการรับรูบทบาทของผู
ตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของอปท.ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตาม
ทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่ ที่แตกตางกัน ในภาพรวม พบวา ยอมรับสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05 จึงสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมาลีรัตน พัฒนตั้งสกุล (2560 : ก) ไดศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดศึกษาป จจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานบุคคลเกี่ยวกับ 
ตําแหนงงานในปจจุบัน แตกตางกันมีผลตอประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในที่ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานที่ 7 ผูบริหารและเจาหนาที่ ที่มีระยะเวลาทํางานตางกัน มีผลตอการรับรูบทบาทของผู
ตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของอปท.ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตาม
ทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่ ที่แตกตางกัน ในภาพรวม พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05 จึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัณณชญาณ โสดา (2550) ทําการศึกษา 
เร่ือง ความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกับผลการดําเนินงานบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ระยะเวลาในการดําเนินงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายในบริษัทจดทะเบียนดานความเปนอิสระ           
ดานความเที่ยงธรรม ดานความมีสมรรถภาพ และดานความมีมนุษยสัมพันธไมแตกตางกัน (P > .05) 
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ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของ อปท. ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตามทัศนคติของผูบริหารและเจาหนาที่ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ คือ 
 1. ดานการวางแผนการตรวจสอบ พบวารายขอที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือ ผูตรวจสอบไดทําความเขาใจกับ
ผูรับตรวจถึงขอจํากัดในการเผยแพรผลงานและการเขาถึงเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดังนั้น ดังนั้น
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ควรมีการกําหนดใหผูตรวจสอบ
ภายในสงแผนและขอบเขตและแนวทางในการตรวจสอบใหเจาหนาที่ผูรับการตรวจสอบไดรับทราบและเขาใจ
แนวทางและขอบเขตนการตรวจสอบโดยจัดทําเปนหนังสือเวียนใหรับทราบโดยทั่วกัน 
 2. ดานการปฏิบัติงานตรวจสอบ พบวา รายขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ผูตรวจสอบไดระบุและรวบรวม
ขอมูลท่ีใชในการปฏิบัติภารกิจใหเพียงพอนาเชื่อถือมีความเกี่ยวของและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานดังนั้น
ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ควรจัดใหผูตรวจสอบมี
การศึกษาหรือจัดสงอบรมหลักสูตรการตรวจสอบภายในเพื่อใหการตรวจสอบถูกตองเปนไปตามระเบียบ เพื่อใหมี
การปฏิบัติงานที่ถูกตองภายในองคกร และพรอมในการรับการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก เชน สํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน ตอไป 
 3. ดานการรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ พบวา รายขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ผูรับตรวจสามารถ
นําขอเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได ดังนั้นผูบริหารขององคการบริหาร
สวนตําบล และเทศบาล ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ควรมีการกําหนดใหมีการรายงานผลการตรวจสอบ และมี
การติดตามผลหลังจากไดรับรายงานวา ผูรับตรวจไดปรับปรุงหรือแกไขการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงในการทําผิดใน
ปฏิบัติงาน หรือมีการปฏิบัติงานไดรัดกุมข้ึน มีการสอบทานความถูกตอง หรือไม 
 4. ดานการติดตามผลการตรวจสอบพบวา รายขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ ขอผิดพลาดที่ทานไมสามารถ
แกไขได ผูตรวจสอบไดประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือหาขอยุติและวิธีการแกไขประเด็นขอสังเกตที่ตรวจ
พบไดตามระยะเวลาที่กําหนด ดังนั้นผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล ในอําเภอเมือง จังหวัด
ชัยนาท ควรมีการวางกรอบระยะเวลาและแนวทางแกไขขอผิดพลาดในการปฏิบัติราชการ และรายงานผลใหกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือหาทางแกไขตอไป 
ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 1. ผูบริหารและเจาหนาที่ที่มีเพศตางกัน มีผลตอการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของอปท.ในอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทตามทัศนคติของผูบริหารและ
เจาหนาที่ แตกตางกัน พบวา ในภาพรวมในภาพรวมละรายดานปฏิเสธสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 เนื่องจากแผนกของการตรวจสอบภายในเพศหญิงเปนหลักเนื่องจากเปนงานละเอียดไมเหมาะกับเพศชาย 
หรือเพศชายทําจะไดละเอียดนอยกวา ดังนั้นการรับรูบทบาทการตรวจสอภายในแตกตางกันไป 
 2. ผูบริหารและเจาหนาที่ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของอปท.ในอําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาทตามทัศนคติของ
ผูบริหารและเจาหนาที่ แตกตางกันพบวา ยอมรับสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญ ทางสถิติ .05 อาจเปนเพราะระดับ
การศึกษา สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานไมวาจากประสบการณ หรือคณะการเรียนรูเฉพาะเรื่อง ระดับ
ปริญญาโทจะศึกษาเฉพาะเจาะจงมากกวาระดับปริญญาตรี จะทําใหผูกรอกแบบสอบถามมีความรับรูบทบาทของผู
ตรวจสอบภายในตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตางกัน ตังนั้นเราควรหาวิทยากรภายในสํานักงาน
หรือนอกสํานักงานท่ีเชียวชาญเรืองตรวจสอบภายในมาจัดการอบรมแกบุคคลากรทุกระดับชั้น 
 

��

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



 3. ผูบริหารและเจาหนาท่ีที่มีตําแหนงในองคกรตางกัน มีผลตอการรับรูบทบาทของผูตรวจสอบภายในตอ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของอปท.ในอําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ตามทัศนคติของผูบริหารและ
เจาหนาที่แตกตางกัน พบวา ในภาพรวมยอมรับสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญ ทางสถิติ .05  ผูบริหารมี
ประสบการณในการทํางานสูงกวาเจาหนาที่ และผูบังคับบัญชาตองใฝรูการเปล่ียนแปลง และไดรับการอบรมฝกฝน
เพื่อมาถายทอดตอพนักงานเสมอ 
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ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจผลิตทองคําเปลวตีมือภายในประเทศและ
ตางประเทศ : กรณีศึกษา โรงงานทองคําเปลวชมพูนุท 
 
Customer satisfaction in providing services for the domestic and international gold 
leaf production businesses: case study of Chompoonuch gold factory
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจผลิต

ทองคําเปลวตีมือภายในประเทศและตางประเทศ กรณีศึกษา : โรงงานทองคําเปลวชมพูนุท และ 2) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจ ผลิตทองคําเปลวตีมือภายในประเทศและ
ตางประเทศ กรณีศึกษา: โรงงานทองคําเปลวชมพูนุท จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และปจจัยขอมูลทั่วไป 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ลูกคาที่เคยมาใชบริการ งานผลิตทองคําเปลวตีมือและส่ังซื้อทองคําเปลวตีมือ 
จํานวน 55 ราย เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเพื่อใชในการวิจัย สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test, f-test 

ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจผลิตทองคําเปลวตีมือภายในประเทศ 
และตางประเทศ กรณีศึกษา: โรงงานทองคําเปลวชมพูนุท ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ทุกขออยูในระดับมากเรียงตามลําดับดังนี้ ดานการรับรูความตองการของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 4.07รองลงมา 
ดานการตอบสนองความตองการ คาเฉลี่ย4.03 ดานการใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการคาเฉลี่ย4.00ดานความเปน
รูปธรรมของการบริการ คาเฉล่ีย3.96 และดานความเชื่อถือและไววางใจได คาเฉล่ีย 3.88 ตามลําดับ  

ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจผลิตทองคําเปลวตีมือ
ภายในประเทศและตางประเทศ กรณีศึกษา: โรงงานทองคําเปลวชมพูนุท จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และปจจัย
ดานขอมูลทั่วไป พบวา ลูกคาที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใหบริการ ในภาพรวม 
แตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความ
เชื่อถือและไววางใจได และดานการตอบสนองความตองการ เทานั้น ที่มีความพึงพอใจแตกตางกัน ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน สวนปจจัยดานอื่นๆไมแตกตางกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน  

สรุปขอเสนอแนะในการใชประโยชนจากสถิติที่ไดจากผลการวิจัยสามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การบริการของโรงงาน ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูบริโภคท่ีมีความแตกตางกันตาม
ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลไดมากที่สุด และเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจผลิต
ทองคําเปลวตีมือภายในประเทศและตางประเทศใหตรงกับความตองการของผูบริโภคตอไป 

 
คําสําคัญ : ผลิตทองคําเปลวตีมือ โรงงานชมพูนุท 
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Abstract 
This research aimed 1) To study customer satisfaction in providing services for the 

domestic and foreign hand gold leaf production businesses. 2) to study and compare 
customer satisfaction in the service of the business Production of domestic and foreign gold 
leaf for hand strike, case study: Chompoonuch gold factory Classified by personal factors 
And general information factors. Population used in this research Customers who used to 
use the service The production of gold leaf in hand and ordered 55 pieces of gold leaf, hand 
tools. Data collection tools were questionnaires for research. Statistics used to analyze data 
are frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, f-test. 

The results of the study showed that customer satisfaction in providing services for 
the domestic and foreign hand gold leaf production businesses: a case study: Chompoonuch 
gold factory In the overall picture is at a high level. When considering each aspect, it was 
found that Every item is in a high level, in the following order Regarding the perception of 
the needs of the clients, the average value of 4.07, followed by the needs response Average 
4.03 The aspect of giving confidence to service recipients on average 4.00 on the 
concreteness of service Average 3.96 And the reliability and reliability are averaged 3.88 
respectively 

The result of comparing the level of customer satisfaction in providing services for 
the domestic and foreign hand strike gold leaf businesses. Case study: Chompoonut gold 
factory Classified by personal factors And general information factors found that 
Customers with different education levels There were differences in service satisfaction at 
the statistical significance level of .05 which accepted the hypothesis. When considering 
each aspect, it was found that reliability and reliability And the demand response only With 
different satisfaction at the statistical significance level of .05 which accepts the hypothesis 
The other factors are not different. Which rejects the hypothesis 

Summary of recommendations for utilization of statistics obtained from research 
results can be used to improve the service quality of the factory. To be able to meet the 
needs of customers or consumers that are different according to the most basic personal 
factors And to be used as a guideline for the development of service quality of the gold leaf 
production business in the country and abroad to meet consumer needs 

Keywords : Produce gold leaf, hand strike Chompoonuch Factory
 

บทนํา 
แนวโนมการผลิตทองคําเปลวตีมือจะมีคนนิยมใชทองคําเปลวตีมือเพิ่มมากขึ้น จะใชเกี่ยวกับงานปดองคพระ 

ปดองคพระประธาน ปดเศียรครู ปดโขน ใชตกแตงบาน อาหาร สปาหนาซึ่งทองคําเปลวตีมือสามารถปดไดอยาง
สวยงาม 

ทองคําเปลวตีมือถือเปนสัญลักษณแหงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทยอันแฝงไวดวยคุณคาทางจิตใจและ
ธํารงไวดวยซึ่งศรัทธาตามวิถีของคนไทย มีหลักฐานการใชทองคําเปลวตีมือมาตั้งแตสมัยสุโขทัยแพรหลายมาสมัย
อยุธยาและรัตนโกสินทรเดิมใชแตในวังตอมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานเสรีภาพ
แกประชาชนมากขึ้น ดวยเหตุนี้ชางทองของหลวงไดนําความรูเกี่ยวกับการทําทองคําเปลวตีมือจากในวังมาสอน
ใหกับประชาชนในยานบานชางทอง บริเวณถนนตีทองในเขตพระนครความรูเกี่ยวกับการทําทองดวยมือไดถูก
ถายทอดไปยังประชาชนเรียกวาบานชางทองหรือถนนตีทอง ในการผลิตทองคําเปลวตีมือ แมเวลาจะเลยผานมาก่ี
รอยพันป กระบวนการผลิตก็ยังคงไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และยังคงอาศัยความประณีต และพิถีพิถันในทุก
ขั้นตอน 

�	

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



เหตุนี้การตีทองคําเปลวตีมือจึงมีความสําคัญมาก เนื่องจากตองใชความชํานาญ เทคนิคและจังหวะใน
การลงคอน และที่สําคัญยังตองใชความตั้งใจและความอดทน ซึ่งกวาจะมาเปนชางตีทองคําเปลวตีมือเชนนี้ได 
จะตองผานการตีระดาษเปลามานับครั้งไมถวน อีกทั้งในการตีทองคําเปลวตีมือยังไมสามารถตีดวยเครื่องจักรได 
เนื่องจากเคร่ืองจกัรไมสามารถผอนหนักผอนเบาได ยกเวนจะใชทองคําที่มีความบริสุทธิ์นอย 

แมการผลิตทองคําเปลวตีมือในสภาวะท่ีมีผูผลิตเหลือเพียงไมกี่เจาในตลาด อยางไรก็ตามธุรกิจ
ทองคําเปลวตีมือก็ยังมีการแขงขันสูงเนื่องจากมีผูประกอบการในกลุมธุรกิจนี้นําเครื่องจักรเขามาใชในการผลิตที่
เรียกวาทองคําเปลวตีเคร่ืองเขามาตีตลาด สงผลใหธุรกิจมีการแขงขันกันอยางรุนแรง ซ่ึงภายใตภาวการณแขงขันที่
รุนแรงนั้น เพื่อใหธุรกิจประสบความสําเร็จและอยูรอดในธุรกิจกลุมนี้  ผูผลิตควรมีการพัฒนาหรือเทคโนโลยีที่
ทันสมัย นวัตกรรมตางๆและการบริการ ซึ่งปจจัยเหลานี้จะชวยสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปน
อยางดี 

การยกระดับคุณภาพการบริการ จึงเปนกลยุทธสําคัญที่ควรจะนํามาใชในธุรกิจทองคําเปลวตีมือในการ
พัฒนาคุณภาพการบริการ เพื่อใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจและประทับใจมาตรฐานของการบริการที่ดีถูก
กําหนดโดยคําวาคุณภาพ ซึ่งมุมมองในปจจุบันนั้นแตกตางไป ปจจุบันการตัดสินระดับคุณภาพไดถูกเปลี่ยนมาเปน
ความถูกตองที่ผูรับบริการเปนผูกําหนดและตองการ ซึ่งคุณภาพจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อลูกคาไดสัมผัส ไดใชสินคาหรือ
บริการนั้น หากลูกคารับรูถึงสิ่งที่ไดรับเทากับหรือสูงกวาส่ิงที่ลูกคาคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความพึงพอใจ และอยากใช
สินคาและบริการนั้น แตในทางกลับกันหากลูกคาไดรับสินคาหรือการบริการที่ต่ํากวาความคาดหวังลูกคาจะไมเกิด
ความพึงพอใจและปฏิเสธที่จะใชสินคาและบริการนั้น จากมุมมองท่ีเปลี่ยนไปของการใหความหมายของคําวา
“คุณภาพ” ทําใหผูบริโภคหรือลูกคากลายเปนศูนยกลางของธุรกิจ การสรางความประทับใจใหกับลูกคาดวย
คุณภาพการบริการซึ่งเปนการใหบริการลูกคาตามความคาดหวังหรือเกินกวาความคาดหวัง ซึ่งการรับรูคุณภาพการ
บริการ ข้ึนอยูกับพื้นฐานการรับรูของลูกคากลุมธุรกิจตางๆจึงตองมีการปรับปรุงคุณภาพการบริการและสรางความ
แตกตางทางดานการบริการเพ่ือใชเปรียบเทียบทางดานการแขงขัน โดยเกณฑที่ใชประเมินคุณภาพการบริการของ 
Parasuraman, Berry&Valarie (1990) ท่ีระบุวาคุณภาพการบริการประกอบดวย 5 ดาน ความเชื่อถือและความ
ไววางใจได (Reliability) การใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ (Assurance) ความเปนรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 
การรับรูความตองการของผูรับบริการ (Empathy) และการตอบสนองความตองการ (Responsiveness) จากการที่
มีคุณภาพในการบริการนั้นสงผลใหลูกคารูสึกพึงพอใจ ไวเนื้อเชื่อใจท้ังนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือใหลูกคาเกิดความภักดีตอ
แบรนดของตน (สิริวิมล คําวงศ ,2559, หนา 2) 

โรงงานทองคําเปลวชมพูนุท ไดรับความไววางใจในกลุมลูกคามาอยางตอเนื่องทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ดวยเหตุปจจัยนี้ทางโรงงานจึงตองมีการพัฒนาคุณภาพและการบริการอยางตอเนื่อง เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการแขงขันของธุรกิจและความเปนเลิศดานการบริการของโรงงาน ความพึงพอใจในคุณภาพและการบริการของ
โรงงานจึงถือเปนสิ่งสําคัญที่สุด 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจผลิต
ทองคําเปลวตีมือภายในประเทศและตางประเทศ: กรณีศึกษา โรงงานทองคําเปลวชมพูนุท ในดานความเปน
รูปธรรมของการบริการ ดานความเชื่อถือและไววางใจได ดานการตอบสนองความตองการ ดานการใหความเชื่อมั่น
แกผูรับบริการ และดานการรับรูความตองการของผูรับบริการ เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการของ
โรงงาน ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูบริโภคที่มีความแตกตางกันตามปจจัยพื้นฐานสวน
บุคคลไดมากที่สุด และเพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจผลิตทองคําเปลวตีมือ
ภายในประเทศและตางประเทศใหตรงกับความตองการของผูบริโภคตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจผลิตทองคําเปลวตีมือภายในประเทศ

และตางประเทศ : กรณีศึกษา โรงงานทองคําเปลวชมพูนุท 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจ ผลิตทองคําเปลวตีมือ

ภายในประเทศและตางประเทศ : กรณีศึกษา โรงงานทองคําเปลวชมพูนุทจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และปจจัย
ดานขอมูลทั่วไป 

 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจผลิตทองคําเปลวตีมือภายในประเทศ

และตางประเทศ : กรณีศึกษา โรงงานทองคําเปลวชมพูนุท ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพใน
การใหบริการและธุรกิจใหบริการ ของพารสุมาน ซีธาเนล และบารรี่ (Parasuraman, Berry & Valarie,1990) 
ผูวิจัยไดนํามาจัดทําเปนกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาดังภาพ 

 

        
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีสํารวจมุงความพึงพอใจของ
ลูกคาในการใหบริการของธุรกิจผลิตทองคําเปลวตีมือภายฝนประเทศและตางประเทศ กรณีศึกษา : โรงงาน
ทองคําเปลวชมพูนุท ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคาที่เคยมาใชบริการ งานผลิตทองคําเปลวตีมือและ
บริการสั่งซื้อทองตีมือ จํานวน 55 ราย การศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาจากกลุมประชากรท้ังหมดเครื่องมือใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดสรางขึ้นตามวัตถุประสงคและตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยซึ่งมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถามและเน้ือหาของแบบสอบถาม  
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data)ศึกษาจากตําราเอกสาร บทความ แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากรศาสตร แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับความคาดหวังการบริการ แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับการบริการ 
แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจบริการบริบท โรงงานทองคําเปลว
ชมพูนุทพรอมกับนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม 

2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 2 ทานพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการ
แกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 

ความพึงพอใจของลูกคา 
ในการใหบริการดานคุณภาพการบริการ 
1. ความเปนรูปธรรมของการบริการ 
2. ความเชื่อถือและวางใจได 
3. การตอบสนองความตองการ 
4. การใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ 
5. การรับรูความตองการของผูรับบริการ 

 

ขอมูลทั่วไปกลุมลูกคา 
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ฝายของผูตอบแบบสอบถาม 
5. ประสบการณทํางาน 
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3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 
ชุดเพื่อนําไปหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cornbach Coefficient) 
พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.8527 

4. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานและลูกคาที่เคยมาใชบริการ งานผลิตทองคําเปลวตีมือ
และงานส่ังซื้อทองคําเปลวตีมือ ที่เก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถามดวยตนเองจากลูกคาและดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ดวยตนเอง เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและความครบถวนของแบบสอบถาม ใชระยะเวลาจัดเก็บ
ประมาณ 15 วัน 

3. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล แลวนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาทําการลงรหัส
ของขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดใหเปนตัวเลข ที่สามารถนําไปลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผล 

4. นําแบบสอบถามท้ังหมดที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว มาทําการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
และนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหทางสถิติ 
การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม 

2. ทําการลงรหัสแลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรและทําการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงไดคํานวณคาสถิติตางๆ จากขอมูลใน
แบบสอบถามการคํานวณหาคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยกําหนดเกณฑการใหความหมาย
คาเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 4) 

 

4.51–5.00 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
3.51–4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
2.51–3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
1.51–2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 
1.00–1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัย ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจผลิตทองคําเปลวตีมือภายในประเทศและ
ตางประเทศ กรณีศึกษา : โรงงานทองคําเปลวชมพูนุท ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลเปนโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปดังนี้ 

1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบเครื่องมือ คือคาสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha-Coefficient) คาความ
นาเช่ือถือหรือความเช่ือมั่นของแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาทั้งฉบับ 

2. สถิติพื้นฐาน 
2.1 คารอยละ (Percentage) เปนสถิติที่นิยมใชมากเปนการเทียบความถ่ี หรือ จํานวน          

ที่ตองการกับความถี่หรือจํานวนท้ังหมดที่เทียบเปน 100 
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2.2 คาความถี่ (Frequency) 

2.3 คาเฉลี่ยของกลุมประชากร(�)หรือ เรียกไดอีกหลายอยาง เชน ตัวกลางเลขคณิตคะแนน
เฉล่ียฯลฯ 

3. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุมประชากร(Standard Deviation)เปนการวัดการกระจายทีไ่ดรับการ
นําไปใชอยางกวางขวางสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ รากที่สองของคาเฉลี่ยของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน  

4. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) คือการเปรียบเทียบ ตัวแปร 2 กลุม t – test, การทดสอบตัว
แปรที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไปดวยOne - way ANOVAและเมื่อพบความแตกตางจึงทําการทดสอบรายคูดวยวิธี Scheffe 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจตีมือภายในประเทศและตางประเทศ 

กรณีศึกษา : โรงงานทองคําเปลวชมพูนุท ผูวิจัยไดสรุปผล โดยภาพรวมและรายดาน ดังนี้  
1. ปจจัยสวนบุคคล พบวา แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล

จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน 55 คน เปนเพศหญิงมีอายุ 51 ปขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีประสบการณ 
11-15 ป และอยูในฝายชางปดทอง 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
เพศ   

ชาย 26 47.27 
หญิง 29 52.72 

รวม 55 100.00 
อายุ   

นอยกวา 30 ป 6 10.90 
31 -40 ป 17 30.90 
41- 50 ป 15 27.27 
51 ปขึ้นไป 17 30.90 

รวม 55 100.00 
ระดับการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 20 36.36 
ปริญญาตรี 22 40.00 
ปริญญาโท 8 14.54 
ปริญญาเอก 5 9.09 

รวม 55 100.00 
ประสบการณทํางาน   

นอยกวา 5 ป 5 9.09 
5-10 ป 8 14.54 
11-15 ป 21 38.18 
มากกวา 15 ป 21 38.18 

รวม 55 100.00 
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม(ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 
ฝายงานผูตอบแบบสอบถาม   

ฝายบริหาร 16 29.09 
ฝายชางปดทอง 26 47.27 
ฝายจัดซื้อ 8 14.54 
ฝายอ่ืนๆ 5 9.09 

รวม 55 100.00 
 

2. ปจจัยขอมูลทั่วไป พบวา ผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยขอมูลท่ัวไปจากผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 55 คน ประเภทงานปดองคพระประธานลูกคาสวนใหญมีสัญญาจางเหมาในลักษณะผลิตตาม order และ
มูลคาสินคาที่สั่งซื้อสวนใหญมีมูลคา 200,000 บาท 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
ประเภทงานท่ีนําทองไปใชงาน   

ตกแตงบาน 6 10.90 
งานปดโขน 15 27.27 
สปา 5 9.09 
ตกแตงอาหาร 6 10.90 
ปดพระประธาน 23 41.81 

รวม 55 100.00 
ลักษณะสัญญาจางเหมา   

จางเหมาผลิตตาม order 30 54.54 
จางเหมาปดองคพระประธาน 25 45.45 

รวม 55 100.00 
มูลคาตามจํานวนที่ลูกคาสั่ง   

200,000 บาท 31 56.36 
400,000 บาท 12 21.81 
600,000 บาท 4 7.27 
800,00 บาท 6 10.90 
1 ลานบาท 2 3.63 

รวม 55 100.00 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจผลิตทองคําเปลวตีมือภายในประเทศ
และตางประเทศ : กรณีศึกษา โรงงานทองคําเปลวชมพูนุทในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวาทุกขออยูในระดับมากเรียงตามลําดับดังนี้ ดานการรับรูความตองการของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 4.07รองลงมา 
ดานการตอบสนองความตองการ คาเฉลี่ย4.03 ดานการใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการคาเฉลี่ย4.00ดานความเปน
รูปธรรมของการบริการคาเฉล่ีย3.96 และดานความเชื่อถือและไววางใจไดคาเฉลี่ย3.88 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจ
ผลิตทองคําเปลวตีมือภายในประเทศและตางประเทศ :กรณีศึกษา โรงงานทองคําเปลวชมพูนุท     
โดยภาพรวม 

 

ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการ � � ระดับ ลําดับ 

ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 3.96 0.49 มาก 4 
ดานความเชื่อถือและไววางใจได 3.88 0.59 มาก 5 
ดานการตอบสนองความตองการ  4.03 0.64 มาก 2 
ดานการใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ 4.00 0.67 มาก 3 
ดานการรับรูความตองการของผูรับบริการ 4.07 0.31 มาก 1 
โดยภาพรวม 3.99 0.36 มาก  

 

 4. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจผลิตทองคําเปลวตีมือ
ภายในประเทศและตางประเทศ กรณีศึกษา : โรงงานทองคําเปลวชมพูนุท จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 
ลูกคาที่มีปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ประสบการณทํางาน ฝายงานแตกตางกัน มีความพึงพอใจของลูกคาในการ
ใหบริการ ไมแตกตางกันซ่ึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานปฏิเสธสมมติฐาน 
สําหรับจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ลูกคาที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใหบริการ
ของธุรกิจผลิตทองคําเปลวตีมือภายในประเทศ ในภาพรวม แตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานการให
ความเชื่อมั่นแกผูรับบริการและดานการรับรูความตองการของผูรับบริการ ปฏิเสธสมมติฐาน และดานที่ยอมรับ
สมมติฐานคือ ดานความเชื่อถือและไววางใจได และดานการตอบสนองความตองการ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนดานปจจัยดานนิติบุคคล พบวา ลูกคาที่มีประเภทงานท่ีนําทองไปใช ลักษณะสัญญาจางเหมา และ
ประเภทงานท่ีนําทองไปใชตางกัน มีความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจผลิตทองคําเปลวตีมือ
ภายในประเทศ ไมแตกตางกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานปฏิเสธสมมติฐาน 
 

สรุปสมมติฐานการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจผลิตทองคําเปลวตีมือ
ภายในประเทศและตางประเทศ : กรณีศึกษา โรงงานทองคําเปลวชมพูนุท จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยสวนบุคคล สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

1. เพศ ปฏิเสธสมมติฐาน ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 

ดานความเชื่อถือและไววางใจได 

ดานการตอบสนองความตองการ 
ดานการใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ 
ดานการรับรูความตองการของผูรับบริการ 

2. อายุ ปฏิเสธสมมติฐาน ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 
ดานความเชื่อถือและไววางใจได 
ดานการตอบสนองความตองการ 
ดานการใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ 
ดานการรับรูความตองการของผูรับบริการ 
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3. ระดับการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 
ยอมรับสมมติฐาน 

ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 
ดานความเชื่อถือและไววางใจได 
ดานการตอบสนองความตองการ 
ดานการใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ 

ดานการรับรูความตองการของผูรับบริการ 
4. ประสบการณทํางาน ปฏิเสธสมมติฐาน ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 

ดานความเชื่อถือและไววางใจได 
ดานการตอบสนองความตองการ 
ดานการใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ 
ดานการรับรูความตองการของผูรับบริการ 

5. ฝายงานผูตอบ
แบบสอบถาม 

ปฏิเสธสมมติฐาน ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 
ดานความเชื่อถือและไววางใจได 
ดานการตอบสนองความตองการ 
ดานการใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ 
ดานการรับรูความตองการของผูรับบริการ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

สรุปสมมติฐานการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจผลิตทองคําเปลวตีมือ
ภายในประเทศและตางประเทศ: กรณีศึกษา โรงงานทองคําเปลวชมพูนุท จําแนกตามปจจัยขอมูลทั่วไป 

ปจจัยที่เกี่ยวกับ 
ขอมูลทั่วไปนิติบุคคล 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

1.ประเภทงานท่ีนําทองไปใช ปฏิเสธสมมติฐาน ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 
 ดานความเชื่อถือและไววางใจได 
 ดานการตอบสนองความตองการ 
 ดานการใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ 
 ดานการรับรูความตองการของผูรับบริการ 

2.ลักษณะสัญญาจางเหมา ปฏิเสธสมมติฐาน ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 
 ดานความเชื่อถือและไววางใจได 
 ดานการตอบสนองความตองการ 
 ดานการใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ 
 ดานการรับรูความตองการของผูรับบริการ 

3.มูลคาสินคาที่สั่งซื้อ ปฏิเสธสมมติฐาน ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 
 ดานความเชื่อถือและไววางใจได 
 ดานการตอบสนองความตองการ 
 ดานการใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ 
 ดานการรับรูความตองการของผูรับบริการ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา
ในการใหบริการของธุรกิจผลิตทองคําเปลวตีมือภายในประเทศและตางประเทศ : กรณีศึกษา โรงงานทองคําเปลว
ชมพูนุท  
ผูวิจัยไดอภิปรายผล โดยภาพรวมและรายดาน ดังนี้  
 1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจผลิตทองคําเปลวตีมือภายในประเทศ
และตางประเทศ : กรณีศึกษา โรงงานทองคําเปลวชมพูนุท ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะ เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกขออยูในระดับมากเรียงตามลําดับดังนี้  ดานการรับรูความตองการของผูรับบริการ 
คาเฉลี่ย 4.07รองลงมา ดานการตอบสนองความตองการ คาเฉลี่ย4.03 ดานการใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ
คาเฉลี่ย4.00ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ คาเฉลี่ย3.96 และดานความเชื่อถือและไววางใจได คาเฉลี่ย 
3.88 ตามลําดับสอดคลองกับงานวิจัยของธัชพล ใยบัวเทศ(2558)ทําการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบริการที่สงผลตอความภักดีของลูกคาบริษัทหลักทรัพย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของบริษัทหลักทรัพย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานความ
เปนรูปธรรมของการบริการ ความนาเชื่อถือในการใหบริการ การตอบสนองตอความตองการบริการของลูกคา การ
ใหความมั่นใจแกลูกคาผูใชบริการ และความเขาใจและรูจักลูกคาผูใชบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจผลิตทองคําเปลวตีมือ
ภายในประเทศและตางประเทศ : กรณีศึกษา โรงงานทองคําเปลวชมพูนุท จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา 
ลูกคาที่มีปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ประสบการณทํางาน ฝายงานแตกตางกัน มีความพึงพอใจของลูกคาในการ
ใหบริการ ไมแตกตางกันซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน ท้ังนี้เปนเพราะ เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานปฏิเสธสมมติฐาน 
สําหรับจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ลูกคาที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใหบริการ
ของธุรกิจ ผลิตทองคําเปลวตีมือภายในประเทศ ในภาพรวม แตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ยอมรับสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานการให
ความเชื่อมั่นแกผูรับบริการและดานการรับรูความตองการของผูรับบริการ ปฏิเสธสมมติฐาน และดานที่ยอมรับ
สมมติฐานคือ ดานความเชื่อถือและไววางใจได และดานการตอบสนองความตองการ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนดานปจจัยดานนิติบุคคล พบวา ลูกคาที่มีประเภทโครงการ ลักษณะสัญญาจางเหมา และประเภท
งานที่นําทองไปใชงานตางกัน มีความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจ ผลิตทองคําเปลวตีมือ
ภายในประเทศไมแตกตางกัน ซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน ท้ังนี้เปนเพราะ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานปฏิเสธ
สมมติฐาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธนภูมิ จงเจริญ(2559) ทําการศึกษาเร่ืองสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจใชคอนกรีตผสมเสร็จของลูกคาในจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชคอนกรีตผสมเสร็จในจังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ลูกคาที่
มีเพศ ระดับการศึกษา และรายไดเฉล่ียตอเดือน ตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจใชคอนกรีตผสมเสร็จในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนที่มี
อายุ อาชีพ ตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดทีม่ีผลตอการตัดสนิใจใชคอนกรีตผสมเสร็จในจังหวดั
เพชรบุรี โดยรวมไมแตกตางกัน  
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
 จากการศึกษาพบวาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจ ผลิตทองคําเปลวตีมือภายในประเทศ 
และตางประเทศ : กรณีศึกษา โรงงานทองคําเปลวชมพูนุท โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ ๆ มีคาเฉลี่ยที่นอย ดังนั้นผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ดานความเชื่อถือและไววางใจได โรงงานควรมีแผนการดําเนินงานผลิตใหลูกคาอยางชัดเจน เพ่ือให
งานมีความคืบหนาและมีระบบการควบคุมตรวจสอบงานทุกขั้นตอน และทองคําที่ใชเปนไปตามตกลงเพื่อสราง
ความนาเช่ือถือของโรงงานและผูบริหารใหเปนที่ยอมรับของลูกคา  

2. ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ โรงงานควรมีกระบวนการจัดจัดเก็บวัสดุ อุปกรณเปนอยางดี 
ไมกีดขวางการทํางานและหม่ันดูแลความสะอาดของหนางาน และควรใหความสําคัญกับการคัดเลือกวัสดุอุปกรณที่
ไดมาตรฐาน ผลิตงานทองตีมือใหตรงกับวัตถุประสงคในการใชงานของลูกคา เพ่ือใหลกูคาเกิดความรูสึกเชื่อมั่นและ
ไววางใจ มีผลตอการใชบริการซํ้ามีการแนะนําบอกตอ 

3. ดานการใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ โรงงานควรสรางพฤติกรรมของคนงานสรางความม่ันใจใหกับ
ลูกคา 

4. ดานการตอบสนองความตองการ โรงงานควรเตรียมความพรอมของพนักงานในการใหคําแนะนํา
ปรึกษาแกลูกคา เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดตามที่ลูกคาตองการ  

5. ดานการรับรูความตองการของผูรับบริการ โรงงานควรสงเสริมใหพนักงานของโรงงานใหไดรับการ
ฝกอบรมงานดานคุณภาพบริการเพื่อใหพนักงานของโรงงานมีใจรักในงานบริการซึ่งจะสามารถใหบริการลูกคาดวย
ความเอาใจใสตอความรูสึกของลูกคา 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

เพื่อใหผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตอไปในทัศนะที่กวางมากขึ้นอันจะเปนประโยชนในการ
อธิบายปรากฏการณและสอดคลองกับความตองการของลูกคาผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัย
คร้ังตอไปดังนี้ 

1. การศึกษาในคร้ังนี้ เปนความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจผลิตทองคําเปลวตีมือ
ภายในประเทศและตางประเทศ เทานั้น เปนการจํากัดเขตพ้ืนที่ในการวิจัย ควรมีการศึกษาในธุรกิจผลิต
ทองคําเปลวตีมือในกลุมลูกคาที่มีความประสงคจะนาํทองคําเปลวตีมือไปใชกับงานประอื่นนอกเหนือจากที่ไดทําการ
วิจัยมาแลว เพื่อนําผลการวิจัยไปพัฒนาธุรกิจตอไป  

2. ควรจะทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ความพึงพอใจการบริการของธุรกิจผลิตทองคําเปลวตีมือ
ภายในประเทศและตางประเทศ : กรณีศึกษา โรงงานทองคําเปลวชมพูนุท ดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพ่ือใหได
คําตอบเพิ่มเติมในประเด็นที่ศึกษาในเชิงปริมาณไมสามารถทําได 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ในพ้ืนที่เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร. 
 
Marketing Mix Factors Affecting Decision Making in Dormitory in Bangkae Area 
Bangkok.
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สาขา วิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
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    ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพักในพ้ืนที่เขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาภาพลักษณของหอพัก 2. เพื่อศึกษาระดับของสวนประสมทาง
การตลาดของหอพัก 3. เพ่ือศึกษาความภักดีของผูใชบริการเชาหอพักที่มีตอหอพัก 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธของ
สวนประสมทางการตลาดและภาพลกัษณของหอพักที่มีตอความภักดีของผูใชบริการเชาหอพัก โดยกลุมตวัอยางที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่พักอาศัยอยูในหอพักพบสุข จํานวนท้ังส้ิน 200 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยการใช
แบบสอบถาม 

ผลการวิจัยขอมูลคุณลักษณะทางประชากรศาสตร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง         
มีจํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 54.5 มีอายุชวง 21 – 30 ป จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 64.5 สถานภาพโสด 
จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 50.5 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 52.0 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 38.0  

ผลการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวามีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.51 และคา SD. = 0.068 โดยดานที่มีคามากท่ีสดุ คือ ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ย 4.53 
และคา SD. = 0.225 รองลงมา คือ ดานลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉล่ีย 4.52 และคา SD. = 0.174 , ดานราคา           
มีคาเฉล่ีย 4.51 และคา SD.= 0.181 , ดานบุคคล มีคาเฉลี่ย 4.51 และคา SD. = 0.174 , ดานการสงเสริม
การตลาด มีคาเฉลี่ย 4.49 และคา SD. = 0.167 , ดานการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย 4.49 และคา SD. = 0.186 และ
ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 4.47 และคา SD. = 0.229 ในภาพลักษณดานชื่อเสียงของหอพัก พบวามีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.38 และคา SD. = 0.303 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวาในเพศ อายุและสถานภาพ มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เน่ืองจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ 
.05 และในระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ในภาพรวมและรายดานที่แตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่ต่ํากวาระดับ .05  

 
คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาด, ภาพลักษณ, ความภักดี 
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Abstract

The study of marketing mix factors affecting the decision to use dormitory services 
in Bang Khae area Bangkok Objective 1. To study the image of the dormitory. 2. To study 
the level of the marketing mix of the dormitory. 3. To study the loyalty of the dormitory 
rental service to the dormitory. 3. To study the relationship of marketing mix and image. Of 
the dormitory on the loyalty of the dormitory rental The sample used in this research is the 
population living in the dormitory. A total of 200 people collected data using 
questionnaires. 

Research results of demographic characteristics It was found that most of the 
respondents were female, with a total of 109 persons, representing 54.5 percent, aged 
between 21-30 years, 129 people, accounting for 64.5 percent, single status, 101 people, 
accounting for 50.5 percent. 104 persons, representing 52.0 percent, occupation of private 
company employees, 76 persons, representing 38.0 percent 

Test results, mean and standard deviation In marketing mix factors Found that the 
average value was at the highest level (4.51 = 0.068). The most valuable aspect was the 
process of value (4.53 = 0.225), followed by the physical characteristics, the value (4.52 = 
0.174), Price has value (4.51 = 0.181), personal value (4.51 = 0.174), marketing promotion 
value (4.49 = 0.167), The distribution value (4.49 = 0.186) and the product value (4.47 = 
0.229) in the image of the reputation of the dormitory It was found that the average value 
was at the highest level (4.38 = 0.303). 

The hypothesis testing found that in sex, age and status There are marketing mix 
factors affecting the decision to use dormitory services. In the overall and individual aspects 
that are not different Due to the statistical significance that is higher than the level of .05 
and in the level of education, occupation, average income per month different There are 
marketing mix factors affecting the decision to use dormitory services. In different and 
individual aspects Due to statistical significance that is lower than the level of .05

Keywords : marketing mix, image, loyalty
 

บทนํา 
ปจจัยที่สําคัญในการดํารงชีวิตที่จะมนุษยขาดไมไดและถือเปนสิ่งสําคัญ ในชีวิตประจําวัน คือ ปจจัย 4 

ไดแก อาหาร ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหมและยารักษาโรค ซ่ึงเปนปจจัยเบื้องตน โดยเฉพาะที่อยูอาศัยเปนปจจัยที่
สําคัญที่มีผล โดยตรงตอความเจริญหรือความเส่ือมโทรมทางสังคม เพราะที่อยูอาศัยเปนจุดเริ่มตนการเรียนรูและ
การบมเพาะ อุปลักษณะนิสัย ในวัยเด็กทําใหเติบโตไดเปนทรัพยากรที่มีคาในสังคมและความเจริญทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ท้ังนี้ เนื่องจากความเจริญของประเทศนั้น จะเริ่มตนมาจากความมั่นคงของครอบครัวและจุดเริ่มตน
ของครอบครัว นั่นคือ ที่อยูอาศัย เพ่ือใหมีชีวิตอยูในสังคมและที่อยูอาศัย คือ หนึ่งในปจจัยสี่ ที่ทุกคนมีความ
ตองการแสวงหา เพ่ือใชเปนที่พักพิงในปจจุบันมีที่อยูอาศัยหลายรูปแบบ สะทอนใหเห็นถึงความหลากหลายใน
ความตองการ เชน คอนโดมิเนียม ทาวนเฮาส บานเดี่ยวชั้นเดียว หรือบานเดี่ยว บานสองชั้น เปนตน และการท่ีเรา
จะเลือกที่อยูอาศัย แบบใดนั้น ก็ตองขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมหลายอยางเปนสภาพแวดลอมที่เปนเหตุเฉพาะของแต
ละบุคคลไมวาจะเปนงบประมาณทําเลที่ตั้ง คุณภาพที่อยูอาศัย สําหรับดรรชนีในการวัดคุณภาพที่อยูอาศัยนั้น ท่ีพัก
อาศัยยังเปนปญหาทางสังคม ประกาหนึ่งดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนที่ที่กําลังขยายการเติบโต ท้ังนี้เปนผลสืบ
เนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร ความตองการที่อยูอาศัยก็เพิ่มข้ึนเปนเงาตามตัว เมือง ใหญที่มีการขยายตัว
แทบทุกแหงมักจะประสบปญหาที่คลายคลึงกัน การเพ่ิมจํานวนของประชากรและการขยายตัวของเมือง เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคมเปนไปอยางรวดเร็ว ปญหาการขาดแคลนที่อยูอาศัย 
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“ที่อยูอาศัย” เปนหนึ่งในปจจัยที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ทําใหมนุษยจะแสวงหาถ่ินฐานท่ีอยู

อาศัยที่มีความมั่นคงปลอดภัยและเอ้ืออํานวยประโยชนตอการดํารงชีวิตมากท่ีสุดอยางไรก็ตามความตองการที่อยู
อาศัยของแตละบุคคลยอมแตกตางกันไปตามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม จึงทําใหเกิดที่อยูอาศัยประเภทตางๆ 
เพื่อใหประชาชนท่ีสนใจตัดสินใจในการเลือกซื้อตามความสามารถและความตองการ เชน บานเดี่ยว บานแฝด ทาว
เฮาส คอนโดมิเนียม เปนตน อยางไรก็ตามบางครั้งความตองการที่อยูอาศัยอาจมิใชที่อยูอาศัยถาวร ในปจจุบัน
ประชากรมีการเคลื่อนยายที่อยูอาศัยดวยเหตุผลตางๆ เชน การศึกษาตอของผูที่มีภูมิสําเนาอยูตางจังหวัด หรือการ
โยกยายไปปฏิบัติงานตามทองที่ตางๆ ยายมาเพ่ือความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการเดินทาง ปญหาเร่ือง
การจราจรที่ทําใหคนตองหาแหลงที่อยูอาศัยสํารองใกลสถานศึกษาหรือที่ทํางาน เปนตน ในสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ประชาชนตองใชเวลาในการประกอบอาชีพของตนเองมากข้ึน การ
กอสรางที่อยูอาศัยดวยตนเองอาจกระทําไดไมสะดวก ตลอดจนราคาที่ดินเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว และมีผลตอราคา
ที่อยูอาศัยในรูปแบบเกาตองเพิ่มราคาสูงขึ้น เชน บานจัดสรรและทาวเฮาส ประกอบกับปญหาการจราจรในเมือง
ใหญ ที่ทําใหการเดินทางในแตละวันตองสิ้นเปลืองเวลาและคาใชจายมาก จึงเปนแรงผลักดันใหประชาชนหันมา
เปลี่ยนแปลงวิธีการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของเมือง 

เนื่องจากสินทรัพยทางดานที่อยูอาศัยนั้น มีราคาสูง และเม่ือซื้อแลวก็ยากที่จะเปล่ียน ยายหรือขายตอ ซึ่ง
ในปจจัยหลายๆ อยาง จึงทําใหหลายๆ คน ยังไมตัดสินใจที่จะซื้อไวครอบครองได หลายคนมีภูมิลําเนาอยู
ตางจังหวัด แตตองมาใชชีวิตในกรุงเทพ เพื่อทํางาน หรือหลายคนหนาที่การงานยังไมมั่นคงนัก การเลือกที่ซื้อบาน 
คอนโด ฯลฯ จึงยังไมสามารถตัดสินใจได เนื่องจากอนาคตอาจมีการยายงานได ฉะนั้น การเชา จึงเปนทางเลือกอีก
ทางหนึ่ง ธุรกิจหอพักเปนธุรกิจที่เติบโตควบคูกับความตองการที่อยูอาศัยของคนในประเทศโดยเปนการตอบสนอง
ความตองการที่อยูอาศัยที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร และท่ีสําคัญจากการเคล่ือนยายแหลงท่ี
อยูอาศัย ทั้งในกรณีของการเพ่ือการศึกษา การเขามาทํางานในเมืองใหญ หรือตามแหลงอุตสาหกรรมตางๆ รวมทั้ง
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพเมืองและสังคม ภาพรวมของความตองการที่อยูอาศัยจะยังคงมีเพ่ิมข้ึน
ตามจํานวนประชากร และรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยความตองการที่อยูอาศัยยังคงมีเพ่ิมมากขึ้นทุกป สวนใหญ
จําเปนตองเชาที่อยูอาศัยไมวาจะอยูในรูปของหอพัก หองเชา อพารทเมนท คอนโดมิเนียม หรือบาน ประกอบกับ
การเปดประเทศที่จะมีคนตางชาติเขามาอาศัยและทํางานมากข้ึน (อภิชาต สิริผาติ, 2549) ซ่ึงธุรกิจหอพักเปนธุรกิจ
ที่มีผูคนใหความสนใจเขามาทําธุรกิจมากมาย โดยเฉพาะในทําเลที่มีความตองการเชาที่พักอาศัยที่สูง เชน ทําเลที่
ใกลสถานศึกษา สถานท่ีทํางาน เขตชุมชนหนาแนน และนิคมอุตสาหกรรม เปนตน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2554) 

การตัดสินใจเชาที่พักอาศัยนั้น ยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน อัตราคาเชา ผูแนะนําใหเชา 
ลักษณะของท่ีพัก สถานที่ตั้งของท่ีพัก ตลอดจน สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ นอกจากนั้น ผูมาเชาที่พักยังให
ความสําคัญในเรื่องของการใหบริการของท่ีพักดวย ซึ่งปจจัยตางๆ เหลานี้ลวนสงผลตอการตัดสินใจเชาที่พักทั้งสิ้น 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P,s) ที่มีความตองการเชาที่พัก เพื่อใชเปน
แนวทางใหผูประกอบการใหเชาที่พักตางๆ นําไปประกอบการพัฒนาธุรกิจของตนเอง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาภาพลักษณของหอพัก 
2. เพ่ือศึกษาระดับของสวนประสมทางการตลาดของหอพัก  
3. เพ่ือศึกษาความภักดีของผูใชบริการเชาหอพักที่มีตอหอพัก 
3. เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดและภาพลักษณของหอพักที่มีตอความภักดี

ของผูใชบริการเชาหอพัก 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ตองการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

หอพักในพ้ืนท่ีเขตบางแค กรุงเทพมหานคร  
1. กลุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง คือ ขอบเขตประชากรที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 

ประชากรที่พักอาศัยอยูในหอพักพบสุข จํานวนท้ังสิ้น 200 คน (ท่ีมา : แผนกบัญชี หอพักพบสุข) โดยทําการเก็บ
แบบเจาะจงและเก็บตามจํานวนท้ังหมด 200 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 5 สวน คือ 
สวนที่ 1 คุณลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ระดับ

รายไดและอาชีพ 
สวนที่ 2 ระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และ
ปจจัยดานกระบวนการ 

สวนที่ 3 ปจจัยดานภาพลักษณของหอพัก ไดแก ดานชื่อเสียงของหอพัก 
สวนที่ 4 ความภักดีของผูเชาหอพัก ในการใชบริการตอและการแนะนําบอกตอ 
สวนที่ 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ในดานเพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ

หญิง มีจํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 54.5 และเพศชาย มีจํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 45.5 สวนใหญมีอายุ
ชวง 21 – 30 ป จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 64.5 รองลงมา คือ มีอายุชวง 31 – 40 ป จํานวน 29 คน คิดเปน
รอยละ 14.5 และอายุชวงต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 12.0 และชวงอายุ 41 – 50 ป 
จํานวน 10 คน คิดเปน รอยละ 5.0 และชวงอายุ 51 – 60 ป จํานวน 5 คน คิดเปน รอยละ 2.5 และมีอายุ 61 ป 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P 
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
2. ปจจัยดานราคา 
3. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
4. ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
5. ปจจัยดานบุคคล 
6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
7. ปจจัยดานกระบวนการ ความภักดีของผูเชาหอพัก 

1. การใชบริการตอ 
2. การแนะนําบอกตอ 

ปจจัยภาพลักษณ 
ดานชื่อเสียงของหอพัก 
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ขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.5 สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 50.5 รองลงมา 
คือ สถานภาพสมรส จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 27.5 และสถานภาพหมาย/หยาราง จํานวน 44 คน คิดเปน
รอยละ 22.0 สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมา คือ        
มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 29.5 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 37 คน    
คิดเปนรอยละ 18.5 สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 38.0 รองลงมา คือ 
อาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 24.0 , อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 35 คน 
คิดเปนรอยละ 17.5 , อาชีพเกษตรกรรมและนักเรียนนักศึกษา กลุมละจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 7.6 และ
อาชีพพอบาน/แมบาน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 6.5  

2. คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการหอพักในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการหอพักในพ้ืนที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ในปจจัยสวนประสมทางการตลาด          
ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมากที่สุด มีคา (X = 4.47 , SD. = 0.229) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ หอพักการ
ออกแบบและตกแตงภายในที่ทันสมัยและสวยงาม มีคา (X = 4.62 , SD. = 0.527) รองลงมา คือ หอพักมี
ภาพลักษณและชื่อเสียงที่ดี มีคา (X = 4.52 , SD. = 0.501) , หอพักมีเฟอรนิเจอรหลักที่จําเปนครบครัน มีคา        
(X = 4.43 , SD. = 0.597) , หอพักมีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบดี มีคา (X = 4.43 , SD. = 0.51) 
และหอพักมีขนาดพื้นที่ใชสอยเพียงพอและความเหมาะสม มีคา (X = 4.38 , SD. = 0.597) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานราคา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการหอพักในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ในปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในดานราคา 
อยูในระดับมากที่สุด มีคา (X = 4.51 , SD. = 0.181) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ ราคาคาประกันความเสียหาย
ของทรัพยสินมีความเหมาะสม มีคา (X = 4.56 , SD. = 0.507) รองลงมา คือ ราคาคาเชาหองพักไมสูงหรือต่ํา
จนเกินไป เม่ือเทียบกับหองพักแบบเดียวกันและบริเวณใกลเคียงกัน มีคา (X = 4.55 , SD. = 0.499) , ราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของหองพัก มีคา (X = 4.55 , SD. = 0.525) , ราคาคาน้ํา-คาไฟฟา มีความเหมาะสม มีคา          
(X = 4.45 , SD. = 0.518) และราคาคาบํารุงรักษาสวนกลางมีความเหมาะสมมีคา (X = 4.44 , SD. = 0.528) 
เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานการสงเสริมการตลาด พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพักในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ในปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมากที่สุด มีคา (X = 4.49 , SD. = 0.167) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด การให
สวนลดหรือราคาพิเศษ มีคา (X = 4.56 , SD. = 0.496) รองลงมา คือ หอพักมีปายโฆษณาและบอกทางเขามายัง
หอพัก มีคา (X = 4.52 , SD. = 0.501) , หอพักมีการจัดกิจกรรมหรืองานประเพณีตางๆ มีคา (X = 4.49 , SD. = 0.518), 
หอพักมีการโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ มีคา (X = 4.47 , SD. = 0.530) และหอพักมีความยืดหยุนใน
ระยะเวลาในการจายคาเชาได มีคา (X = 4.42 , SD. = 0.578) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานการจัดจําหนาย พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพักในพ้ืนที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ในปจจัยสวนประสมทางการตลาด         
ดานการจัดจําหนาย อยูในระดับมากที่สุด มีคา (X = 4.49 , SD. = 0.186) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ หอพักมี
สวนลดใหสําหรับผูที่แนะนําคนอ่ืนใหมาเชา มีคา (X = 4.45 , SD. = 0.525) รองลงมา คือ หอพักมีสวนลดใหกรณี
ที่ทําสัญญาเชาพรอมกันหลายหอง มีคา (X = 4.55 , SD. = 0.497) , หอพักมีการเขารวมโครงการหรือเครือขายกับ
ชุมชน มีคา (X = 4.49 , SD. = 0.531) , หอพักมีการสมนาคุณสําหรับผูเชาที่ชําระคาเชาตรงเวลาเสมอ มีคา             
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(X = 4.48 , SD. = 0.500) และหอพักมีสวนลดใหสําหรับผูเชาที่ทําสัญญาระยะยาว มีคา (X = 4.41 , SD. = 0.607) 
เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานบุคคล พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการหอพักในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ในปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานบุคคล 
อยูในระดับมากที่สุด มีคา (X = 4.51 , SD. = 0.174) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ มีพนักงานรักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ช่ัวโมง มีคา (X = 4.56 , SD. = 0.507) รองลงมา คือ เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพ ใหเกียรติผูมา
ติดตอและผูเขาพักอยางเทาเทียมกัน มีคา (X = 4.54 , SD. = 0.516) , เจาหนาที่มีความเปนกันเอง ใสใจการ
ใหบริการผูพักอาศัยเปนอยางดี มีคา (X = 4.50 , SD. = 0.529) , มีพนักงานและแมบานอยูประจําตลอดเวลา มีคา 
(X = 4.50 , SD. = 0.499) และเจาหนาที่มีความรูและทักษะ สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางดี มีคา           
(X = 4.48 , SD. = 0.538) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานลักษณะทางกายภาพ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่
มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพักในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ในปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมากที่สุด มีคา (X = 4.52 , SD. = 0.174) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ 
สภาพแวดลอมโดยรวมมีความนาอยูและปลอดภัย มีคา (X = 4.52 , SD. = 0.497) รองลงมา คือ หอพักมีพื้นที่
เฉพาะ สําหรับผูมาติดตอหรือขอพบผูเชา มีคา (X = 4.52 , SD. = 0.510) , หอพักตั้งอยูไมไกลจากสถานศึกษาหรือ
ที่ทํางาน มีคา (X = 4.51 , SD. = 0.508) , หอพักตั้งอยูใกลแหลงชุมชน ตลาด โรงเรียน สวนราชการ มีคา              
(X = 4.51 , SD. = 0.492) และหอพักตั้งอยูใกลในแหลงที่มีการคมนาคมสะดวก มีคา (X = 4.51 , SD. = 0.525) 
เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานกระบวนการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการหอพักในพ้ืนที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ในปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดาน
กระบวนการ อยูในระดับมากที่สุด มีคา (X = 4.53 , SD. = 0.225) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ หอพักมีระบบ
สาธารณูปโภคตางๆ ครบครัน มีคา (X = 4.58 , SD. = 0.490) รองลงมา คือ หอพักมีกฎ ระเบียบ ขอกําหนดอยาง
ชัดเจน มีคา (X = 4.54 , SD. = 0.559) , เจาหนาที่หอพักมีการแกไขปญหาตางๆ ไดเหมาะสมและรวดเร็ว มีคา       
(X = 4.53 , SD. = 0.509) , เจาหนาที่มีการแจงขอกําหนดตางๆ กอนทําสัญญา มีคา (X = 4.50 , SD. = 0.597) 
และกระบวนการและข้ันตอนตางๆ ในการติดตอ แจงเร่ือง ไมยุงยากซับซอน มีคา (X = 4.48 , SD. = 0.552) เรียง
ลงมาตามลําดับ 
ปจจัยดานภาพลักษณ 

ดานชื่อเสียงของหอพัก คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการหอพักในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ในปจจัยดานภาพลักษณ ในดานชื่อเสียงของ
หอพัก อยูในระดับมากที่สุด มีคา (X = 4.38 , SD. = 0.303) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ เปนหอพักที่มีคุณภาพใน
ระดับตนๆ มีคา (X = 4.41 , SD. = 0.500) รองลงมา คือ มีรางวัลหรือใบประกาศ การันตีคุณภาพ มีคา               
(X = 4.38 , SD. = 0.515) และเปนหอพักที่สามารถตอบโจทยความตองการของผูเชาไดเปนอยางดี มีคา               
(X = 4.35 , SD. = 0.512) เรียงลงมาตามลําดับ 

ปจจัยดานความภักดี พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพักในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ในปจจัยดานพฤติกรรมความภักดี อยูใน
ระดับมาก มีคา (X = 4.50 , SD. = 0.284) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ ทานจะแนะนําใหผูอื่นเขามาใชบริการเชา
หอพักที่ทานพักอยู มีคา (X = 4.55 , SD. = 0.505) และทานเลือกที่จะใชบริการเชาหอพักนี้ตอไปอีก มีคา           
(X = 4.46 , SD. = 0.530) เรียงลงมาตามลําดับ 
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3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก  

ในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร.  
จําแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร. จําแนกตามเพศ พบวาในเพศที่
แตกตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ในภาพรวมและรายดานที่
ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05  

จําแนกตามอายุ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร. จําแนกตามอายุ พบวาในอายุที่
แตกตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ในภาพรวมและรายดานที่
ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05  

จําแนกตามสถานภาพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร. จําแนกตามสถานภาพ 
พบวาในสถานภาพที่แตกตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ใน
ภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05  

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร. จําแนกตามระดับ
การศึกษา พบวาในระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการหอพัก ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 เวนแตใน
ปจจัยดานภาพลักษณ ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.033 และพบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ย
ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร. 
จําแนกตามระดับการศึกษา ปจจัยดานภาพลักษณ โดยไดใชวิธีทดสอบแบบ Scheffe และพบวามีความแตกตางกัน 
จํานวน 1 คู คือ ผูที่มีการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร. จําแนกตามระดับการศึกษา ปจจัยดาน
ภาพลักษณ กับผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0146 

จําแนกตามอาชีพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร. จําแนกตามอาชีพ 
พบวาในอาชีพท่ีแตกตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก          
ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 เวนแตในปจจัยดาน
ภาพลักษณ ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.003 และพบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ยของปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร. จําแนก
ตามอาชีพ ปจจัยดานภาพลักษณ โดยไดใชวิธีทดสอบแบบ Scheffe และพบวามีความแตกตางกัน จํานวน 1 คู คือ 
ผูที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการหอพัก ในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร. จําแนกตามอาชีพ ปจจัยดานภาพลักษณ กับผูที่มีอาชีพธุรกิจ
สวนตัว/เจาของกิจการ ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.018 

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร. จําแนกตาม
รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาในระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน ที่แตกตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวา
ระดับ .05 เวนแตในปจจัยดานภาพลักษณ ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001 และ พบวาผลการวิเคราะห
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เปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ใน
พื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร. จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน ปจจัยดานภาพลักษณ โดยไดใชวิธีทดสอบแบบ 
Scheffe และพบวามีความแตกตางกัน จํานวน 2 คู คือ  

1. ผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร. จําแนกตามรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ปจจัยดานภาพลักษณ กับผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท ท่ีแตกตางกัน เนื่องจากมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.007  

2. ผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาท มีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ในพ้ืนที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร. จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน ปจจัยดาน
ภาพลักษณ กับผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท ท่ีแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.037 

 

อภิปรายผล 
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช

บริการหอพักในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพักในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ในปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคา (X = 4.51 , SD. = 0.068) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ ดาน
กระบวนการ มีคา (X = 4.53 , SD. = 0.225) รองลงมา คือ ดานลักษณะทางกายภาพ มีคา (X = 4.52 , SD. = 0.174) , 
ดานราคา มีคา (X = 4.51 , SD. = 0.181) , ดานบุคคล มีคา (X = 4.51 , SD. = 0.174) , ดานการสงเสริม
การตลาด มีคา (X = 4.49 , SD. = 0.167) , ดานการจัดจําหนาย มีคา (X = 4.49 , SD. = 0.186) และดาน
ผลิตภัณฑ มีคา (X = 4.47 , SD. = 0.229) เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุนิศา ตรีธนพัฒน 
(2557) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเชาหอพักเอกชนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร. ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ในดานลักษณะหอพัก ดานราคา ดานทําเลที่ตั้ง ดานบุคลากร ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพและดานกระบวนการบริการ อยูในเกณฑระดับมากและดานการสงเสริมการตลาด อยูในเกณฑระดับปาน
กลาง 4. นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรใหความสําคัญตอปจจัยทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอหอพักเอกชนในดาน
ความปลอดภัย ดานสภาพภายในหองพัก ดานความสะอาด ดานความสะดวกรวดเร็ว ดานพนักงานประจําหอพัก 
ดานสาธารณูปโภคและดานอื่นๆ อยูในเกณฑระดับมาก  

ปจจัยภาพลักษณดานชื่อเสียงของหอพัก พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพักในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ในปจจัยดาน
ภาพลักษณ ในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด มีคา (4.38 = 0.303) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามาศ ใจสมุทร 
(2557) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความตองการปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติ กรรมการ
ตัดสินใจเชาหอพักของนักศึกษาเพศหญิง ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรณีศึกษา หอพักหญิงบาน
ดวงโรจน ผลการศึกษาพบวา 1. ดานผลิตภัณฑ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตองการหอพักที่มีระบบไฟฟาสํารอง
ฉุกเฉินภายในหองพักเมื่อเกิดไฟฟาดับ ดานราคา พบวา กลุมตัวอยางตองการหอพักที่กอนการชําระเงิน มีการแจง
ยอดคาใชจายท่ีชัดเจน ดานการสงเสริมการตลาด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตองการหอพักที่มีการใหสิทธิพิเศษ 
สําหรับผูที่พักเปนระยะเวลานาน เชน สวนลดคาเชาหองพัก ดานบุคลากร พบวา สวนใหญตองการ หอพักที่มีการ
เอาใจใสดูแลของพนักงานรักษาความปลอดภัย ดานการบริการ พบวา สวนใหญตองการ หอพักที่มีการจัดทําความ
สะอาด บริเวณทั้งในและนอกอาคาร  
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ปจจัยดานความภักดี พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพักในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ในปจจัยดานพฤติกรรมความภักดี อยูใน
ระดับมาก มีคา (X = 4.50 , SD. = 0.284) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ ทานจะแนะนําใหผูอื่นเขามาใชบริการเชา
หอพักที่ทานพักอยู มีคา (X = 4.55 , SD. = 0.505) และทานเลือกที่จะใชบริการเชาหอพักนี้ตอไปอีก มีคา            
(X = 4.46 , SD. = 0.530) เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเพ็ญศิริ ธรรมสอน (2558) ได
ทําการศึกษาความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดบริการของผูใชบริการหอพักลานนาพะเยา อําเภอเมือง
เชียงใหม. ผลการศึกษาดวยเทคนิค Importance Performance Analysis (IPA) ของผูใชบริการหอพักลานพะเยา 
อําเภอเมืองเชียงใหม ในภาพรวม พบวา จากปจจัยยอยทั้งหมด 49 ขอ มีปจจัยยอย 9 ขอ ตกอยูใน Quadrant A 
(ใหความสําคัญสูงมี ความพึงพอใจตํ่า) ซ่ึงควรพิจารณาแกไขกอน เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ ไดแก 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ เรื่อง สิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก ครบครัน เชน เครื่องทําน้ําอุน พัดลม โทรศัพท
ภายใน ปจจัยดานราคา เร่ือง ราคาหองพักที่เหมาะสมและ เร่ือง ราคาคาประกันหองพักแรกเขามีความเหมาะสม 
เชน หองพักราคา 2,600 บาท คาประกันหองพักคิดจากคาหองพัก 2,600 บาท และคาประกันความเสียหายอีก 
2,600 บาท รวมเปน 5,200 บาท ไมมีการเก็บคาหองพักลวงหนา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย เรื่อง ทําเล
ที่ตั้งของทางหอพักสะดวกในการเดินทาง ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เร่ือง มีรายการส งเสริมการขายใหแก
ลูกคา เชน สําหรับปดเทอมทางหอพักจะคิดวาเชาเพียง 2,000 บาท/หอง สําหรับลูกคาที่ตองการเชาหองพักเดิม 
ปจจัยดานบุคลากร/พนักงาน เรื่อง พนักงานใหบริการดวยความรวดเร็ว ถูกตองและ เรื่อง พนักงานมีความ
กระตือรือรนและมีความเอาใจใสในการใหบริการ ปจจัยดานกระบวนการ เร่ือง การใหความชวยเหลือเมื่อลูกคา
ประสบปญหาตางๆ เชน ลืมกุญแจหอง ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก  
ในพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร. พบวาในดานเพศ อายุ และสถานภาพ ที่แตกตางกัน มีปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก ที่ไมแตกตางกัน ในสวนของระดับการศึกษา อาชีพและรายได
เฉล่ียตอเดือน ท่ีแตกตางกัน มีปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพัก              
ที่แตกตางกัน  

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชุตินันท สุทธนะวงศ (2558) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต . ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญเพศหญิง มีชวงอายุ 20 - 22 ป ศึกษาอยูกลุมคณะมนุษยศาตรและสังคมศาสตร ชั้นปที่ 3 ภูมิลําเนาอาศัยอยู
ภาคใต รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001 – 15,000 บาท และผูปกครองประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว ปจจัย
ทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ กลุม คณะ ระดับชั้นปการศึกษา ภูมิลําเนา รายไดเฉลี่ยตอเดือนของ
นักศึกษา และอาชีพของผูปกครอง ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตและ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทางดานราคา ทางดานการสงเสริมการตลาดและทางดานการการสรางและการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
1. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ควรมีการปรับปรุงในดานผลิตภัณฑเพิ่มข้ึน โดยควรมีการพัฒนา      

ทั้งภายนอกและภายในอาคาร เชน ทาสีอาคารใหม ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร เปล่ียนเคร่ืองใชอุปกรณใหดู
สวยงามและทันสมัย ปรับเปลี่ยนการตกแตงพ้ืนที่ตางๆ เชน สํานักงาน ระเบียงทางเดิน อีกทั้ง ทําการพัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่รอบๆ อาคารดวย เชน การนําตนไมและดอกไมมาปลูกเพ่ิม จัดพื้นที่บริเวณสวนหยอมใหดูสะอาดตา 
ตัดแตงตนไมใหดูเปนระเบียบและสวยงาม เปนตน 

	�
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2. ดานผลิตภัณฑ ควรมีการขยายและปรับเปล่ียนพื้นที่ใชสอยใหมีขนาดที่เพ่ิมข้ึนและเหมาะสมกับการใช

สอย เพื่อเกิดประโยชนและความพึงพอใจสูงสุดของผูเชาพัก เชน พื้นที่สํานักงานดานหนาควรเพ่ิมโซฟาและมุมนั่ง
รอท่ีหลากหลายและกวางขึ้น  

3. ดานราคา ควรมีการปรับอัตราราคาคาประกันของเสียหายของทรัพยสิน ใหลดลงตามความเหมาะสม
กับความเปนจริง เชน เฟอรนิเจอรในหองพักมีความเกาแลวหรือของใชบางอยางไมสามารถใชงานไดทั้งหมด จึงควร
มีการปรับเปล่ียนคาประกันความเสียหายตามความเหมาะสม 

4. ดานการสงเสริมการตลาด ดานกฎ กติกาของหอพัก ควรมีความยืดหยุนในเรื่องตางๆ เชน การจาย
ชําระคาเชาหองพัก คาน้ํา คาไฟฟา ควรมีกําหนดระยะเวลายืดหยุนได โดยจะตองมีกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนดวย 
เชน คาเชาหองพัก จะตองจายไมเกินวันที่ 5 ของเดือน เปนตน 

5. ดานการจัดจําหนาย ควรมีการจัดโปรโมชั่นหรือสวนลดใหกับผูที่ตัดสินใจทําสัญญาเชาพัก เชน อาจมี
สวนลดสําหรับลูกคาที่มีการจัดทําสัญญาเชาในระยะยาว เปนตน 

6. ดานบุคคล ทางหอพักควรมีเจาหนาที่ที่มีความรู ความสามารถและทักษะ สามารถแกไขปญหาเฉพาะ
หนาไดอยางดี เชน เมื่อเกิดน้ําประปาร่ัว ไฟฟาดับ เครื่องปรับอากาศไมเย็น หรือแมกระท่ังเหตุทะเลาะวิวาท การ
ลักขโมย เปนตน โดยปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น เจาหนาที่ของหอพักควรมีความสามารถในการแกไขปญหาและ
สถานการณเบื้องตนได เพื่อใหผูเชาพักเกิดความรูสึกดีและมีความพึงพอใจท่ีไดรับการแกไขปญหาอยางทันทวงที 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ พื้นที่หอพักตั้งอยูใกลเสนทางการคมนาคมท่ีอาจไมสะดวกมากนัก เจาของ
หอพักจึงควรมีบริการหรือเอ้ืออํานวยความสะดวกใหกับผูเชาพัก เชน อาจมีรถยนตรับจาง มอเตอรไซตรับจาง หรือ
มีบริการจัดหารถรับจาง เพื่อใหบริการผูเชาพัก เปนตน 

8. ดานกระบวนการ ควรมีขั้นตอนที่ไมซับซอนและยุงยากมากนัก ทางหอพักควรมีเจาหนาที่คอยรับแจง
และใหบริการตลอดเวลา และควรมีลําดับขั้นตอนในการแจงและดําเนินการที่ไมมากนัก เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับผูมาติดตอหรือแจงเรื่อง 

9. ดานชื่อเสียงของหอพัก ควรมีการศึกษาความตองการจากผูเชาหอพัก และผูที่ตองการตัดสินใจเชา
หองพัก เพื่อทราบถึงความตองการและผูบริหารหอพักไดดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหอพักของตนเองใหสามารถ
ตอบโจทยความตองการของผูเชาพักไดมากที่สุด 

10. ดานพฤติกรรมความภักดี ทางหอพักควรมีการศึกษาในความรูสึกพึงพอใจของผูเชาพัก ในการตัดสินใจ
ตอสัญญาการเชาพักวามีความพึงพอใจในดานใดบาง และควรศึกษาสําหรับผูที่ไมคิดตอสัญญาในการเชาพัก           
ถึงสาเหตุในการไมขอตอสัญญาการเชาพักวามีเหตุหรือปจจัยใด หากปจจัยดังกลาวเกี่ยวของกับทางหอพัก นํา
เหตุผลนั้นมาทําการพัฒนาและปรับปรุงหอพักใหดียิ่งขึ้น ทางหอพักจึงควรมีการปรับหองพักใหมีหลากหลาย
รูปแบบและราคา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในหลากหลายระดับการศึกษา 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาและประเมินจุดแข็ง จุดออนของรูปแบบในการใหบริการของหอพักอยางละเอียด              

เพื่อพยากรณวาผูเขาพักจะมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเขามาใชบริการไปในทิศทางใด เพื่อปรับปรุงกล
ยุทธและการบริการและกลยุทธทางการตลาดได เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขาพักที่อาจเปล่ียนแปลงไดใน
อนาคต 

2. ควรใหผูเขาพักไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการในดานตางๆ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา โดยอาจใหมีกลองรับความคิด ทั้งนี้ เพ่ือทราบความคิดเปนและความตองการที่
แทจริง เพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
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บทคัดยอ 
การจัดการบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management หรือ ERM) ชวยในการบริหาร

จัดการความเส่ียงหรือความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นในองคกร โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงควาการมีคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง หรือผูบริหารความเส่ียงของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET 100 ทุกหมวด
อุตสาหกรรม เปนระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (พ.ศ. 2556-2560) มีความสัมพันธกับผลประกอบการของบริษัทมาก
นอยเพียงใด โดยวัดผลจากมูลคาของบริษัท (Tobin’s Q), อัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) และอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด (ROA) ซ่ึงงานวิจัยนี้ใชขอมูลประเภททุติยภูมิ มีการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 
และสมการถดถอย (Regression) จากผลการศึกษาพบวาคณะกรรมการบริหารความเส่ียงหรือผูบริหารความเส่ียง
ไมมีความสัมพันธกับผลประกอบการของบริษัท 
 
คําสําคัญ : 1) การบริหารความเส่ียงของบริษัท 2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียงหรือผูบริหารความเส่ียง           

3) ผลประกอบการของบริษัท  
 
ABSTRACT 

Enterprise risk management (ERM) is used to help risk management and uncertainty 
that can occur in an enterprise. This study explores whether having risk management 
committee or chief risk officer has any relationship with firm’s performance. The study 

uses firm level data in SET100 from 2013-2017. Firm’s performances are defined using 

Tobin’s Q, return on equity, and return on assets. The study employs explanatory statistics, 

ordinary least square and panel regression to analyze secondary data at the firm level. 
The study finds that ERM does not have any relationship with firm’s performances.

Keywords : 1) Enterprise risk management 2) risk management committee                        
3) firm’s performances

 

บทนํา 
การจัดการบริหารความเส่ียง (Enterprise Risk Management หรือ ERM) ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น 

เนื่องจากจัดเปนแนวทางที่ดีที่สุดในการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองตอความคาดหวังที่
เพิ่มข้ึนสําหรับการจัดการความเสี่ยง จากงานวิจัยในอดีตมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของบริษัท (Beasley, 2006) และมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธดานการบริหารจัดการความ
เส่ียงกับผลการดําเนินงานของบริษัท พบวา การบริหารความเสี่ยงสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของกิจการ
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เปนไปในทิศทางที่ดี เนื่องจากการบริหารความเส่ียงชวยลดความผันผวนของราคาหุน ชวยลดตนทุนดานการเงิน
จากภายนอก และยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุน (Hoyt and Liebenberg, 2011)  

ปจจัยหลักเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง ไดมีการกําหนดบทบาทหนาที่ใหคณะกรรมการของบริษัทได
จัดทําหนวยงานบริหารความเสี่ยง โดยการแตงตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ( Chief Risk 
Officer หรือ CRO) ซึ่งมีหนาที่ในการบริหารความเส่ียงโดยตรง อีกท้ังกําหนดนโยบายและรับผิดชอบเก่ียวกับความ
เสี่ยงของบริษัทจากการกํากับดูแลการดําเนินงาน รวมไปถึงการรายงานของขอมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวของ เนื่องจาก
การบริหารความเสี่ยงจัดเปนความรับผิดชอบและหนาที่สําหรับการลดผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงตางๆ ท้ังภายใน
และภายนอกตอการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงบริษัทที่มีองคประกอบดังกลาวจะชวยสงผลใหมีแนวโนมการมีระบบการ
บริหารความเส่ียงสูงกวา เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว (Liebenberg and Hoyt, 2003)  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand หรือ SET) ดําเนินงานภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) คือ เปนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนแหลงระดมทุนระยะยาวของบริษั ท
ขนาดใหญ และยังมีหนาที่เปนศูนยกลางในการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียน รวมไปถึงการดําเนินธุรกิจใดๆ         
ที่เกี่ยวของกับการซ้ือขายหลักทรัพย โดยการดําเนินธุรกิจนั้นตองได รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (รัชนี รุงศรีรัตนวงศ, 2553) แตไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญก็ไม
สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ได เพราะสาเหตุเกิดจากความไมแนนอน โดยจะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ซึ่งปจจัยดังกลาวอาจสงผลกระทบทางดานการดําเนิน
ธุรกิจโดยอาจสงผลดีหรือไมดี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาบริษัทจะมีการรับมือหรือปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น
ไดหรือไม ดังนั้นการบริหารจัดการความเส่ียงถือเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยสง ผลการดําเนินงานเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว อีกทั้งยังชวยใหสามารถบริหารโอกาสและควบคุมความเส่ียงตางๆ ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
(ศุภมาส หอมตระกูล, 2555) 

เนื่องจากหัวใจหลักในการดําเนินธุรกิจไมวาประเภทใดก็ตาม ตางก็มีวัตถุประสงคและเปาหมายในการ
ดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจน นั่นคือ การสรางผลกําไรใหกับบริษัทและสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหกับผูถือหุน 
(Shareholder’s wealth) ตลอดจนการคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) เชน ผูบริหาร 
ลูกคา เจาหนี้ คูคา อีกทั้งยังรวมไปถึงพนักงานภายในบริษัท ดังนั้นทางคณะผูบริหารจึงควรกําหนดโครงสรางของ
องคกรในดานการดําเนินงาน รวมไปถึงการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถยืดหยุนไดตามสถานการณ
ตางๆ (ลีลาส คุณฟอง, 2558) 

จากการศึกษาปจจัยตางๆ ของบริษัทอาจจะเปนสิ่งที่สามารถบงชี้ถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ใน
ขณะเดียวกันการประเมินผลการปฏิบัติงานทีด่ีนั้นจะสะทอนใหเห็นถึงผลประกอบการท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง ดวยเหตุนี้
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาความสัมพันธในการบริหารความเส่ียงกับผลประกอบการของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยวามีความสัมพันธกันหรือไมอยางไร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาการบริหารความเส่ียงท่ีดีสงผลใหเกิดความสัมพันธเชิงบวกตอผลประกอบการของบริษัท 
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กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย  

การบริหารความเส่ียงท่ีดีสงผลใหเกิดความสัมพันธเชิงบวกตอผลประกอบการของบริษัท 
ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory)  

Fama (1980) อธิบายความสัมพันธในลกัษณะของตัวการ (Principal) กับตัวแทน (Agency) ไววา ถาหาก
ตัวการและตัวแทนมีการทํางานท่ีไมสอดคลองกันจะสงผลทําใหเกิดสาเหตุของปญหาดังกลาว ซึ่งจะเรียกวา ปญหา
ความขัดแยงของตัวแทน (Agency Problem) (วรกมล เกษมทรัพย, 2553) 
ทฤษฎีผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Theory) 

Freeman (1984) กลาววา ทฤษฎีผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง “บุคคลใดที่สามารถมีอิทธิพลตอการ
กระทําของบริษัท หรือผูเกี่ยวของที่มีสวนไดสวนเสียกับบริษัท” ไมวาจะเปนผูถือหุน ลูกจาง เจาหนี้ ลูกคา คูแขง 
เปนตน โดยมีการวางแผนการดําเนินงาน และกําหนดโครงสรางดานนโยบาย เพื่อสรางนโยบายทางธุรกิจที่มุงเนน
การพัฒนาและการตัดสินใจทางดานกลยุทธ ซึ่งจะเปนการประยุกตใชเพื่อใหเกิดความเหมาะสมในแตละ
สถานการณหรือแตละองคกรแตกตางกัน (เกษชนก เมฆเจริญ, 2555)  
แนวคิดการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดใหความหมายของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 
Governance Code หรือ CG Code) สําหรับบริษัทที่จดทะเบียนในป พ.ศ. 2560 ไววา เปนความสัมพันธในเชิง
กํากับดูแลกิจการเพื่อสรางคุณคาใหกินการอยางมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุ น 
(หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี, 2560)  
ตัวแปรที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 
ความสัมพันธที่ใชในการวิเคราะห Regression ของการศึกษาคร้ังนี้ประกอบไปดวยสมการดังนี้ 

 =  +  +   

โดย แบงไดเปน 

 (Tobin’s Q) = ผลประกอบการในมูลคาทางการตลาดที่สะทอนถึงขอมูลจากงบ  
การเงินของบริษัท 

   = ผลการดําเนินงานในสวนของผลตอบแทนจากสินทรัพย 

   = ผลการดําเนินงานสวผลตอบแทนผูถือหุน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
ผลประกอบการของบริษทั โดยวัดผลจาก 
- มูลคาของบริษัท (Tobin’s Q) 
- อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยทั้งหมด (ROA) 
- อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 

 

ตัวแปรควบคุม (Control Variables) 
- ขนาดของบริษัท 
- อายุบริษัท 
- ความเสี่ยงทางการเงิน 
- หมวดอุตสาหกรรม 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ
ผูบริหารความเส่ียง 
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และตัวแปรที่เหลือ มีดังนี้ 

     = สัมประสิทธิ์ของ   

  = ตัวแปรดัมมี่  

     = เปนตัวแปรควบคุมที่ใชอธบิายการเปล่ียนแปลงมูลคาของบริษัท 

    = สัมประสิทธิ์ของ   

     = คาความคาดเคลื่อน 
 

โดยที่    = 1 แสดงวามีคณะกรรมการหรือผูบริหารความเส่ียง 
0 แสดงวาไมมีคณะกรรมการหรือผูบริหารความเส่ียง  

 

วิธีดาํเนินงานวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET100)       
ในทุกกลุมอุตสาหกรรม โดยสืบคนขอมูลจากระบบขอมูลตลาดหลักทรัพยฉบับออนไลน SETSMART (SET Market 
Analysis and Reporting Tool) ท้ังหมดเปนระยะเวลา 5 ปยอนหลัง  
เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ขอมูลการดําเนินงานจากฐานขอมูล SETSMART, ขอมูลจากรายงาน
ประจําป (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
การเก็บรวบรวมขอมูล  

1. รวบรวมรายชื่อบริษัทในตลาดหลักทรัพยจากฐานขอมูล SETSMART (SET Market Analysis and 
Reporting Tool) ในกลุม SET100 เปนระยะเวลา 5 ปยอนหลัง 

2. ขอมูลตัวเลขจากฐานขอมูล SETSMART ประกอบดวย งบสถานะทางการเงิน 
3. ขอมูลจากรายงานประจําป (Annual Report) หรือ แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 

เพื่อตรวจสอบวาบริษัทใดที่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผูบริหารความเส่ียง โดยบริษัทที่มีคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงหรือผูบริหารความเส่ียงในองคกร จะแทนคาเปน 1 สวนบริษัทที่ไมมีคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงหรือผูบริหารความเส่ียงในองคกร จะแทนคาเปน 0  

4. ขอมูลขนาดของบริษัท, อายุบริษัท และความเสี่ยงทางจากเงินจากรายงานประจําป (Annual Report) 
หรือ แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
การวิเคราะหขอมูล  
    วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณณา (Descriptive statistics) และวิเคราะหขอมูลโดยใชสมการ
ถดถอย (Regression Analysis) โดยใชขอมูลแบบ Panel Data โดยวิธีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้มี 2 แบบประกอบ
ไปดวย Fixed Effects และ Random Effects ในการสรุปผล 
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ผลการการวิจัย 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหของพหุตัวแปรท่ีสงผลตอมูลคาของบริษัท (Tobin’s Q) 

Variable OLS Random Effect Fixed Effect 

Intercept 
20.775*** 
(6.857) 

22.830 
(3.786) 

 

ERM 
-0.100 
(-0.283) 

0.148 
(0.414) 

-0.105 
(0.725) 

Age 
0.011 
(1.134) 

0.005 
(0.013) 

0.093 
(0.095) 

Leverage 
-0.186 
(-0.204) 

-1.896 
(1.035) 

0.832 
(1.879) 

Size 
-1.667*** 
(-5.534) 

0.933*** 
(-0.382) 

-5.369*** 
(-1.558) 

Note: Signif. codes: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 
จากตาราง 1 แสดงปจจัยที่สงผลตอผลประกอบการของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย          

กลุม SET 100 ในป พ.ศ. 2556-2560 โดยตัวแปรตาม คือ Tobin’s Q และตัวแปรตนประกอบดวย คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงหรือผูบริหารความเส่ียง, อายุของบริษัท, ความเสี่ยงทางการเงิน และขนาดของบริษัท โดยจาก
การวิเคราะห OLS, การวิเคราะหสมการถดถอยแบบ Random Effect และการวิเคราะหสมการถดถอยแบบ 
Fixed Effect พบวา มีสัมประสิทธิ์ของขนาดเพียงตัวแปรเดียวท่ีมีความสัมพันธกับ Tobin’s Q อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ ปจจัยดานขนาดของบริษัทที่แตกตางกันมีผลทําใหผลประกอบการของบริษัท 
(Tobin’s Q) แตกตางกัน  
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหของพหุตัวแปรท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) 

Variable OLS Random Effect Fixed Effect 

Intercept 
48.612** 
(15.212) 

55.776** 
(19.873) 

 

ERM 
-2.409 
(1.769) 

-3.073 
(2.244) 

-3.451 
(4.433) 

Age 
0.036 
(0.048) 

0.044 
(0.067) 

-1.273* 
(0.582) 

Leverage 
-12.158** 
(4.579) 

-6.562 
(5.645) 

8.075 
(11.482) 

Size 
-2.471 
(1.512) 

-3.792* 
(2.001) 

10.235 
(9.524) 

Note: Signif. codes: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 
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 ตาราง 2 แสดงปจจัยที่สงผลตอผลประกอบการของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET 100 
ในป พ.ศ. 2556-2560 โดยตัวแปรตาม คือ ROE สวนตัวแปรตนประกอบดวย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
หรือผูบริหารความเสี่ยง, อายุของบริษัท, ความเสี่ยงทางการเงิน และขนาดของบริษัท จากการวิเคราะห OLS 
พบวาสัมประสิทธิ์ของความเส่ียงทางการเงินมีความสัมพันธกับ ROE อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กลาวคือ ปจจัยดานความเส่ียงทางการเงินของบริษัทที่แตกตางกันมีผลทําใหอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน 
(ROE) แตกตางกัน นอกจากน้ีจากการวิเคราะหสมการถดถอยแบบ Random Effect พบวาสัมประสิทธิ์ของขนาด
บริษัทมีความสัมพันธกับ ROE อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 กลาวคือ ปจจัยดานขนาดของบริษัทที่แตกตาง
กันมีผลทําใหอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) แตกตางกัน และจากการวิเคราะหสมการถดถอยแบบ    
Fixed Effect พบวาสัมประสิทธิ์ของอายุบริษัทมีความสัมพันธกับ ROE อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 
กลาวคือ ปจจัยดานอายุของบริษัทที่แตกตางกันมีผลทําใหอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (ROE) แตกตางกัน 
 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหของพหุตัวแปรท่ีสงผลตออัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด (ROA) 

Variable OLS Random Effect Fixed Effect 

intercept 
42.496*** 
(7.547) 

46.475*** 
(9.530) 

 

ERM 
-1.147 
(0.878) 

-1.864* 
(1.094) 

-2.960 
(2.622) 

Age 
0.011 
(0.024) 

0.009 
(0.032) 

-0.917** 
(0.344) 

Leverage 
-9.558*** 
(2.272) 

-7.379** 
(2.768) 

4.716 
(6.792) 

Size 
-2.539*** 
(0.750) 

-3.175*** 
(0.957) 

9.241 
(5.633) 

Note: Signif. codes: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 
 จากตาราง 3 ตัวแปรตาม คือ ROA และตัวแปรตนประกอบดวย คณะกรรมการบริหารความเส่ียง หรือ
ผูบริหารความเส่ียง, อายุของบริษัท, ความเส่ียงทางการเงิน และขนาดของบริษัท จากการวิเคราะห OLS พบวา 
สัมประสิทธ์ิของความเส่ียงทางการเงิน และสัมประสิทธิ์ของขนาดบริษัททั้งสองมีความสัมพันธกับ ROA อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลาวคือ ปจจัยดานความเสี่ยงทางการเงิน และขนาดของบริษัทที่แตกตางกันมีผล
ทําใหอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด (ROA) แตกตางกัน โดยจากการวิเคราะหสมการถดถอยแบบ 
Random Effect พบวาสัมประสิทธิ์ของขนาดบริษัทมีความสมัพันธกับ ROA อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
คือ ปจจัยดานขนาดที่แตกตางกันมีผลทําใหอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด (ROA) แตกตางกัน และพบวา
สัมประสิทธ์ิของความเส่ียงทางการเงินมีความสัมพันธกับ ROA อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ปจจัย
ดานความเส่ียงทางการเงินที่แตกตางกัน มีผลทําใหอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด (ROA) แตกตางกัน 
นอกจากนี้ยังพบอีกวา สัมประสิทธิ์ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง หรือผูบริหารความเส่ียงมีความสัมพันธกับ 
ROA อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 กลาวคือ ปจจัยดานการมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง หรือผูบริหาร
ความเสี่ยงที่แตกตางกันมีผลทําใหอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทั้งหมด (ROA) แตกตางกัน และในสวนของการ
วิเคราะหสมการถดถอยแบบ Fixed Effect พบวาสัมประสิทธิ์ของอายุบริษัทมีความสัมพันธกับ ROA อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ ปจจัยดานอายุของบริษัทที่แตกตางกันมีผลทําใหอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยทั้งหมด (ROA) แตกตางกัน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบวา การมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงหรือผูบริหารความเส่ียงของบริษัทในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET 100 ในทุกหมวดอุตสาหกรรม เปนระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (พ.ศ. 2556-
2560) ไมมีความสัมพันธกับผลประกอบการของบริษัท ทั้งดานมูลคาของบริษัท (Tobin’s Q), อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพยทั้งหมด (ROA) และอัตราผลตอบแทนจากสวนผูถือหุน (ROE) เนื่องจากบริษัทสวนใหญในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET 100 อาจมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง หรือผูบริหารความเส่ียงเพียงใน
เชิงภาพลักษณเทานั้น จากการคนหาขอมูลตางๆ จากรายงานประจําปของบริษัทไมพบความชัดเจนในการบริหาร
ความเสี่ยง กลาวคือ รายงานของบริษัทสวนใหญไมมีการลงรายละเอียดในหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง มีเพียงบางบริษัทเทานั้นที่มีขอกําหนดในหนาที่ที่ชัดเจน เชน การมีบทบาทในการพิจารณาและรวมตัดสินใจ
ในนโยบายตางๆ ของบริษัท, การเขารวมประชุม, การรายงานความเส่ียง รวมถึงการติดตามและประเมินผลความ
เสี่ยงตางๆ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผูบริหารความเส่ียง 

สามารถสรุปไดวาการมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผูบริหารความเสี่ยงของบริษัทในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม SET 100 ยังไมสงผลตอมูลคาของบริษัท (Tobin’s Q), อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพยทั้งหมด (ROA) และอัตราผลตอบแทนจากสวนผูถือหุน (ROE) แตสําหรับการวิจัยในตางประเทศสวนใหญ
กลับพบวาการมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงหรือผูบริหารความเสี่ยงนั้นมีความสัมพันธในเชิงบวกกับผล
ประกอบการของบริษัทโดยเพิ่มมูลคาของบริษัท รวมถึงการเพิ่มความมั่นคงหรือความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดสวน
เสีย ดังนั้นบริษัทควรมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีหนาที่ในการกํากับดูแล 
เพื่อใหมั่นใจวาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผูบริหารความเส่ียงของบริษัททําหนาที่ในการบริหารความเส่ียง
อยางเหมาะสม และเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางมีระบบ รวมไปถึงเกิดความพึงพอใจแกผูมีสวนได
สวนเสีย อีกท้ังยังชวยปองกันการลมละลายของบริษัทที่อาจเกิดข้ึนได 

 

ขอจํากดัและขอเสนอแนะ 
การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิเคราะหขอมูลในการบริหารความเส่ียงของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ในกลุม SET 100 เปนระยะเวลา 5 ปยอนหลัง (พ.ศ.2556-2560) ของทุกหมวดธุรกิจ ซึ่งจากการศึกษามีที่มา
ของคําอธิบายขอมูลเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพิ่มเติมจากท่ีผูวิจัยไดศึกษาในครั้งนี้ รวมไปถึงอาจ
เพิ่มระยะเวลาของขอมูล หรืออาจเพ่ิมขอมูล ในกลุม MAI เขามาศึกษาในครั้งตอไปดวยเพื่อใหขอมูลมีความ
หลากหลายและมีความนาเชื่อถือเพิ่มมากข้ึน 
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การศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจการเลือกใชบริการรถทัวรนครชัยแอร ของผูใชบริการ         
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บทคัดยอ 
     งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการและเสนอแนวทาง
ในการปรับปรุงแกไขพัฒนาการใหบริการรถทัวรนครชัยแอร ในเขตนวนคร โดยทําการเก็บขอมูลผานการตอบ
แบบสอบถาม จากผูที่มาใชบริการทั้งหมด 32,810 คน โดยใชการคํานวณสูตรของเครจซ่ีและมอรแกน กลุมตัวอยาง
ที่ในการวิจัยจํานวน 400 คน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ, คาเฉลี่ย, คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, 
การทดสอบคาที (t-test), การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA), วิธี LSD (Least Significant 
Difference)    
 ผลการวิจัย พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรถทัวรนครชัยแอรในเขตนวนคร 
โดยเรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด (0.278) รองลงมาคือ ดานกระบวนการการ
ใหบริการ (0.256) ดานราคา (0.255) ดานกายภาพ (0.244) และดานผลิตภัณฑ (0.228) ตามลําดับ ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรถทัวรนครชัยแอร  ในเขตนวนคร การวิ เคราะหปจจัยดาน
ประชากรศาสตร ปจจัยดานอายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ
ในการใชบริการรถทัวรนครชัยแอร ในเขตนวนคร จึงไดสมาการดังนี้ 

สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน  = 0.228(Z1) + 0.255(Z2) + 0.244(Z3) + 0.256(Z4) + 0.278(Z5) 
 
คําสําคัญ : รถทัวร, ความพึงพอใจ, สวนประสมทางการตลาด, แบบสอบถาม 
 
Abstract 

The objective of this research is to study the factors influencing the satisfaction of 
service. And the method to solve the development services bus Nakhon Chai air in its 
region by collecting data through questionnaire. Those who use the service, From the total 
of 32,810 people. The sample group in the research is 400 people. Therefore, the factors 
influencing the satisfaction of service bus Nakhon Chai air field in its statistical analysis of 
data. School percentage, mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance, 
LSD (Least Significant Difference) to study the factors that affect the satisfaction of service 
bus Nakhon Chai air in its region and to guide. To offer the development service.
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 The research found that the factors influencing the satisfaction of service bus 
Nakhon Chai air in the Nava ranked too much You are marketing promotion (0.278), the
process of service (0.256), the price (0.255), physical factors (0.244), followed by the 
product (0.228), respectively. Have influence on satisfaction of service bus Nakhon Chai air 
field in its analysis of some demographic age factor level. Education and average income 
per month. Different influence on satisfaction of service bus Nakhon Chai air field in the 
Nava, Therefore getting the following
Forecast equation in the form of standard score  = 0.228 (Z1) + 0.255 (Z2) + 0.244 (Z3) + 
0.256 (Z4) + 0.278 (Z5) 

Keyword : Bus, Marketing Mix '7Ps, satisfaction, Questionnaire 
 

บทนํา 
 การขนสงเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญย่ิงตอการดํารงชีวิตของมนุษย และการพัฒนาประเทศทุกดาน
เสมือนเปนกุญแจดอกสําคัญในการเปดหีบขุมทรัพยเพื่อใหประชาชนเกิดความมั่งค่ัง และกินดีอยูดี ซึ่งมนุษยทุกคน
ยอมมีความตองการเดินทางไปยังที่ตาง ๆ เพื่อวัตถุประสงคที่สําคัญอยู 7 ประการ คือ การเดินทางเพื่อไปประกอบ
อาชีพ การเดินทางเพื่อกลับบาน การเดินทางเพื่อไป ศึกษาหาความรู การเดินทางเพื่อซื้อสินคาอุปโภคบริโภคมายัง
ชีพ การเดินทางเพื่อธุรกิจสวนตัว การเดินทางเพื่อติดตอสังสรรคกับผูอื่น และการเดินทางเพ่ือการทองเที่ยว จึงตอง
อาศัยการขนสงผู โดยสารชวยใหบรรลุวัตถุประสงคในการเดินทางตามตองการ กลาวคือการขนสง ผูโดยสารทํา
หนาท่ีเสมือนสะพานเช่ือมการเดินทางของบุคคลจากที่แหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง ตามความประสงคของผูเดินทาง
เพื่อใหเกิดอรรถประโยชนดานเวลาและสถานท่ี 
      พบวาอัตราการใชบริการของผูโดยสารลดลงอยางตอเนื่องในขณะท่ีจํานวนเท่ียวว่ิงของรถโดยสารประจํา
ทางมีอัตราเพ่ิมขึ้น ซ่ึงเกิดจากสภาวะการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น ไมเพียงแตการแขงขันภายในอุตสาหกรรมรถ
โดยสารประจําทาง ยังไดรับผลกระทบจากการแขงขันของสินคาทดแทนตาง ๆ เชน รถตูโดยสารประจําทาง หรือ 
สายการบินตนทุนตํา รวมถึงการเดินทางดวยรถไฟและรถยนตสวนบุคคล ทําใหมีการกระจายของผูโดยสารไปยัง
การเดินทางรูปแบบอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น (กรมการขนสงทางบก, 2560) 
      ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความพึงพอใจในการใชบริการรถทัวรของนครชัย         
ในเขตนวนคร วาเหตุใดที่ทําใหประชาชนใชบริการรถทัวรนอยลง เพ่ือนํามาศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงแกไข
พัฒนาการใหบริการของรถทัวร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความพึงพอใจในการใชบริการ รถทัวรนครชัยแอร ในเขตนวนคร  
 2. เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงแกไขพัฒนาการใหบริการของรถทัวร ในเขตนวนคร 
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กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
              ตัวแปรตน                                                                          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

(ที่มา: ผูวิจัย, 2561) 
 

วิธีการวิจัย 
1. กลุมประชากร 
 ที่อยูในพื้นที่เขตนวนคร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  จํานวน 32,810 คน 
2. กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม ใชจํานวนประชากรท้ังหมด 32,810 คน นํามาคํานวณหากลุม
ขนาดตัวอยาง โดยใชการคํานวณสูตรของทาโร สูตรของเครจซ่ีและมอร แกน ในการประมาณคาสัดสวนของ
ประชากร มีการกําหนดใหสัดสวนของลักษณะท่ีสนใจในประชากรเทากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได

เทากับ 5% และระดับความเชื่อมั่นเทากับ 95% สามารถคํานวณหาขนาดของกลุมไดดังน้ี 

สูตร    n =  

  โดย      n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 N = ขนาดของประชากร 
 e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได  

= คาไคสแควรที่ df เทากับ 1 และระดับความเชื่อมั่นอยูที่ 95% ( =3.841) 

ปจจัยที่สงผลตอการใชบริการรถรถทัวรนคร
ชัยแอร 

ในเขตนวนคร 
1) ดานราคา (Price) 
2) ดานสถานท่ี (Place) 
3) ดานสินคา (Product) 
4) ดานโปรโมชั่น (Promotion) 
5) ดานบุคคล (People) 
6) ดานลักษณะทางกายภาพ  

(Physical Evidence) 
7) ดานกระบวนการ (Process) 

คุณลักษณะท่ัวไป 

1) เพศ (Sex) 

2) อายุ (Age) 

3) อาชีพ (Occupation) 

4) รายได (Income) ความพึงพอใจในการใชบริการ

รถทัวรนครชัยแอร           

ในเขตวนคร 

���
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   p = สัดสวนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร (ถาไมทราบใหกําหนด p = 0.5) 

  จํานวนกลุมตัวอยาง    =  

  กลุมตัวอยาง       = 379.66688860 380 คน 
 การสุมตัวอยาง ไดประชากรกลุมตัวอยางจํานวน 380 คน การสํารองความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง
ที่ระดับ 0.05 เทากับ 20 คน ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ในการวิจัยครั้งนี้ เทากับ 400 คน 
3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
      ผูวิจัยไดใช แบบสอบถาม เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการรถทัวรของนครชัย โดยผูวิจัยสราง
ขึ้นเอง จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมประชากรตัวอยาง เก่ียวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
เพศ อายุ อาชีพ ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด (Closed Ended Question) 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการรถทัวรของนครชัย 7 ดาน ไดแก 
1. ดานผลิตภัณฑ   จํานวน  5  ขอ 
2. ดานราคา    จํานวน  4  ขอ 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย  จํานวน  2  ขอ 
4. ดานบุคคล    จํานวน  3  ขอ 
5. ดานกายภาพ    จํานวน  5  ขอ 
6. ดานกระบวนการการใหบริการ  จํานวน  5  ขอ 
7. ดานการสงเสริมการตลาด  จํานวน  3  ขอ 

       จํานวน 27 ขอ 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ลักษณะคําถามเปนแบบลายเปด (Open Ended Question) 
4. ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 4.1 ศึกษางานเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ กับความพึงพอใจในการใหบริการรถทัวรของนครชัย           
 4.2 ศึกษาและวิธีการสรางแบบสอบถาม คนควา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลกระทบตอการ
ใหบริการของนครชัย      
      4.3 กําหนดขอบเขตประเด็นคําถามที่จะนํามาศึกษาปจจัยสงผลกระทบตอการใหบริการของนครชัย           
     4.4 ดําเนินการสรางแบบสอบถาม มี 3 ตอน โดยแบงออกเปน ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมประชากรตัวอยาง 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปจจัยที่สงผลกระทบตอการใหบริการของ นครชัยแอร ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
      4.5 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตองโดยใชทฤษฎี IOC  
      4.6 นําแบบสอบถามปจจัยที่สงผลกระทบตอการใหบริการรถทัวรของนครชัย ที่ผานการตรวจสอบจาก
อาจารย มาปรับปรุงแกไขใหถูกตองมากยิ่งขึ้น 
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 
      5.1 ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม 
      5.2 ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่รวบรวมจากเอกสารและแนวคิดทฤษฎีขอมูลที่เกี่ยวของมาประยุกตใชใน
งานวิจัย 
6. สถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะห ขอมูลเพื่ออธิบายขอมูล
ลักษณะทางประชากรศาสตรและขอมูลระดับความเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวน ประสมทางการตลาดของกลุมตัวอยาง 
โดยนําเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ 
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การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนการวิเคราะหและ ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis 
testing) ของกลุมตัวอยาง โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งมี เคร่ืองมือในการวิเคราะหผลทางสถิติ ดังนี้  

การวิเคราะห Independent Sample F-Test เพื่อเปรียบเทียบความ แตกตางระหวางตัวแปร 2 ตัวแปร
ที่เปนอิสระตอกัน  

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือ เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัว
แปรมากกวา 2 ตัวแปร 

การวิเคราะหสมการถดถอย เพื่อทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย โดยศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม  

การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เพื่อเปนการจัดกลุมตัว แปรหรือรวมกลุมปจจัยที่มี
ความสัมพันธกันใหเปนองคประกอบเดียวกัน  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จากผลการวิจัยลักษณะทางประชากรศาสตร
ของกลุมผูตอบแบบสอบถาม สามารถแบงออกเปน เพศชาย รอยละ 38.3 เพศหญิง รอยละ 53.8 และเพศที่ 3  
รอยละ 8.0 โดยมีขอมูลทางคุณลักษณะทั่วไปที่สําคัญของกลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจากกลุมผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด คือ กลุมประชากรสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 26 - 33 ป คิดเปนรอยละ 43.3 มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนอยูระหวาง 15,001-20,000 บาท คิดคิดเปนรอยละ 43.8 อาชีพเปน พนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 44.8 
และ จากกลุมผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
 2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรถทัวรนครชัยแอร ในเขตนวนคร จากการวิเคราะห
ปจจัย (Factor Analysis) จากตัวแปรอิสระท้ังสิ้น 27 ตัว แปร โดยทําการสกัดปจจัย (Extraction) โดยใชเทคนิค 
Principal Component Analysis (PCA) และใชวิธีหมุนแกนแบบ Varimax พบวาสามารถจัดกลุมปจจัยอิสระใหม
ได 5 กลุมปจจัย และ นําปจจัยทั้ง 5 กลุมปจจัยดังกลาวมาทาการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน (Linear 
Regression Analysis) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยโดยเรียงลําดับอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใช  
บริการรถทัวรนครชัยแอร ในเขตนวนคร อิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรถทัวรนครชัยแอร ในเขตนวนคร 
จากมากไปนอย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานกายภาพ ปจจัยดานกระบวนการการ
ใหบริการ และปจจัยดานสงเสริมการตลาด โดยกลุมปจจัยนี้ สามารถอธิบายความพึงพอใจในการใชบริการรถทัวร
นครชัยแอร ในเขตนวนคร ไดแตละปจจัยมี รายละเอียด ดังนี้  
ตารางที่ 1.1 สมการถดถอยระหวางความพึงพอใจในการใชบริการรถทัวรนครชัยแอร ในเขตนวนครกับปจจัย

ใหม 5 ดาน 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) -.001 .001  -1.548 .122 
ดานผลิตภัณฑ .200 .000 .228 901.235 .000 
ดานราคา .200 .000 .255 865.988 .000 
ดานกายภาพ .200 .000 .244 828.965 .000 
ดานกระบวนการการใหบริการ .200 .000 .256 849.829 .000 
ดานการสงเสริมการตลาด .200 .000 .278 1042.500 .000 

ที่มา : ผูวิจัย, 2561 
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 2.1 ปจจัยดานสงเสริมการตลาด เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรถทัวรนครชัยแอร 
ในเขตนวนคร เปนอันดับสุดทาย เพราะผูใชบริการสวนใหญจะมีรายไดไมคอยสูงมากนัก จึงมีการพิจารณาตอราคา
คอนขางสูง การสงเสริมทางการตลาดจึงเปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผูบริโภคที่จะสงผลใหเกิดความสนใจที่จะใช
บริการรถทัวรนครชัยแอร ดังนั้นการสงเสริมทางการตลาดท่ีเหมาะสม จึงมีอิทธิพลทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ
มากข้ึน โดยรถทัวร นครชัยแอร มีการสงเสริมการตลาดอยูเปนประจําอยางตอเนื่อง ทั้งการลดคาโดยสารสําหรับ
สมาชิกหรือเทศกาลตาง ๆ จึงทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใชบริการนครชัยแอรสูง จึงไดสมาการดังนี้  
 2.2 ปจจัยดานกระบวนการการใหบริการ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรถทัวร
นครชัยแอร ในเขตนวนคร เปนอันดับ 4 เพราะการซ้ือตั๋วโดยสารเปนขั้นตอนแรกของการใชบริการรถทัวรนครชัยแอร 
ซึ่งในการจําหนายตั๋วโดยสารของบริษัท มีชองทางการจัดจําหนายที่ครอบคลุมหลากหลายรูปแบบสะดวกสบาย 
และรวดเร็ว จะชวยอํานวยความสะดวกสําหรับผูใชบริการ ทําใหสะดวกสบายรวดเร็วตอการเดินทางในแตละคร้ัง 
รวมถึงใชระยะเวลาไมนานในการซ้ือต๋ัวโดยสารและสามารถชําระเงินที่ไหนก็ได  สงผลใหผูใชบริการเกิดความ
ประทับใจและกลับมาใชบริการซ้ําโดยนครชัยแอร มีชองทางการจัดจําหนายที่หลากหลายสามารถชําระไดทั้งที่
สถานี รานสะดวกซ้ือธนาคาร ตู ATM หรือ ชําระผานบัตรเครดิตได ทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใช
บริการนครชัยแอรสูง  
 2.3 ปจจัยดานราคา เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรถทัวร นครชัยแอร ในเขตน
วนคร เปนอันดับ 2 เพราะผูใชบริการจะเปรียบเทียบราคาของแตละราย เพ่ือดูความคุมคาที่สุดที่ผูใชบริการไดรับ 
ดังนั้นการมีราคาที่เหมาะสม จึงมีอิทธิพลทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจมากขึ้น โดยนครชัยแอรมีการตั้ง
มาตรฐานในการใหบริการและคุมคาใชจาย จึงทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใชบริการนครชัยแอรสูง  
 2.4 ปจจัยดานกายภาพ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรถทัวรนครชัยแอร         
ในเขตนวนคร เปนอันดับ 3 เพราะปจจัยดานกายภาพท่ีประกอบดวย สถานีปายบอกทาง รานคาตาง ๆ ที่นั่งรอ
ฯลฯ เปนสิ่งอํานวยความสะดวกที่ผูใชบริการสามารถใชกอนขึ้นรถโดยสาร การที่สถานีมีความสะอาด มีปายบอก
ทางชัดเจน มีรานคาหรือมีที่นั่งอยางเพียงพอ จะทําใหผูใชบริการเกิดความสะดวกสบายรูขั้นตอนรูสถานที่ในการใช
บริการและเกิดความรูสึกดีในการท่ีเขามาใชบริการที่สถานี รวมไปถึงการใหบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จะ
ทําใหผูใชเกิดความประทับใจ  
 2.5 ปจจัยดานผลิตภัณฑ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรถทัวรนครชัยแอร         
ในเขตนวนคร เปนอันดับแรก เพราะในปจจุบันมีการแขงขันในธุรกิจการใหบริการขนสงผูโดยสารสูงมาก ซ่ึงไมใชแต
รถโดยสารประจําทางเทานั้น แตยังรวมไปถึงการเดินทางอื่น ๆ ท่ีปจจุบันมีรูปแบบการโดยสารท่ีราคาใกลเคียงกัน 
เชน รถไฟ หรือ สายการบินราคาต่ํา ในการตัดสินใจใชบริการแตละคร้ัง ดังนั้นผลิตภัณฑของบริษัทมีคุณภาพและได
มาตรฐาน ตรงตามที่ลูกคาตองการ จึงมีอิทธิพลทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจมากขึ้น โดยนครชัยแอรมีการ
นําเสนอผลิตภัณฑใหมๆและหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการทุกกลุม จึงไดสมาการดังนี้ 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

   = 0.200(X1) + 0.200(X2) + 0.200(X3) - 0.200(X4) + 0.200(X5) + (-0.001) 
 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

   = 0.228(Z1) + 0.255(Z2) + 0.244(Z3) + 0.256(Z4) + 0.278(Z5) 
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ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยทําใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการ รถทัวรนครชัยแอร            
ในเขตนวนคร ซึ่งผูประกอบการสามารถนําผลการวิจัยดังกลาว ไปประยุกตใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดกลยุทธ
หรือวางแผนการดําเนินงาน เพื่อตอบสนองการใชบริการของผูบริโภคใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด เปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใหบริการและสรางความไดเปรียบในการแขงขันของบริษัทสงผลใหผูใชบริการเกิดความพอใจมากขึ้น  
 จากการวิจัยสามารถสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการใชบริการรถทัวรนครชัยแอร  ในเขตน
วนคร ไดปจจัยทั้งหมด 5 ปจจัย ซึ่งสามารถนาผลการวิจัยนี้ไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธของ
ผูประกอบการ ไดดังนี้  
 1. ผูใหบริการควรใหความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑและทําใหเกิดความคุมคาจากการใชบริการเพราะ
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูใชบริการมากที่สุด  ซ่ึงทางผูประกอบการควรทําการดูแลรักษา
ผลิตภัณฑของบริษัทอยางสม่ําเสมอ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผูใชบริการ เนื่องจากปจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีตาง ๆ ทางดานระบบการขนสงผูโดยสารมากมายสงผลใหความ
ตองการและพฤติกรรมของผูใชบริการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลารวมถึงมีคูแขงใหมเขามาในตลาดอยูเปนประจํา ซึ่ง
ถาผูผูใหบริการไมพัฒนาผลิตภัณฑตนเอง ผูใชบริการก็พรอมจะเปลี่ยนไปใชบริการผลิตภัณฑอื่น ๆ ท่ีสามารถ
ตอบสนองความตองการไดกวา  
 2. ผูใหบริการควรใหความสําคัญกับการกําหนดราคา เนื่องจากในปจจุบันผูใชบริการสวนใหญมีการหา
ขอมูลเปรียบเทียบราคาคอนขางสูง เพราะผูใชบริการมีทางเลือกหลากหลายในการเดินทางในระดับราคาใกลเคียง
กันอยูมาก ผูใชบริการจึงมองหาสิ่งที่คุมคาที่สุดตอการเดินทาง ดังนั้นผูประกอบการควรกําหนดราคาใหเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ ถาผูใหบริการกําหนดราคาผลิตภัณฑเหมือนคูแขงแตตั้งราคาในระดับที่ต่ํากวา หรือตั้งราคาเทากับ
คูแขง แตผลิตภัณฑเหมาะสมกวา จะสงผลใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเปนปจจัยหลักที่จะทาเกิดการกลับมา
ใชบริการซ้ํา 
 3. ผูใหบริการควรใหความสําคัญกับลักษณะทางกายภาพ และความรวดเร็วในการใหบริการ โดยตัวสถานี
เปนส่ิงสําคัญทางกายภาพที่จะตองปรับปรุง เนื่องจากผูใชบริการรถโดยสารสวนใหญจะมาถึงสถานีกอนเวลา
เดินทาง ซึ่งชวงเวลาดังกลาวผูใชบริการจะตองรออยูภายในสถานี การท่ีสถานีมีพื้นที่สําหรับรองรับผูโดยสารท่ีไม
เพียงพอตอความตองการ หรือไมมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน รานคา หองน้ํา  เพื่ออํานวยความสะดวกให
ผูใชบริการ รวมถึงมีการใหบริการที่ลาชา  จากการปฏิบัติงานท่ีไมมีประสิทธิภาพ หรือไมมีปายบอกขั้นตอนการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจนสงผลใหเกิดความวุนวาย และไมเปนระบบจะทําใหผูใชบริการเกิดความไมพอใจ ดังนั้นหากมี
การปรับปรุงสถานีเพื่อใหสามารถรองรับผูโดยสารท้ังหมดได มีที่นั่งคอยเพียงพอ มีความสะอาด และมีรานคา ที่ทํา
ใหผูใชบริการไมเกิดความเบื่อหนายเวลาที่อยูภายในสถานี สงผลใหความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจํานวนผูใชบริการเพิ่มขึ้น  
 4. ผูใหบริการควรใหความสําคัญกับกระบวนการใหบริการ การจําหนายตั๋วโดยสาร เนื่องจากเปนขั้นตอน
แรกที่จะทําใหมีผูใชบริการของบริษัท ซึ่งจะตองพัฒนาใหมีความสะดวกในการจองต๋ัวโดยสารมากขึ้น ตาม
เทคโนโลยีและพฤติกรรมผูใชบริการที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว รวมถึงตองพัฒนาใหมีความครอบคลุมทุกชองทางท่ี
ผูใชบริการในปจจุบันสามารถเขาถึงไดและมีจํานวนเพียงพอ ตอความตองการของผูใชบริการไมตองใชระยะ
เวลานานในการจองต๋ัวโดยสาร ในการพัฒนาจะทําใหผูใชบริการเกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น  สงผลให
ผูใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใชบริการเพิ่มมากข้ึน       
 5. ผูใหบริการควรใหความสําคัญกับการสงเสริมการตลาด เนื่องจากผูใชบริการสวนใหญมีความออนไหว
ตอราคาคอนขางสูง รวมถึงมีการแขงขันอยางรุนแรงทั้งภายในอุตสาหกรรมรถโดยสารประจําทางและผลกระทบ
จากสินคาทดแทนที่มีอัตราคาบริการใกลเคียงกัน จึงทําใหผูใชบริการมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น โดยท่ีราคา
ไมแตกตางกันมาก ผูใชบริการจึงพรอมที่จะยายไปหาสิ่งที่ดีกวาอยูเสมอ ดังนั้นบริษัทควรมีการสงเสริมทาง
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การตลาดอยางตอเนื่อง โดยการจัดโปรโมชั่นที่ลูกคาตองการที่อาจจะมาจากการสํารวจหรือเปดใหมีการเสนอแนะ
จากผูบริโภค โดยในชวงที่มีการสงเสริมทางการตลาดควรใหมีการประชาสัมพันธอยางทั่วถึง เพ่ือใหผูบริโภคเกิด
ความสนใจและชวยกระตุนใหเกิดการตัดสินใจที่เร็วข้ึนรวมถึงอาจจะมีสิทธิพิเศษสาหรับผูที่ใชบริการเปนประจํา  
เพื่อใหผูบริโภครูสึกวาบริษัทใหความสําคัญกับผูใชบริการ เปนการสรางความประทับใจใหผูใชบริการ ทําใหเกิดการ
กลับมาใชซ้ําและเปนลูกคาที่ภักดีตอบริษัท  
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสายการบินภายในประเทศ กรณีศึกษาผูโดยสารชาวไทยของสายการบิน 
ไทยเวียตเจ็ท (Thai Vietjet Air) 
 
Marketing mix of domestic airlines.Case study :Thai Vietjet Air.

 
ผูวิจัย   ธนวัฒน  พรโชคชัย 

การจัดการและการตลาดมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
รองศาสตราจารยเยาวกุล  เกียรติสุนทร 
การจัดการและการตลาดมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยและพฤติกรรมที่มีผลตอการเลือกใชบริการสายการบินของ

ผูโดยสารชาวไทยที่เดินทางภายในประเทศของสายการบินไทยเวียตเจ็ทเปนการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากผูโดยสารชาวไทยที่ใชบริการของสายการบินไทยเวียตเจ็ท               
ณสนามบินสุวรรณภูมิจํานวน 379,770 คนซึ่งไดสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling) 
จํานวน 400 คนประกอบดวยตัวแปรตน 6 ตัวแปรคือปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลไดแก (1) เพศ (2) อายุ (3) 
สถานะภาพ (4) ระดับการศึกษา (5) อาชีพ (6) รายไดตอเดือนและตัวแปรตาม 7 ตัวแปรคือสวนประสมทางการตลาด
ของสายการบินไทยเวียตเจ็ทไดแก (1) ดานสินคาและบริการ (2) ดานราคา (3) ดานชองทางการจัดจําหนาย (4) ดาน
การสงเสริมทางการตลาด (5) ดานบุคลากรและพนักงาน (6) ดานกระบวนการใหบริการ (7) ดานลักษณะทางกายภาพ
ทําการวิเคราะหผลการศึกษาโดยใชวิธีทางสถิติไดแกรอยละคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใหการวิเคราะห
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่จําแนกตามอายุสถานภาพระดับการศึกษาอาชีพรายไดตอเดือนโดยใชคาF-test 
หากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีการของ Scheffe 
สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติกําหนดไวที่ระดับ 0.05 
 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวางอายุ 20 –30 ปมีสถานภาพโสดมี
ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีอาชีพเปนขาราชการ/พนักงานวิสาหกิจสวนใหญมีรายได 15,001 ถึง 25,000 บาท
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพ่ือธุรกิจมีความถี่ในการใชบริการสายการบินเฉลี่ยสัปดาหละ 
1-2 ครั้งมีวันในการเดินทางโดยใชสายการบินวันหยุดสุดสัปดาห (เสาร-อาทิตยหรือวันหยุดนักขัตฤกษ) บุคคลที่มีสวน
รวมในการเลือกใชบริการสายการบินคือตัดสินใจดวยตัวเอง  มีการสํารองท่ีนั่งโดยสารของสายการบินโดยผาน
ศูนยบริการทางโทรศัพทของสายการบินมีชองทางในชําระเงินคาบัตรโดยสารของสายการบินเปนเงินสดนอกจากนั้นยัง
พบวากลุมตัวอยางมีการแสดงปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจใชบริการสายการ
บินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิในระดับมากถึงมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยในแตละดานระหวาง  3.77-4.21            
ซึ่งเรื่องท่ีกลุมตัวอยางมีการแสดงปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจใชบริการสาย
การบินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยดานท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดไดแกดานสงเสริม
การตลาดสวนดานที่กลุมตัวอยางใหความสาํคัญมากไดแกดานชองทางการจําหนายดานสินคาและบริการดานบุคคลและ
พนักงานดานราคาดานกระบวนการใหบริการและดานลักษณะทางกายภาพสวนการทดสอบสมมติฐานพบวา (1) กลุม
ตัวอยางที่มีเพศแตกตางกันไมมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) (2) กลุมตัวอยางที่มีอายุสถานภาพ
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และระดับการศึกษาที่แตกตางกันไมมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) (3) กลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพ
แตกตางกันไมมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps)  
 
คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, สายการบินภายในประเทศ,ผูโดยสารชาวไทย 
 
Abstract 

The purpose of this research was to investigate the factors and behaviors that affect the 
selection of Thai Airways' domestic passengers by Thai Airways International. The questionnaire 
was used to collect data from 379,770 Thai passengers using THAI Viet Jet aircraft at 
Suvarnabhumi Airport. The sample size was 400 randomly sampled. The six variables were 
personal factors, namely, (1) sex (2) age (3) status (4) education (5) occupation (6) Monthly 
income and variable of 7 variables: Marketing mix of Thai Airways International (1) Goods and 
services (2) Price (3) Distribution channels (4) Marketing promotion (5) Each employee            
(6) processing services (7) Physical analysis results using statistical methods. The percentage 
mean and standard deviation were analyzed by comparison of mean of independent variables by 
age, education level Earnings per month using F-test if there are significant differences. To test 
the difference in a couple of ways. Scheffe for statistical significance At the 0.05 level

The results showed that most respondents were female. Aged between 20 and 30 years 
old. Single status with Bachelor degree. Have a career as a civil servant / enterprise employee. 
The majority of the respondents had income from 15,001 to 25,000 Baht. Frequent use of the 
airline service is 1-2 times a week. There are daily flights using the airline weekend. (Saturday 
Sunday The person who is involved in choosing the airline service is deciding on their own. 
There are airline reservations. Through the airline's call center. In addition, the samples showed 
the service marketing mix (7Ps) which influenced the intention to use Thai Airways 
International (THAI) service. Suvarnabhumi Airport At the highest level, the average score 
was between 3.77-4.21. The samples showed the service marketing mix (7Ps) which influenced 
the intention of Thai Airways International. Suvarnabhumi Airport The most important aspect 
was the marketing promotion. The focus of the sample was on sales channels. Products & 
Services Individuals and staff in the pricing process. The hypothesis testing revealed that: (1) 
the samples with different sex did not affect the marketing mix (7Ps); (2) the samples with 
different status and education levels (7Ps). (3) Different occupational groups have no effect on 
marketing mix (7Ps). 

Kewords : Marketing Mix Factors, Domestic Airlines, Thai Passengers 
 

บทนํา 
การขนสงทางอากาศมีความสําคัญมากตอการคมนาคม เนื่องจากมีความรวดเร็ว สามารถเดินทางระยะไกล

และประหยัดเวลาในการเดินทาง หลังจากมีการพัฒนาการขนสงทางอากาศเพื่อการพาณิชยตั้งแต ค.ศ. 1920 และได
พัฒนาอยางรวดเร็วหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีทางอากาศเพื่อใชในการสงคราม ไดถูกนํามาใช
ในทางพาณิชยกรรมและการขนสงผูโดยสาร ในป ค.ศ.1959 มีการนําเครื่องบินไอพน (Jet Aircraft) มาใชในธุรกิจการ
บิน จึงทําใหการบินเขาสูยุคเคร่ืองบินไอพน (Jet Age) สงผลใหธุรกิจการบินขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
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 ในปจจุบันไมวาจะเดินทางไปท่ีใด ผูโดยสารมักจะนึกถึงการเดินทางดวยเครื่องบินเปนอันดับแรก สําหรับการ
เดินทางระยะไกลขามหลายจังหวัดหรือขามประเทศ โดยเฉพาะในชวงวันหยุดหรือเทศกาลสําคัญที่มักเกิดปญหา
การจราจรติดขัดเปนอยางมากยอมเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหสิ้นเปลืองเวลาและหมดสนุกได อีกทั้งบัตรโดยสาร
เครื่องบินยังมีหลายระดับราคา รวมไปถึงแบบราคาประหยัดจากสายการบินตนทุนต่ํา สงผลใหนักเดินทางตัดสินใจเลือก
เดินทางดวยเครื่องบินไดเพิ่มมากขึ้นและเดินทางบอยขึ้น นอกจากนี้ การเปดเสรีทางการบิน การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียนอยางตอเนื่องในหลายป ที่ผานมา ตลอดจนการเตรียมที่จะเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 
พ.ศ. 2558 ก็เปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหเกิดการเดินทางโดยเคร่ืองบินเชนกัน  

ประเทศไทยในปจจุบันมีสายการบินที่ใหบริการเดินทางภายในประเทศหลายสายการบินที่ผูโดยสารสามารถ
เลือกใชบริการไดโดยเฉพาะสายการบินตนทุนต่ํา ที่กาลังไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีสายการบิน
ใหม ๆ เกิดขึ้น ทําใหเกิดการแขงขันในดานตาง ๆ (โดยเฉพาะการใหบริการซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญในการเลือกใชบริการ
ของสายการบิน) และยังมีปจจัยทางดานการตลาดที่เปนปจจัยสําคัญในการเลือกใชบริการ ท่ีแตละสายการบินตาง
พัฒนา เพื่อสรางขอแตกตางและลักษณะพิเศษใหกับสายการบินของตนชวยดึงดูดลูกคา ทําใหผูโดยสารเกิดความพึง
พอใจ และเปนการเพิ่มสวนแบงทางการตลาดใหกับสายการบินของตน 

จะเห็นไดวาสนามบินสุวรรณภูมิ ในป พ.ศ.2559 เพิ่มขึ้นจาก ป พ.ศ. 2560 มีจํานวนผูโดยสารเพิ่มขึ้นเปน
จํานวนมากเปนผลมาจากการเดินทางโดยสารทางเครื่องบินเปนที่ตองการของผูโดยสารในปจจุบัน จากขอมูลขางตน 
ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมผูโดยสารชาวไทยในดานการเลือกใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ท 
(ภายในประเทศ) ตลอดจนศึกษาขอเสนอแนะที่สายการบินควรปรับปรุง เพื่อเปนขอมูลแกผูสนใจและหนวยงานที่
เกี่ยวของไดใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับเปลี่ยนและวางแผนในการดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูโดยสารไดอยางเหมาะสม 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเรื่องสวนประสมทางการตลาดของสายการบินภายในประเทศของสายการบินไทยเวียตเจ็ท มี

วัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดสายการบินไทยเวียตเจ็ท 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการเลือกใชบริการสายการบินของผูโดยสารชาวไทยที่เดินทางภายในประเทศของสายการ

บินไทยเวียตเจ็ท จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 
 

กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดคนควาจากเอกสาร ตํารา บทความ โดยประยุกตใชแนวคิดของทิพวรรณ กุลวรานนท 

(2552) ไดศึกษาเรื่อง “การตลาดและพฤติกรรมการรับบริการสายการบินแอรเอเชีย เสนทาง หาดใหญ – กรุงเทพ 
รวมทั้งนําแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของPhilip Kotler มาเปนกรอบแนวคิดในการกําหนดตัวแปรอิสระ และ         
ตัวแปรตาม ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 

1. ผูโดยสารที่มีเพศตางกัน มีปจจัยในการเลือกใชบริการสายการบินที่แตกตางกัน 
2. ผูโดยสารที่มีอายุตางกัน มีปจจัยในการเลือกใชบริการสายการบินที่แตกตางกัน 
3. ผูโดยสารที่มีสถานภาพตางกัน มีปจจัยในการเลือกใชบริการสายการบินที่แตกตางกัน 
4. ผูโดยสารที่มีการศึกษาตางกัน มีปจจัยในการเลือกใชบริการสายการบินที่แตกตางกัน 
5. ผูโดยสารที่มีอาชีพตางกัน มีปจจัยในการเลือกใชบริการสายการบินที่แตกตางกัน 
6. ผูโดยสารที่มีรายไดตางกัน มีปจจัยในการเลือกใชบริการสายการบินที่แตกตางกัน 

 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ในการวิจัยคร้ังนี้คือผูโดยสารชาวไทยที่ใชบริการของสายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ สนามบินสุวรรณ
ภูม ิตั้งแตเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 จํานวน379,770 คน 

ประชากรไดแกผูโดยสารชาวไทยที่ใชบริการของสายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จํานวน 
379,770 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรของ Taro Yamane และใชการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุม
อยางงาย (simple random sampling) จํานวน 400 คน โดยไดกําหนดความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมให
เกิดระหวางคาจริงและคาประมาณรอยละ 0.05 
 
 

สวนประสมทางการตลาด 
ของสายการบินไทยเวียตเจ็ท

� ดานสินคาและบริการ

� ดานราคา 

� ดานชองทางการจัดจําหนาย

� ดานการสงเสริมทางการตลาด 

� ดานบุคลากรและพนักงาน

� ดานกระบวนการใหบริการ

� ดานลักษณะทางกายภาพ 

ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล 

� เพศ

� อายุ

� สถานะภาพ

� ระดับการศึกษา

� อาชีพ

� รายไดตอเดือน 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล นําเสนอโดยใชคารอยละ (Percentage) 
2. วิเคราะหระดับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการสายการบินไทยเวียดเจ็ท นําเสนอโดยใช

คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  
3. วิเคราะหเปรียบเทียบ ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการสายการบินไทยเวียดเจ็ท จําแนกตาม

เพศโดยใชคา t-test  
4. วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ ที่จําแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ

รายไดตอเดือน โดยใชคา F-test หากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธีการของ Scheffe สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติ กําหนดไวที่ระดับ 0.05 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน สามารถสรุปไดดังนี้ พบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวางอายุ 20 –30 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี มีอาชีพเปนขาราชการ/พนักงานวิสาหกิจ สวนใหญมีรายได15,001 ถึง 25,000 บาท 

2. การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเลือกใชสายการบินภายในประเทศณทาอากาศยานสุวรรณภูมิของกลุม
ตัวอยางจํานวน400คนสามารถสรุปไดดังนี้ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพื่อธุรกิจมี
ความถี่ในการใชบริการสายการบินเฉลี่ยสัปดาหละ 1-2 ครั้ง มีวันในการเดินทางโดยใชสายการบินวันหยุดสุดสัปดาห 
(เสาร-อาทิตยหรือวันหยุดนักขัตฤกษ) บุคคลที่มีสวนรวมในการเลือกใชบริการสายการบินคือ ตัดสินใจดวยตัวเอง มี ก า ร
สํารองที่นั่งโดยสารของสายการบินโดยผานศูนยบริการทางโทรศัพทของสายการบินมีชองทางในชาํระเงินคาบัตรโดยสาร
ของสายการบินเปนเงินสด  

3. กลุมตัวอยางมีการแสดงปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจใชบริการ
สายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในระดับมากถึงมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยในแตละดานระหวาง   
3.77-4.21 ซ่ึงเรื่องที่กลุมตัวอยางมีการ แสดงปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจใช
บริการสายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยดานที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก ดาน
สงเสริมการตลาด สวนดานที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมาก ไดแก ดานชองทางการจําหนาย ดานสินคาและบริการ 
ดานบุคคลและพนักงาน ดานราคา ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับเม่ือพิจารณา
รายดานจะมีรายละเอียดดังนี้ 

ดานสินคาและบริการ: กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับดานสินคาและบริการอยูในระดับมาก ซึ่งเร่ืองที่กลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นวาสําคัญมากที่สุด ไดแก มีเท่ียวบินเพียงพอตอความตองการ มีการบริการมีคุณภาพ เรื่องที่กลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นวาสําคัญมาก ไดแก มีสภาพของเคร่ืองบินที่ใช ความตรงตอเวลา และชื่อเสียงและความนาเชื่อถือ
ของสายการบิน ตามลําดับ 

ดานราคา: กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับดานราคาอยูในระดับมาก ซึ่งเรื่องที่กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
วาสําคัญมากที่สุด ไดแก มีการระบุอัตราคาโดยสารตรงตามท่ีประกาศ เร่ืองที่กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาสําคัญมาก 
ไดแก มีอาหาร/เครื่องดื่ม บนเคร่ืองมีความเหมาะสม มีราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับการบริการท่ีดํารง มีราคาบัตร
โดยสารเหมาะสมเมื่อเทียบกับสายการบินอื่น และราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับการบริการที่ไดรับตามลําดับ 
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ดานชองทางการจําหนาย: กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานชองทางการจําหนายอยูในระดับมาก          
ซึ่งเรื่องที่กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาสําคัญมากที่สุด ไดแก มีชองทางในการชําระคาบริการมีหลากหลายชองทาง มี
หองจําหนายบัตรโดยสารสามารถหาไดงาย เร่ืองที่กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาสําคัญมาก ไดแก มีหองจําหนายบัตร
โดยสารกวางขวาง มีเวลาเปด/ปดชัดเจน และชองทางในการจําหนายบัตรโดยสารมีหลายชองทาง ตามลําดับ 

ดานสงเสริมการตลาด: กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก ซ่ึงเรื่องที่
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาสําคัญมากที่สุด ไดแก มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ (บัตรสมาชิก/บัตรสะสมไมล) 
การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ และมีเว็บไซตหรือศูนยบริการลูกคา สําหรับใหบริการขอมูลตาง ๆ เรื่องที่กลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นวาสําคัญมาก ไดแก มีการจัดโปรโมชั่นลดคาบัตรโดยสารและมีการใหบริการตาง ๆ บนเครื่องบินอยางครบถวน 
(อาหาร/เคร่ืองดื่ม)  

ดานบุคคลและพนักงาน: กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับดานบุคคลและพนักงานอยูในระดับมาก         
ซึ่งเรื่องที่กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาสําคัญมาก ไดแก มีพนักงานย้ิมแยม อัธยาศัยดี  การใหคําแนะนําและอํานวย
ความสะดวกของพนักงานภาคพื้น พนักงานแตงการเรียบรอยและบริการดวยความเต็มใจ ประสบการณและความ
ชํานาญของนักบิน และมีการดูแลเอาใจใสของพนักงานบนเคร่ืองบิน  

ดานกระบวนการใหบริการ: กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานกระบวนการใหบริการอยูในระดับมาก   
ซึ่งเรื่องที่กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาสําคัญมาก ไดแก การมีขั้นตอนการรับกระเป าสัมภาระรวดเร็วและข้ันตอนที่
สามารถตรวจสอบเที่ยวบินและท่ีนั่งได ระบบการจองบัตรสะดวก ไมซับซอนและพนักงานใหคําแนะนาและสาธิตใช
อุปกรณบนเคร่ืองเปนอยางดี และสุดทายขั้นตอนการเช็คอิน ตรวจสอบเอกสารรวดเร็ว  

ดานลักษณะทางกายภาพ: กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมาก      
ซึ่งเรื่องที่กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาสําคัญมาก ไดแก ที่นั่งบนเครื่องบินมีความกวาง และนั่งสบาย การแตงกายของ
พนักงานมีความสะอาดสุภาพเรียบรอย อุปกรณ เคร่ืองใชภายในเครื่องบินมีความพรอมที่จะใชงานและอยูในสภาพที่ ดี 
เชน เข็มขัดนิรภัย เสื้อชูชีพ หนากากออกซิเจน ชองสัมภาระ และเคานเตอรเช็คอินภายในทาอากาศยานต้ังอยูในที่
สามารถมองเห็นไดงาย  

4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
4.1กลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกันไมมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมี

อิทธิพลตอความต้ังใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกันมีผลตอ
ความตั้งใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานสินคาและบริการดานชองทางการจัด
จําหนายดานการสงเสริมทางการตลาดและดานลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกัน โดยมีคา sig. เทากับ 0.044 , 0.017, 
0.015 และ 0.02 ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.2 กลุมตัวอยางที่มีอายุที่แตกตางกันไมมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมี
อิทธิพลตอความต้ังใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ทณทาอากาศยานสุวรรณภูมิที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน 

4.3 กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพที่แตกตางกันไมมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) 
ที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ทณทาอากาศยานสุวรรณภูมิที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 
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4.4 กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันไมมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 
(7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ทณทาอากาศยานสุวรรณภูมิที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน 

4.5 กลุมตัวอยางที่มีอาชีพแตกตางกันไมมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมี
อิทธิพลตอความต้ังใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ทณทาอากาศยานสุวรรณภูมิที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานแตเมื่อพิจารณารายดานพบวากลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพแตกตางกันมีผลตอ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ทณทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิดานลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกันโดยมีคาsig. เทากับ .000อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.6 กลุมตัวอยางที่มีรายไดที่แตกตางกันไมมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมี
อิทธิพลตอความตั้งใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดที่แตกตางกันมีผล
ตอความตั้งใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานบุคลากรและพนักงานดาน
กระบวนการใหบริการและดานลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกัน โดยมีคา sig. เทากับ 0.027 , 0.048, และ0.001 
ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
การศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูโดยสารภายในประเทศของสายการบินไทยเวียตเจ็ท 

(Thai Vietjet Air) ผูวิจัยไดนําผลสรุปการวิเคราะหมาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยสามารถ
นํามาอภิปรายผลท้ังในภาพรวมและรายดานได ดังนี้ 
1. อภิปรายผลภาพรวมตามกรอบแนวคิด 

กลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดที่แตกตางกันไมมีผลตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน ท้ังนี้เนื่องจากผูบริโภคท่ีมีเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดที่แตกตางกันไมไดมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps)         
จึงมีความคิดเห็นวาผูบริโภคที่มีปจจัยสวนบุคลในดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดแตกตาง
กันนั้นไมสงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ท 
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมินั้นไมไดมีความแตกตางกัน ดังนั้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดไม
มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด(7Ps) โดยผลการวิจัยครั้งนี้ขัดแยงกับพฤติกรรมผูบริโภคนั้นมีอิทธิพลจากปจจัย
ตางๆ (ณัฏฐฐิฌาอวมอารีย, 2554) ดังนี้ 

1) ปจจัยดานวัฒนธรรมเปนเครื่องผูกพันบุคคลในกลุมไวดวยกันวัฒนธรรมเปนสิ่ง กําหนดความตองการและ
พฤติกรรมของบุคคลวัฒนธรรมเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคมากที่สุดแบงออกเปนวัฒนธรรมพื้นฐานและ
วัฒนธรรมยอย 

2) ปจจัยดานสังคมเปนปจจัยที่เก่ียวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือจากสังคมรอบขาง
ที่เปนกลุมอางอิงครอบครัวและบทบาทสถานะทางสังคมโดยที่กลุมอางอิงนั้นคือกลุมที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออม 

3) ปจจัยสวนบุคคลตางๆไดแกอายุขั้นตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัวอาชีพโอกาสทางเศรษฐกิจการศึกษารูปแบบ
การดํารงชีวิตบุคลิกภาพและแนวความคิดสวนบุคคลฯลฯซึ่งส่ิงเหลานี้สงผลตอการตัดสินใจของผูซื้อ 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



4) ปจจัยดานจิตวิทยาการเลือกซ้ือของผูบริโภคไดรับอิทธิพลจากกระบวนการทางจิตวิทยา6 ดานคือการจูง
ใจความเขาใจความรับรูความเชื่อทัศนคติและการเรียนรู 

ที่กลาววาปจจัยตางๆรวมถึงปจจัยสวนบุคคลเปนการตอบสนองเปนกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
และเปนการตอบสนองตอสิ่งเรา (กรรนภัทรกันแกว, 2555) ของผูบริโภค  
2. อภิปรายผลรายดานตามกรอบแนวคิด  

2.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ดานสินคาและบริการ 
กลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกันไมมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอความ

ตั้งใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิที่แตกตางกัน แตเม่ือพิจารณารายดาน พบวา กลุม
ตัวอยางที่มีเพศแตกตางกันมีผลตอความตั้งใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานสินคา
และบริการท่ีแตกตางกัน ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูโดยสารอาจมีความคิด
วาเพศท่ีแตกตางกันยอมมีความสนใจที่แตกตางกันออกไปทั้งในดานสินคาและบริการที่แตกตางกัน โดยผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคลองกับทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรัตน, ศุภร เสรีรัตนและปริญลัก ษิตานนท, 2552, หนา 198 ที่กลาวไววาไดให
ลักษณะของพฤติกรรมของมนุษยวามีองคประกอบ7 ประการไดแก 

1) มีเปาหมายหรือมีความตองการ 
2) ความพรอมเปนระดับความสามารถในการทําเพ่ือตอบสนองความตองการของตน 
3) สถานการณหมายถึงเหตุการณหรือโอกาสในการกระทํากิจการใดกิจการหนึ่ง 
4) การตีความเปนการพิจารณาเพื่อหาวิธีการตอบสนองความตองการ 
5) การตอบสนองเปนการกระทํากิจกรรมตางๆตามที่พิจารณาตัดสินใจ 
6) ผลที่เกิดขึ้นเปนที่ประจักษสอดคลองหรือไมสอดคลองกับความคาดหวัง 
7) ปฏิกิริยาตอการผิดหวังเปนกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากไมสอดคลองกับความตองการ 
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคคือการศึกษาวากลุมผูบริโภคมีพฤติกรรมอยางไรในการดําเนินชีวิตการ

ตัดสินใจใชบริการโดยใชหลัก 6Ws และ 1H ในการหาคําตอบเกี่ยวกับผูบริโภค 7 ประการหรือ 7Os เพ่ือหาคําตอบ 7 
ประการที่เก่ียวของกับผูบริโภคและการใชกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับพฤติกรรมผูบริโภค และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของจักรกฤษณ คําพิชัย(2548) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูใชบริการสายการบินไทย
และสายการบินตนทุนตํ่าในเสนทางการบินกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม ผลการศึกษาพบวาผูโดยสารของการบินไทยมี
ลักษณะพฤติกรรมที่คลายคลึงกันโดยผูโดยสาร สวนใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพ่ือติดตอธุรกิจ หรือปฏิบัติงาน 
เปนการเดินทางคนเดียว เดินทางทางอากาศ เนื่องจากมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว มีความถี่ในการเดินทางอากาศเฉลี่ย 
7-10 ครั้งตอป ชําระคาบัตรโดยสารผานสถานที่จําหนายบัตรโดยสารของสายการบินโดยตรง มีการหาขอมูลกอนการ
เดินทางผานระบบอินเตอรเน็ต และจะกลับมาใชบริการกบสายการบินเดิมอีกครั้ง 

2.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ดานราคา 
กลุมตัวอยางที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดที่แตกตางกันไมมีผลตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ดานราคา ที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน และขัดแยงกับงานวิจัย
ของจักรกฤษณ คําพิชัย (2548) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูใชบริการสายการบินไทยและ
สายการบินตนทุนต่ําในเสนทางการบินกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม ผลการศึกษาพบวาผูโดยสารของการบินไทยมี
ลักษณะพฤติกรรมที่คลายคลึงกันโดยผูโดยสาร สวนใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพ่ือติดตอธุรกิจ  หรือปฏิบัติงาน 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



เปนการเดินทางคนเดียว เดินทางทางอากาศ เนื่องจากมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว มีความถี่ในการเดินทางอากาศเฉลี่ย 
7-10 ครั้งตอป ชําระคาบัตรโดยสารผานสถานที่จําหนายบัตรโดยสารของสายการบินโดยตรง มีการหาขอมูลกอนการ
เดินทางผานระบบอินเตอรเน็ต และจะกลับมาใชบริการกบสายการบินเดิมอีกครั้ง” 

2.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ดานชองทางการจําหนาย 
กลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกันไมมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอความ

ตั้งใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิที่แตกตางกัน แตเม่ือพิจารณารายดาน พบวา          
กลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกันมีผลตอความตั้งใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ         
ดานชองทางการจัดจําหนายที่แตกตางกัน ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
ผูโดยสารอาจมีความคิดวาเพศท่ีแตกตางกันยอมมีความสนใจท่ีแตกตางกันออกไปท้ังในดานชองทางการจัดจําหนายที่
แตกตางกัน โดยผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรัตน , ศุภร เสรีรัตนและปริญลัก ษิตานนท 
(2552) และยังสอดคลองกับงานวิจัยของจักรกฤษณ คําพิชัย (2548) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
ของผูใชบริการสายการบินไทยและสายการบินตนทุนตํ่าในเสนทางการบินกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม ผลการศึกษา
พบวาผูโดยสารของการบินไทยมีลักษณะพฤติกรรมท่ีคลายคลึงกันโดยผูโดยสาร สวนใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทาง
เพื่อติดตอธุรกิจ หรือปฏิบัติงาน เปนการเดินทางคนเดียว เดินทางทางอากาศ เนื่องจากมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว            
มีความถี่ในการเดินทางอากาศเฉลี่ย 7-10 ครั้งตอป ชําระคาบัตรโดยสารผานสถานที่จําหนายบัตรโดยสารของสายการ
บินโดยตรง มีการหาขอมูลกอนการเดินทางผานระบบอินเตอรเน็ต และจะกลับมาใชบริการกับสายการบินเดิมอีกครั้ง 

2.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ดานสงเสริมการตลาด 
กลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกันไมมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอความ

ตั้งใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิที่แตกตางกัน แตเม่ือพิจารณารายดาน พบวา กลุม
ตัวอยางที่มีเพศแตกตางกันมีผลตอความต้ังใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาน
สงเสริมการตลาดที่แตกตางกัน ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูโดยสารอาจมี
ความคิดวาเพศที่แตกตางกันยอมมีความสนใจที่แตกตางกันออกไปท้ังในดานสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกัน             
โดยผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับทฤษฎีของศิริวรรณ เสรีรัตน , ศุภร เสรีรัตนและปริญลัก ษิตานนท (2552) และยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของจักรกฤษณ คําพิชัย (2548) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูใชบริการ
สายการบินไทยและสายการบินตนทุนตํ่าในเสนทางการบินกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม ผลการศึกษาพบวาผูโดยสารของ
การบินไทยมีลักษณะพฤติกรรมท่ีคลายคลึงกันโดยผูโดยสาร สวนใหญมีวัตถุประสงคในการเดินทางเพื่อติดตอธุรกิจ หรือ
ปฏิบัติงาน เปนการเดินทางคนเดียว เดินทางทางอากาศ เนื่องจากมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว มีความถี่ในการเดินทาง
อากาศเฉลี่ย 7-10 คร้ังตอป ชําระคาบัตรโดยสารผานสถานที่จําหนายบัตรโดยสารของสายการบินโดยตรง มีการหา
ขอมูลกอนการเดินทางผานระบบอินเตอรเน็ต และจะกลับมาใชบริการกับสายการบินเดิมอีกครั้ง 

2.5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ดานบุคคลและพนักงาน  
กลุมตัวอยางที่มีรายไดที่แตกตางกันไมมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอ

ความต้ังใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดที่แตกตางกันมีผลตอความ
ตั้งใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานบุคลากรและพนักงานที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากรายไดลวนเปนปจจัยสวนบุคคลที่สําคัญที่เปนแรงจูงใจทําใหเรามีฐานะทาง
สังคมที่แตกตางกันออกไป จึงเกิดการใชบริการหรือบริโภคสิ่งตางๆกันแตกตางกันออกไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี
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ของความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ความรูสึกเปนกระบวนการที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถ
หยั่งรูไดดังนั้นจําเปนตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคความรูสึกนึกคิดนี้เกิดข้ึนจากลักษณะของผูบริโภค
และกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคที่มีอิทธิพลจากปจจัยตางๆปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภคแบงออกเปน 2 
ประเภทคือ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) 

1) ปจจัยภายในเปนพฤติกรรมที่ไมสามารถมองเห็นไดชัดเจนดวยตาจําเปนตองใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบ
ไดแกความตองการทั้งดานรางกายและจิตใจดังนี้ 

 1.1) ความตองการลักษณะความตองการของมนุษยแบงออกเปน 2 ประเภท 
  1.1.1) ความตองการขั้นปฐมภูมิหรือความตองการชีวภาพ (Primaryneeds or physiological 

needs) เปนความตองการเพ่ือความอยูรอดไดแกอาหารที่อยูอาศัยยารักษาโรคเปนตน 
  1.1.2) ความตองการขั้นทุติยภูมิหรือความตองการทางสังคม(Secondary needs or 

social needs) เปนความตองการที่สังคมตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูบริโภคเชนการกระตุนใหเกิดความรูสึกกระหายน้ํา
มากข้ึนโดยใหผูบริโภคเห็นน้ําเย็นๆหรือเบียรเย็นๆมีหยดน้ําเกาะรอบแกวเปนตน 

 1.2) แรงจูงใจ (Motive) หมายถึงความตองการที่เกิดขึ้นจากภายในผลักดันและบังคับใหบุคคลเกิด
ความพยายามที่จะคนหาวิธีเพื่อสนองความตองการนั้น 

 1.3) การรับรู (Perception) เปนกระบวนการที่มนุษยไดสัมผัสสิ่งใดส่ิงหนึ่งแลวตีความหมายสิ่งที่ได
สัมผัสเพื่อสรางภาพในสมองโดยทั่วไปแลวกิจการมักสนใจการรับรูของผูบริโภคเกี่ยวกับจินตภาพทางดานผลิตภัณฑและ
ตราสินคาวาสามารถสรางความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเพียงใดปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูของมนุษยมีดังนี้องคประกอบ
ทางเทคนิคความพรอมทางดานสมองประสบการณในอดีตสภาวะอารมณและปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

 1.4) การเรียนรู (Learning) หมายถึงการเปล่ียนในพฤติกรรมความรูสึกและความคิดของมนุษยอันสืบ
เนื่องมาจากการไดรับขาวสารและประสบการณโดยการเรียนรูของผูบริโภคประกอบดวย 1) ความรู 2) ประสบการณ
ตรงและ 3) การโยงใย 

 1.5) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึงลักษณะเฉพาะทั้งทางดานจิตวิทยาและดานสรีระของแตละ
บุคคลที่ทาใหบุคคลมีความแตกตางประกอบดวยลักษณะทัศนคติและอุปนิสัยเชนพิจารณาจากความเชื่อมั่นในตนเอง
ลักษณะความเปนผูนาการเขาสังคมการปรับตัวเปนตน 

ดังนั้นปจจัยสวนบุคลดานอายุและรายไดที่แตกตางกันสงผลใหเรามีสถานภาพทางการเงินที่แตกตางกันจึงมี
การตอบสนองตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูโดยสารภายในประเทศของสายการบินไทยเวียตเจ็ท ( Thai 
Vietjet Air) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพีรกิตต มิตรารัตน (2551) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผูรับบริการสายการบินตนทุนตํ่าภายในประเทศ ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีรูปแบบการซ้ือบัตร
โดยสารเท่ียวเดียวเหตุผลในการสํารองท่ีนั่งราคาประหยัดชองทางในการส่ือสารที่ผูบริโภคเลือกเปดรับมากที่สุดคือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสหรืออินเตอรเน็ตและการสอบถามดวยตัวเองตัวผูโดยสารเองก็เปนผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช
บริการและปจจัยที่ผลตอพฤติกรรมตัดสินใจใชบริการสายการบินภายในประเทศในดานผลิตภัณฑราคาการจัดจําหนาย
การสง เสริมการตลาดบุคลากรลักษณะทางกายภาพและกระบวนการใหบริการกลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมาก 

2.6 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ดานกระบวนการใหบริการ 
กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดที่แตกตางกันไมมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอ

ความต้ังใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดที่แตกตางกันมีผลตอความ
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ตั้งใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานกระบวนการใหบริการที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากรายไดลวนเปนปจจัยสวนบุคคลที่สําคัญที่เปนแรงจูงใจทําใหเรามีฐานะทาง
สังคมที่แตกตางกันออกไป จึงเกิดการใชบริการหรือบริโภคสิ่งตางๆกันแตกตางกันออกไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี
ของความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ความรูสึกเปนกระบวนการที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถ
หยั่งรูไดดังนั้นจําเปนตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคความรูสึกนึกคิดนี้เกิดขึ้นจากลักษณะของผูบริโภค
และกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคที่มีอิทธิพลจากปจจัยตางๆปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค (ฉัตยาพร 
เสมอใจ, 2550) 

2.7 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ดานลักษณะทางกายภาพ 
กลุมตัวอยางที่มีเพศ อาชีพและรายไดที่แตกตางกันไมมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps)           

ที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดที่แตกตางกันมี
ผลตอความตั้งใจใชบริการสายการบินไทยเวียตเจ็ท ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดานลักษณะทางกายภาพที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากเพศ อาชีพและรายไดลวนเปนปจจัยสวนบุคคลที่สําคัญที่เปนแรงจูงใจทํา
ใหเรามีฐานะทางสังคมที่แตกตางกันออกไป จึงเกิดการใชบริการหรือบริโภคสิ่งตางๆกันแตกตางกันออกไป ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดทฤษฎีของความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ความรูสึกเปนกระบวนการที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคซึ่งผูผลิตหรือ
ผูขายไมสามารถหย่ังรูไดดังนั้นจําเปนตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคความ รูสึกนึกคิดนี้เกิดขึ้นจาก
ลักษณะของผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคที่มีอิทธิพลจากปจจัยตางๆปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
 1. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูโดยสารภายในประเทศของสาย
การบินไทยเวียตเจ็ท (Thai Vietjet Air) เทานั้น ดังนั้นผูที่สนใจควรศึกษาและเปรียบเทียบสายการบินตนทุนต่ําที่กําลัง
เปนที่นิยมในปจจุบัน เพื่อเปนประโยชนตอผูใชบริการในการตัดสินใจใชบริการสายการบินตนทุนต่ําที่กําลังเปนที่นิยมใน
ปจจุบันและผูประกอบการของแตละสายการก็สามารถนําผลไปปรับปรุงกลยุทธของบริษัทตนไดในอนาคต 

2. นักวิจัยนักวิชาการหรือผูที่สนใจควร ศึกษาปจจัยของตัวแปรอิสระอ่ืนๆหลายตัวแปรท่ีมีความสัมพันธหรือมี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตนอาทิเชนแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ เปนตนเนื่องจากในปจจุบันสายการ
บินมีความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยการศึกษาถึงความเส่ียงและการรับรูคุณประโยชนในสายการบินจะเปน
ประโยชนตอผูใชงานและผูที่ตองการศึกษาและยังไมมีผูศึกษาตัวแปรดังกลาวในประเทศไทยมากนักเพื่อใหไดขอมูล
เพิ่มเติมที่มีประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการสายการบินมากย่ิงขึ้นนอกจากน้ีผูที่สนใจควรศึกษาแรงจูงใจ
ในการทําใหเกิดความพึงพอใจในการใชบริการโดยเปรียบเทียบกลุมผูใชบริการในแตชวงอายุเพ่ือนําขอมูลไปประยุกตใช
ประโยชนเพื่อเพ่ิมยอดขายรายกลุมในแตละชวงอายุไดดียิ่งขึ้นรวมถึงควรศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดเพ่ือเปน
ประโยชนแกผูประกอบการที่จะพัฒนาใหรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ ยวและการเปดเสรีเศรษฐกิจ
อาเซียนซึ่งมีผูบริโภคที่เปนนักทองเท่ียวชาวตางชาติและแรงงานตางชาติหลั่งไหลเขามาในประเทศไทยจํานวนมาก 
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3. นักวิจัยนักวิชาการหรือผูที่สนใจควรศึกษาถึงปจจัยความเสี่ยงภัยในการใชบริการสายการบินที่มีการจองได
หลากหลายรูปแบบและมีความเส่ียงมากขึ้นในโลกออนไลนรวมถึงศึกษาถึงกฎหมายที่คุมครองผูบริโภคออนไลนอาทิ 
เชนการทําธุรกรรมทางการเงินผานโทรศัพทมือถือการจองตั๋วผานแอปพลิเคชันรวมถึงแนวทางปองกันหรือขอควรปฏิบัติ
เพื่อเปนประโยชนแกเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. การศึกษาในครั้งนี้พบวามีปจจัยสวนบุคคลหลายตัวที่ไมสงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ

ผูโดยสารภายในประเทศของสายการบินไทยเวียตเจ็ท (Thai Vietjet Air)ท่ีใชในการศึกษาในคร้ังนี้ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งตอไปผูศึกษาสามารถกําหนดตัวแปรปจจัยสวนบุคคลที่มีนอกเหนือจากการศึกษาในคร้ังนี้เพ่ือทําการทดสอบและ
ทําการศึกษาใหสมบูรณยิ่งขึ้นตอไปได 
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การศึกษาความพึงพอใจนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาทองเท่ียวตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม 
 
The study of satisfaction a case study of Thai tourists in Tambon Kuedchang Amphoe 
Maetang Chiang Mai Province 
 
ผูวิจัย   ธีรานุช  ศรีกาญจน 

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทรทิพย  กําลังแพทย 

ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยโดยเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และจําแนกตามความพึงพอใจนักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยคร้ังนี้คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวตําบลก้ืดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยมีขนาดกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคํานวณคาความถ่ี (Frequencies) คารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) และถาพบความแตกตางรายคูใชวิธีการทดสอบรายคูโดยใชสูตร (LSD) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05  

ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวตําบลก้ืดชาง สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุในชวง  
20 – 30 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท ประกอบอาชีพคาขาย/ ธุรกิจสวนตัวสวนใหญอาศัยอยูภาค
กลางและมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อมาพักผอน ขอมูลที่มีผลตอการเดินทางทองเที่ยวมาจากผูที่เคยเดินทางมา          
โดยสวนใหญใชเวลาทองเทีย่ว 1 วัน โดยนักทองเท่ียวเดินทางทองเท่ียวตําบลกื้ดชางเปนคร้ังแรก จากผลการวิจัยในเร่ือง
ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางทองเที่ยวตําบลก้ืดชาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา            
ดานบุคลากร กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือเจาหนาที่มีอัธยาศัยดี เชน ยิ้มแยม แจมใส ในดานส่ิงดึงดูด
การทองเที่ยว กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความสวยงามของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน 
แกงกื้ด น้ําตก ลําธารตางๆ ในดานการเขาถึงได กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ มีความสะดวกของ
เสนทางในการเดินทางไปแหลงทองเที่ยวและในดานสิ่งอํานวยความสะดวก กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คือ มีปายบอกทางชัดเจน เชน ปายบอกทางเขาของแหลงทองเที่ยว 

 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, นักทองเที่ยวชาวไทย, ตําบลกื้ดชาง 
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Abstract 
The purpose of this research is to study the differences in satisfaction level from  

Thai Tourists’ perspectives based on their personal factors. The sample sizes for this study are 

400 Thai tourists who visited Tambon Kuedchang Amphoe Maetang Chiangmai Province in 
last twelve months. The instrument of the research is questionnaires and the differences in 
satisfaction level of Thai Tourists in Tambon Kuedchang are analyzed and measured by 
statistical software program in the form of Percentage, Mean, Standard Deviation, Independent 
Sample Test, One Way Analysis (ANOVA) and LSD at 0.05 statistically significant levels.  

The findings show that the majority of tourists who came to Tambon Kuedchang are 
female, aged between 20-30 years, salary range between 30,001-40,000 baht. They are 
business owners and live in central region. Most of the tourists will spend a day at Tambon 
Kuedchang and the source of tourist information come from word of the mouth or a person 
who used to visit Tambon Kuedchang.  

The result from tourists’ satisfaction when considering each aspect, it was found that the 

sample group had the highest satisfaction level at personnel Including officers such as smiling, in 
terms of attracting tourism the sample with the highest level of satisfaction was the beauty of 
natural attractions such as waterfalls and river, in terms of accessibility the sample group had the 
highest level of satisfaction with the convenience of the route to travel to the tourist attractions and 
in the facilities the sample group had the highest level of satisfaction with clear signs. 

Keywords : Satisfaction, Thai Tourists, Tambon Kuedchang
 

บทนํา 
การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมและกิจกรรมทางพาณิชยที่มีความสําคัญมากสําหรับ เศรษฐกิจของไทย  

การทองเที่ยว คือ การดําเนินกิจกรรมบริการดานการนําเท่ียว เชน บริการดานการเดินทาง บริการดานอาหารและการ
พักแรม และบริการดานการนําเที่ยว ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ใหความสําคัญของอุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนมา
อยางมาก เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดผลประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
ปจจุบันการทองเที่ยวเขามามีสวนเก่ียวของสัมพันธกับวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในทองถิ่นซึ่งเปนเจาของพ้ืนที่
แหลงทองเที่ยว และการทองเที่ยวยังสงผลดีตอคุณภาพชีวิตของประชาชน ซ่ึงหากทองถิ่นใดก็ตามมีสถานที่ทองเที่ยว
หรือแหลงทองเที่ยวท่ีสามารถดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียวได  ก็จะทําใหในพื้นที่นั้น ๆ สามารถดําเนินการ
พัฒนาการทองเที่ยว การสงเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและธุรกิจทองเที่ยวตางๆในพื้นที่ แหลงทองเที่ยว 
บทบาทที่เดนชัดบทบาทหนึ่งในชวงหลายปที่ผานมาของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ก็คือบทบาทดานเศรษฐกิจซึ่งอาจกลาว
ไดวา อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ทํารายไดที่สําคัญใหประเทศเปนลําดับตน โดยเฉพาะการนําเงินตรา
ตางประเทศเขามาใชจายในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ตําบลก้ืดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองเชียงใหม  
หางจากอําเภอเมืองเชียงใหม ประมาณ 64 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศของตําบลกื้ดชางมีลักษณะเปนแองกระทะ 
โดยภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ พ้ืนที่สวนใหญเปนปาไมโดยอยูในเขตปาสงวนแมแตง มีแมน้ําสําคัญ ท่ีไหลผานไดแก          
ลําน้ําแมแตงซึ่งมีตนน้ําอยูในเขตอําเภอเวียงแหงไหลผานอําเภอเชียงดาวและอําเภอแมแตง โดยไหลผานบริเวณตําบลก้ื
ดชางดวย จากภูมิประเทศที่สวยงามดังกลาวตําบลกื้ดชางจึงมีทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ภูมิประเทศอุดมสมบูรณ
อันเอื้ออํานวยตอการทองเท่ียว มีความพรอมและความอุดมสมบูรณ ดานทรัพยากรการทองเที่ยวที่ยังคงคุณคาทาง
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ธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีการดํารงชีวิตของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง จึงไดเล็งเห็นความสําคัญของการ
พัฒนาการทองเที่ยวในชุมชนโดยการกําหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบ
นิเวศชุมชนอยางย่ังยืน ขับเคลื่อนผานแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปและโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริองคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง (อพ.สธ.อบต.ก้ืดชาง) โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชน คือ ชุมชนมีสวนรวมในการใหความรูและปลุกจิตสํานึกในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษ พัฒนา ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมถึง
จัดการระบบนิเวศในทองถิ่นใหคงอยูอยางยั่งยืน โดยมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ เชน แหลงทองเที่ยวเชิงผจญภัยและกีฬา 
ปางชาง ขี่ชางชมเสนทางธรรมชาติ การแสดงชาง ลองแพไมไผ นั่งเกวียน ลองแกง แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมวิถี
ชีวิตชาวไทยภูเขาเผา แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและการอนุรักษ อุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง 
น้ําตก แกงกื้ด แหลงอนุรักษพันธปลา ศูนยอภิบาลชาง แหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ นวดแผนไทย เปนตน (แผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง พ.ศ.2561-2564)  

จากแหลงทรัพยากรการทองเที่ยวในชุมชนท่ีมีมากมาย มีความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรการทองเที่ยว 
ที่ยังคงคุณคาทางธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีการดํารงชีวิตของประชาชน ชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษ พัฒนา ฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมถึงจัดการระบบนิเวศในทองถิ่นใหคงอยูอยางยั่งยืน และเกิดแหลงทองเท่ียวใหม 
มีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่ใหเปนที่รูจักของประชาชนทั่วไป จึงสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว
ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมไดเปนจํานวนมากในแตละป ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเที่ยว ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 
1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาทองเที่ยวตําบลก้ืดชาง อําเภอ 

แมแตง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาทองเที่ยวตําบลกื้ดชาง 

อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยมีกรอบแนวคิดแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้ 
ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
ปจจัยสวนบุคคล 

 1. เพศ 
 2. อายุ 
 3. รายได 
 4. อาชีพหลัก 
 5. ภูมิลําเนาปจจุบัน 
 6. วัตถุประสงคในการเดินทาง 
 7. แหลงขอมูลขาวสารทองเท่ียว 
 8. ระยะเวลา 
 9. จํานวนครั้งที่เคยมา 

 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 
 1. ส่ิงดึงดูดการทองเท่ียว 
 2. ส่ิงอํานวยความสะดวก 
 3. การเขาถึงได 
 4. ดานบุคลากร 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเร่ืองการศึกษาความพึงพอใจนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาทองเที่ยว ตําบลก้ืดชาง อําเภอ 
แมแตง จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ การดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ผูวิจัยทําการเก็บขอมูล
รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุมตัวอยางในงานวิจัย คือ นักทองเท่ียวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยว
ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยมีการเก็บขอมูลสุมกลุมตัวอยางจากนักทองเที่ยวชาวไทย ทั้งหมด 400 
คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยมีแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการทํางานวิจัย 
สถิติที่ใชในการวิจัยประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา สถิติที่ใชไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน สถิติที่ใชไดแก คาสถิติ t-test, F-test (One way ANOVA) และวิเคราะห
ความแตกตางรายคูดวย (LSD) การแจกแจงแบบ Chi-Square 

 

ผล/สรุปผล 
1. ลักษณะทั่วไปของนักทองเที่ยวชาวไทย ในการเดินทางมาทองเที่ยวตําบลก้ืดชาง อําเภอแมแตง จังหวัด

เชียงใหม ของกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 55.5       
มีอายุในชวง 20 – 30 ป มากที่สุด จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 48.8 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 - 40,000 บาท 
มากที่สุด จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.8 มีอาชีพคาขาย/ ธุรกิจสวนตัว มากท่ีสุด จํานวน 117 คน คิดเปนรอย 
29.3 และภูมิลําเนาปจจุบันอาศัยอยูภาคกลาง มากที่สุด จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.3  มีจุดประสงคในการ
เดินทาง เพื่อพักผอน มากท่ีสุด จํานวน 219 คนคิดเปนรอยละ 54.8 มีแหลงขอมูลที่มีผลตอการเดินทางทองเท่ียว        
สวนใหญ คือ ผูที่เคยเดินทางมาแลว จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.5 มีระยะเวลาในการทองเที่ยว มากที่สุด 1 วัน 
จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 45.8 และมีจํานวนครั้งที่เคยเดินทางมา มากที่สุด คือ ไมเคยมา จํานวน 142 คน          
คิดเปนรอยละ 35.5  

2. ผลการศึกษาขอมูลเก่ียวกับระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาทองเที่ยวตําบล 
กื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  ของกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา นักทองเที่ยวชาวไทยสวนใหญไดตอบ
แบบสอบถามโดยใหระดับความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับมาก โดยนักทองเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจดาน
บุคลากรมากที่สุด (Mean = 3.99) รองลงมาเปนสิ่งดึงดูดการทองเที่ยว (Mean = 3.91) ดานการเขาถึงได (Mean = 3.61) 
และดานสิ่งอํานวยความสะดวก (Mean = 3.49) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

2.1 ดานสิ่งดึงดูดการทองเที่ยว พบวา โดยรวมระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการ
เดินทางมาทองเที่ยวตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ดานส่ิงดึงดูดการทองเที่ยว อยูในระดับมาก (Mean = 
3.91, S.D. = 0.449) เม่ือพิจารณาจากการหาคาเฉลี่ยรายดาน พบวา นักทองเท่ียวมีระดับความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
คือ ความสวยงามของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน แกงกื้ด น้ําตก ลําธารตางๆ (Mean = 4.40, S.D. = 0.544) รองลงมา
คือ ความปลอดภัยของแหลงทองเที่ยว (Mean = 4.28, S.D. = 0.685) ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว (Mean = 3.71, 
S.D. = 0.694) และความหลากหลายของกิจกรรมในแหลงทองเที่ยว (Mean = 3.27, S.D. = 0.842) ตามลําดับ 

2.2 ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา โดยรวมระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางทองเท่ียวตําบลก้ืดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ดานส่ิงอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก (Mean = 
3.49, S.D. = 0.599) เม่ือพิจารณาจากการหาคาเฉล่ียรายดาน พบวา นักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจระดับมาก คือ
มีปายบอกทางชัดเจน เชน ปายบอกทางเขาของแหลงทองเที่ยว (Mean =3.88, S.D. = 0.728) รองลงมาคือ ความ
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เพียงพอของท่ีจอดรถในแหลงทองเที่ยว (Mean = 3.60, S.D. = 0.694) มีการใหขอมูลของศูนยขอมูลนักทองเที่ยว 
(Mean = 3.57, S.D. = 0.767) ความสะอาดของหองน้ําในแหลงทองเที่ยว (Mean = 3.57, S.D. = 0.749) มีรานคา/ 
รานอาหาร/ รานสะดวกซื้อ เพียงพอ (Mean =3.56, S.D. = 0.829) และมีตูเอทีเอ็มเพียงพอตอความตองการของ
นักทองเท่ียว (Mean = 2.98, S.D. = 0.858) ตามลําดับ 

2.3 ดานการเขาถึงได พบวา โดยรวมระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย ที่เดินทาง
ทองเที่ยวตําบลก้ืดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ดานการเขาถึงได อยูในระดับมาก (Mean = 3.61, S.D. = 
0.532) เมื่อพิจารณาจากการหาคาเฉล่ียรายดาน พบวา นักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจดานความสะดวกของเสนทางในการเดินทางไปแหลงทองเที่ยว (Mean = 3.87, S.D. = 0.657) รองลงมา 
ความเพียงพอในการใหบริการรถสาธารณะในแหลงทองเที่ยว (Mean = 3.44, S.D. = 0.743) ตามลําดับ 

2.4 ดานบุคลากร พบวา โดยรวมระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทย ท่ีเดินทางทองเที่ยว
ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ดานบุคลากร อยูในระดับมาก (Mean = 3.99, S.D. = 0.541)  
เมื่อพิจารณาจากการหาคาเฉลี่ยรายดาน พบวา นักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ ยความ
พึงพอใจดานเจาหนาท่ีมีอัธยาศัยดี เชน ย้ิมแยม แจมใส (Mean = 4.27, S.D. = 0.674) รองลงมา คือ เจาหนาที่มีการ
บริการท่ีดี เชน เอาใจใสลูกคา (Mean = 4.17, S.D. = 0.665) เจาหนาที่มีความรู เชน มีความรูในแหลงทองเที่ยว 
(Mean = 3.93, S.D. = 0.721) และเจาหนาที่มีความรวดเร็วในการใหบริการ (Mean = 3.61, S.D. = 0.845) ตามลําดับ 

3. สมมติฐานการวิจัยที่ผูวิจัยไดกําหนดไวคือ “นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีระดับ
ความพึงพอใจแตกตางกัน”  

สมมติฐานท่ี 1.1 นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีเพศแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน 
ผลการวิจัยพบวา ในระดับความพึงพอใจผลโดยรวมในเพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 
โดยเฉพาะดานการเขาถึงได แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 1.2 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน 
ผลการวิจยั พบวา นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานการ
เขาถึงได ดานบุคลากร และผลโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ยกเวนดานส่ิงดึงดูดการทองเท่ียว 

สมมติฐานท่ี 1.3 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตาง
กัน ผลการวิจัย พบวา นักทองเท่ียวชาวไทยที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความ
สะดวก ดานการเขาถึงได ดานบุคลากรและผลโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ยกเวนดานส่ิงดึงดูดการ
ทองเที่ยว 

สมมติฐานท่ี 1.4 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน 
ผลการวิจัย พบวา นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจดานการเขาถึงได ดานบุคลากร และ
ผลโดยรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ยกเวนดานสิ่งดึงดูดการทองเท่ียว และดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

สมมติฐานท่ี 1.5 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีภูมิลําเนาปจจุบันแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจ
แตกตางกัน ผลการวิจัย พบวา ภูมิลําเนาปจจุบัน มีคาเฉลี่ยผลโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานส่ิงดึงดูดการทองเที่ยว 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการเขาถึงได และดานบุคลากร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ 0.05 ดังนั้น 
นักทองเท่ียวชาวไทย ไมวาจะอาศัยอยูภูมิลําเนาจังหวัดไหน ตางใหความสําคัญกับทุกดานไมตางกัน 
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สมมติฐานท่ี 1.6 นักทองเท่ียวชาวไทยที่มีจุดประสงคในการเดินทางท่ีแตกตางกัน มีระดับความพึง
พอใจแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีจุดประสงคที่แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจดานส่ิง
อํานวยความสะดวก ดานการเขาถึงได ดานบุคลากร และผลโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ยกเวนดานส่ิง
ดึงดูดการทองเท่ียว 

สมมติฐานท่ี 1.7 นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีใชแหลงขอมูลขาวสารทองเที่ยวที่มีผลตอการเดินทางที่
แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา แหลงขอมูลขาวสารทองเที่ยวที่มีผลตอการเดินทาง มี
ระดับความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก และผลโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ยกเวนดานส่ิงดึงดูด
การทองเที่ยว ดานการเขาถึงได และดานบุคลากร 

สมมติฐานท่ี 1.8 นักทองเที่ยวชาวไทยที่ใชระยะเวลาแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน 
ผลการวิจัยพบวา ระยะเวลาในการเดินทางทองเที่ยว มีระดับความพึงพอใจดานส่ิงดึงดูดการทองเที่ยว และผลโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ยกเวนดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการเขาถึงได และดานบุคลากร 

สมมติฐานท่ี 1.9 นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีความถี่ที่เคยเดินทางทองเที่ยวที่แตกตางกัน มีระดับความ
พึงพอใจแตกตางกัน ผลการวิจยัพบวา นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีความถี่ที่เคยเดินทางทองเท่ียวแตกตางกัน มีระดับความ
พึงพอใจดานสิ่งดึงดูดการทองเที่ยว และดานบุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ยกเวนดานส่ิงอํานวยความ
สะดวก ดานการเขาถึงได และผลโดยรวม 

ดังนั้นจากสมมติฐานการวิจัยที่ผูวิจัยไดกําหนดไวคือ “นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมีปจจัยสวนบุคคลที่
แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน” จึงไดรับการยอมรับสมมติฐาน 

 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยในเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาทองเที่ยว ตําบล 

กื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยจึงไดนําผลของการวิจัยนํามาอภิปรายเพื่อสรุป ดังนี้ 
จากผลการวิจัย นักทองเท่ียวชาวไทย สวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 – 30 ป อาศัยอยูภาคกลาง 

สอดคลองกับ ศรินทิพย คาวาโนเบะ (2554) วิจัยเรื่อง แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา
อําเภอเมือง จังหวัดนาน ที่พบวา นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญมีอายุ 
26 - 30 ป มีภูมิลําเนาอยูภาคกลาง และยังสอดคลองกับแนวคิดของ ทัศนาคง ทองแกว (2554) เนื่องจาก อายุเพศ 
อาชีพ รายได เขตที่อยูอาศัย มีผลตอการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ทั้งทางดานสังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจ ซึ่งปจจัยเหลานี้
จะมีผลตอพฤติกรรม ทัศนคติ และความชื่นชอบในการทองเที่ยว และพบวานักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญเดินทางมากับ
เพื่อน/ เพ่ือนรวมงาน เพ่ือมาพักผอน และไมเคยเดินทางมากอน สอดคลองกับแนวคิดของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) 
กลาววา นักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยวเพื่อตอบสนองความตองการที่จะหลีกหนีความจําเจ หรือตองการเปลี่ยน
สภาพแวดลอมเดิม ๆ และเพ่ือใหรางกายไดรับการพักผอน วัยรุนสมัยใหมชอบออกเดินทางเพ่ือแสวงหาส่ิงแปลกใหม 
เชน การเดินทางไปทองเที่ยวในท่ีตาง ๆ ที่ไมเคยไปหรือไมเคยเจอมากอน นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา แหลงขอมูล
จากผูที่เคยเดินทางมาแลวเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวตําบลก้ืดชาง อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม สอดคลองกับที่ มาลินี ปนแกว (2556) ทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเดินทางทองเที่ยว
ภายในประเทศของนักทองเท่ียวเชียงใหม พบวา แหลงขอมูลขาวสารมาจากบุคคลใกลชิดหรือคนรูจัก เปนตัวชี้วัดในการ
ตัดสินใจที่เดินทางไปแหลงทองเที่ยวนั้น เพราะถามีบุคคลที่เราเชื่อใจไดเดินทางไปแลวนั้น สามารถบอกตอหรือเลา
เรื่องราวไดวาแหลงทองเที่ยวที่ไปนั้นเปนอยางไร ซึ่งใชเวลาในการทองเที่ยวเพียงแควันเดียว และยังไมเคยเดินทางมา
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กอน นักทองเท่ียวมีความอยากรูอยากเห็นในส่ิงที่แปลกใหมไปจากเดิม หรือบางครั้งตองการเพียงแคเปล่ียนบรรยากาศ 
ในสถานที่ที่เราไมเคยเดินทางมาทองเที่ยว  

จากขอมูลระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยว  ผลการวิจัยพบวาคาเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ ดานสิ่งดึงดูดการทองเที่ยว ความสวยงามและความอุดมสมบูรณของแหลงทองเที่ยว ไมวาจะเปน
แกงกื้ด น้ําตกและลําธารตางๆ เปนเสนหที่ดึงดูดใหตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม กลายเปนจุดหมาย
ปลายทางของนักทองเท่ียว สอดคลองกับที่ เจนจิรา บรรจงนึก (2555) วิจัยเร่ือง แรงจูงใจและความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวชาวไทยที่มีตอการทองเที่ยว จังหวัดนาน พบวา ความสวยงามทางกายภาพและภูมิทัศนของนานนั้นเปน
ประเด็นท่ีกลุมตัวอยางพึงพอใจมากที่สุด ดังนั้น ทางดานการทองเที่ยวจะตองรักษาสภาพแวดลอมความเปนธรรมชาติ
ใหสวยงามคงอยูตลอดไป 

จากผลการวิจัยท่ีพบวาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก พบวานักทองเท่ียวชาวไทยมี
ความพึงพอใจในการมีปายบอกทางชัดเจน อยูในระดับมาก อาจกลาวไดวาการมีปายบอกทางที่ชัดเจนถือเปนส่ิงสําคัญที่
ทําใหนักทองเท่ียวเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และทําใหทราบถึงระยะทางในการเดินทางไปถึง
แหลงทองเที่ยว ซึ่งแสดงใหเห็นวาตําบลกื้ดชางไดมีการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆของแหลงทองเที่ยวไดดียิ่งขึ้น
นักทองเที่ยวรับรูถึงสิ่งอํานวยความสะดวกนี้  สอดคลองกับที่ ศรินทิพย คาวาโนเบะ (2554) วิจัยเรื่อง แรงจูงใจและ
พฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยจังหวัดนาน พบวา แรงจูงใจดานส่ิงอํานวยความสะดวกอยูในระดับมาก แสดงวา 
จังหวัดนานไดมีการพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวไดดีขึ้น มีการทําแผนปายและสัญลักษณตาง ๆ ชัดเจนเหมาะสม  

จากผลการวิจัยท่ีพบวาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ดานการเขาถึงได พบวา ความสะดวกของเสนทางในการ
เดินทางไปแหลงทองเที่ยวอยูในระดับมาก อาจกลาวไดวา การเดินทางมายัง ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม สามารถเลือกเดินทางไดหลายชองทางไมวาจะเปน ทางรถยนตสวนบุคคล รถโดยสารประจําทาง หรือสามารถ
โดยสารเคร่ืองบินมาลงสนามบินเชียงใหมแลวใชบริการรถเชา สอดคลองกับที่ ภัทรรัตน พัวพันพัฒนา (2557) ไดศึกษา
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม พบวา เชียงใหมเปนเมืองที่มีการพัฒนาดาน
คมนาคมในหลายๆพื้นที่ เพื่ออํานวยความสะดวกกับนักทองเที่ยวและคนในทองถ่ินเอง 

จากผลการวิจัยท่ีพบวาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ดานบุคลากร พบวา เจาหนาที่มีอัธยาศัยดีมีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด สอดคลองกับที่ ดิฐพวิไลซ ออนยิ้ม (2557) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวชาวไทยตอการทองเที่ยวอุทยานเมืองเกาพิจิตร พบวานักทองเที่ยวรับรูไดถึงความมีไมตรีจิตของคนใน
ทองถิ่น สงผลตอความคุมคาจากการทองเท่ียวและความรูสึกดีตอการทองเท่ียวเปนอยางมาก ประชาชนผูที่เปนเจาของ
ทองถิ่นตองมีความเปนมิตร มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เพียงแครอยย้ิมก็สามารถสรางความสบายใจหรือความประทับใจใหกับ
นักทองเท่ียวได การบริการที่ดีนั้นเปนการรักษาลูกคาเดิมและสรางลูกคาใหม จึงชวยสงเสริมใหมีการแนะนําบุคคลอื่น ๆ 
ใหเดินทางมาทองเที่ยว ยังสามารถชวยกระตุนความถี่ในการเดินทางมาทองเที่ยวที่สูงขึ้น  

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

จากการศึกษาความพึงพอใจนักทองเที่ยวชาวไทยในการเดินทางมาทองเที่ยวตําบลก้ืดชาง อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษามีขอเสนอแนะสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการธุรกิจ
ทองเที่ยว หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ และชุมชน ในการบริหารกิจการทองเที่ยวในชุมชน ดังนี้ 
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1. จากผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวชาวไทยที่มีเพศแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน โดยเฉพาะ
ดานการเขาถึงได ซ่ึงอนุมานไดวาเพศหญิงรูสึกอันตรายกวาเม่ือเดินทางมาทองเที่ยวตําบลก้ืดชาง อีกทั้งยังมีความพึงพอใจ
นอยตอความสะดวกของเสนทางในการเดินทางไปแหลงทองเที่ยว และความเพียงพอในการใหบริการรถสาธารณะในแหลง
ทองเที่ยวมีไมเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว หนวยงานที่เกี่ยวของควรติดตั้งไฟฟาสองสวางตามจุดโคง จุดเสี่ยง
เพิ่มขึ้น และใหการสนับสนุนเพิ่มจํานวนรถสาธารณะใหมากขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว 

2. จากผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจแตกตางกัน โดยเฉพาะกลุม 
ผูมีอายุ 50 ปขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจดานการเขาถึงไดและดานส่ิงอํานวยความสะดวกต่ําที่สุด อนุมานไดวาแหลง
ทองเที่ยวตําบลก้ืดชางไมเอื้ออํานวยตอสังขารของผูสูงอายุ ผูประกอบการและภาครัฐควรรวมมือกันปรับปรุงไมว าจะ
เปนความสะอาดของหองน้ํา ความสะดวกของที่จอดรถ รวมถึงปรับปรุงถนนเขาสูแหลงทองเที่ยว 

3. จากผลการวิจัยดานแหลงขอมูลขาวสารการทองเท่ียว หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนควรใหการ
สนับสนุนประชาสัมพันธ ในแหลงทองเที่ยวเปดใหมที่กําลังเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว เชน แกงกื้ดของตําบลกื้ดชาง  
ใหเปนที่รูจักของนักทองเท่ียวเพิ่มมากข้ึน เพื่อสรางรายได และการประชาสัมพันธจังหวัดไปในตัว 

4. จากผลการวิจัยที่ พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกตูเอทีเอ็มมีไมเพียงพอตอ
ความตองการของนักทองเท่ียว ภาครัฐฯ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรเรงพัฒนาสิ่งอํานวยความในดานนี้ เชน การเพิ่ม
จํานวนของตูเอทีเอ็ม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทองเที่ยวในแตละคร้ัง 

5. จากผลการวิจัยท่ี พบวา นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจนอยตอสื่อโฆษณาการประชาสัมพันธ และการรับรู
ในสื่อออนไลน ของตําบลกื้ดชางนั้นยังไมดีเทาที่ควร ดังนั้น ควรมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวใหมากขึ้น ทุกวันนี้คนทั่วโลกเดินทางออกจากบานเพ่ือทองเที่ยว คนหาสถานท่ีและวัฒนธรรมใหมๆ  
อยูตลอดเวลา ควรมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยางตอเนื่อง หรือเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวสามารถไดสื่อสารหลาย
ชองทาง หรือแบงปนภาพ/ วีดีโอ ผานเครือขายสังคมออนไลนใหมากข้ึน เพราะปจจุบันนี้ สื่อออนไลนมีความสําคัญเปน
อยางมากกับสังคมไทยมีการเผยแพรขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. เพื่อนําผลที่ไดวิจัยมานําไปปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น ในการทํางานวิจัยครั้งตอไปควร ควร
มุงเนนแหลงทองเที่ยวในสถานท่ีใดสถานที่หนึ่ง เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก เพื่อหาจุดเดน และจุดดอยของสถานท่ีทองเที่ยว
นั้นๆ ในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

2. ควรทําวิจัยเพิ่มเติมกับกลุมตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เพ่ือใหทราบถึงความแตกตางระหวาง
นักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวตางชาติในการเดินทางมาทองเที่ยวตําบลก้ืดชาง เพื่อใหทราบถึงความ
แตกตางในดานตางๆท่ีมีผลตอความพึงพอใจสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่อง 
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ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษ
แหงประเทศไทย 
 
Factors Affecting the Satisfaction of Provident Fund Members Expressway Authority 
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   ดร.อนันตพร  วงศคํา 
    ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ  
ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย 

มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจสิทธิประโยชนในการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการ
ทางพิเศษแหงประเทศไทย จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล โดยกลุมตัวอยางที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 
พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย จํานวนท้ังสิ้น 4,688 คน และไดใชสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยางของ
ทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 369 คน และเครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) คาสถิติ Independent Sample t – test และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
ของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of 
Variance) เม่ือพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปน
รายคูโดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test)  

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 50.25            
มีชวงอายุ 36 - 45 ป จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 27.25 มีสถานภาพ โสด จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 
48.25 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 55.75 ปจจุบันดํารงตําแหนงในระดับ 1 – 6 
จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 47.30 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5 – 9 ป จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 
26.50 มีระยะเวลาในการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 1 – 10 ป จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 47.80             
มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 24.50 มีคาใชจายเฉล่ียตอเดือน 
20,001 - 30,000 บาท จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 41.00 มีจํานวนเงินที่ทานไดหักสะสมเขากองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ 9% จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 34.30  

ผลการทดสอบคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาอยูในระดับมาก มีคา x = 3.56 และคา SD. = 0.81 

โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสิทธิประโยชนเกี่ยวกับภาษี มีคา x = 3.84 และคา SD. = 0.77 รองลงมา        

คือ ดานความมั่นคง มีคา x = 3.65 และคา SD. = 0.84 , ดานความพึงพอใจในอัตราเงินสมทบท่ีนายจางจายให 

มีคา x = 3.50 และคา SD. = 0.83 ,ดานผลตอบแทน มีคา x = 3.41 และคา SD. = 0.78 , และดานแรงจูงใจ 

มีคา x = 3.41 และคา SD. = 0.81 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการเปนสมาชิก รายได
เฉลี่ยตอเดือน รายจายเฉล่ียตอเดือน จํานวนเงินที่หักสะสม ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจสิทธิประโยชนของการ
เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ที่ไมแตกตาง แตในตําแหนงงาน 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ที่แตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : สิทธิประโยชน, กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

Abstract
Factors Affecting the Satisfaction of Provident Fund Members Expressway 

Authority of Thailand purpose To study the level of satisfaction, benefits of being a 
provident fund member Expressway Authority of Thailand Classified by The samples used 
in this research are the Expressway Authority of Thailand employees. The total number of 
4,688 people and the size of the sample group of Taro Yamane were used. The sample 
group was 369 people. The data collection tool was a statistical questionnaire used to 
analyze data Including frequency, percentage, mean, standard deviation, independent 
sample t-test, and the difference between the average of more than 2 groups using the 
analysis of variance One-way Analysis of Variance when there is a significant difference in 
the average pair value Therefore testing the differences in pairs by the Scheffe’s 

The results showed that the majority of respondents were female, with 186 persons, 
accounting for 50.25 percent, with the age range of 36 - 45 years, 103 people, representing 
27.25 percent, having single status, 183 persons, accounting for 48.25 percent, having a 
level 213 bachelor's degree students, accounting for 55.75 percent, currently holding 
positions in levels 1 - 6, 179 persons, accounting for 47.30 percent has a duration of 5 - 9 
years, 99 members, or 26.50 percent, with a period of 1 - 10 years, 181 members, 
representing 47.80 percent, with a monthly income of 10,001 - 20,000 baht, 92 persons, 
equivalent to 24.50 percent, with an average monthly cost of 20,001 - 30,000 baht, 162 
people, representing 41.00 percent, with the amount of money that you have accumulated to 
the provident fund, 9%, 130 people, representing 34.30 percent 

Test results, mean, standard deviation Found that it was at a high level, with value = 
3.56 and SD. = 0.81. The highest average value was tax benefits, with value = 3.84 and SD. 
= 0.77, followed by security = value 3.65 and SD. = 0.84, the satisfaction in the 
contribution rate that the employer pays is 3.50 and the SD value = 0.83, the return value is
= 3.41 and the SD value = 0.78, and the incentive is Value = 3.41 and SD value = 0.81

The hypothesis testing found that gender, age, status, education level Membership period 
estimate salary Average monthly expenditure Accumulated amount different Satisfied with 
the benefits of being a provident fund member Expressway Authority of Thailand That is 
not different But in the job position Working time different Satisfied with the benefits of 
being a provident fund member Expressway Authority of Thailand different

Keywords : Benefits, Provident Fund
 
 
 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



บทนํา 
การออมเงิน หมายถึง การประหยัด การเก็บหอมรอมริบ การถนอมและการสงวนสิ่งที่ประหยัดหรือเก็บหอม

รอบริม (พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน, 2525) โดยการออมมีความสําคัญในการสรางหลักประกันความมั่นคงและ
เสถียรภาพ ในดานการดํารงชีวิตของประชาชน ครอบครัว ชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศชาติ แตในปจจุบัน
คนไทยมีการออมเงินลดลง โดยในชวงปพ.ศ. 2550 – 2555 การออมเฉล่ียตอเดือนของคนไทยมีความผันผวน
คอนขางสูง ในป พ.ศ. 2550 อัตราการออมอยูที่รอยละ19.7 เม่ือเทียบกับปกอนหนา ตอมาในป พ.ศ. 2551-2552 
อตัราการออมมีแนวโนมลดลงเหลือรอยละ 6.5 และ 6.1 ตามลําดับ แตในป พ.ศ. 2553 อัตราการออมเพิ่มสูงขึ้นอยูที่
รอยละ 20.3 และในป พ.ศ. 2554 – 2555 อัตราการออมมีแนวโนมลดลงอีกครั้งเหลืออยูที่รอยละ 3.2 และติดลบท่ี
รอยละ 2.9 ในป พ.ศ.2555 (สํานักงานสถิติ, 2555) ดังนั้น การท่ีคนไทยมีพฤติกรรมการออมที่ลดลงจะสงผลกระทบ
ทั้งตอประเทศชาติและตนเอง เน่ืองจากเงินออมของประชาชนจะเปนสวนหนึ่งของเงินทุนของรัฐบาลในการกูยืมเพื่อ
นําไปพัฒนาประเทศ สําหรับผลกระทบตอตนเองนั้นจะกระทบตอความมั่นคงในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะในชวงชีวิต
หลังเกษียณอายุ เนื่องจากเปนชวงเวลาท่ีไมมีรายได แตมีคาใชจาย ดังนั้น การมีเงินออมที่เพียงพอ จึงเปนสิ่งสําคัญ
อยางย่ิง เพื่อไมใหประสบความยากลําบากในวัยหลังเกษียณอายุ จึงจําเปนตองมีการเตรียมความพรอม โดยเฉพาะ
การวางแผนทางดานการเงินผานการออมเงินในรูปแบบตางๆ เพื่อรองรับการใชจายหลังเกษียณอายุ 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนรูปแบบหนึ่งของการออมเงินเพื่อรองรับการใชจายหลังเกษียณอายุ ซึ่งกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) คือ กองทุนที่ไดรับการสงเสริมใหจัดต้ัง โดยกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยเปนกองทุนที่ลูกจางและนายจางไดรวมกันจัดตั้งขึ้นดวยความสมัครใจ ซ่ึงมี
ลักษณะการออมแบบผูกพันระยะยาว (Long Term Contractual Saving) โดยลูกจางจะตองจายเงินสวนหนึ่งที่
เรียกวา “เงินสะสม” และ นายจางก็ตองจายเงินอีกสวนหนึ่งที่เรียกวา “เงินสมทบ” ดังนั้น เงินสะสมที่ถูกจายโดย
พนักงานและ เงินสมทบที่ถูกจายโดยนายจางจะนับเปน “เงินกองทุน” ซึ่งจะมีการนําเงินกองทุนไปหาผลประโยชนและ
ผลตอบแทนสูงสุด โดยผูจัดการกองทุน รวมทั้ง นายจางและลูกจางจะไดประโยชนในดานภาษีและการจัดตั้งกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสรางสวัสดิการใหแกพนักงานในกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ ลาออก
จากงานหรือเพื่อเปนหลักประกันใหแกครอบครัวของพนักงานในกรณีที่พนักงานทุพลภาพหรือเสียชีวิต 

กระทรวงการคลังเห็นเปนการสมควรสงเสริมใหมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดวยความสมัครใจ
รวมกันระหวางนายจางและลูกจาง เพื่อเปนการสงเสริมการระดมเงินออมแบบผูกพันระยะยาวและเพื่อให
เงินกองทุนจากการออมเปนสวัสดิการแกลูกจาง จึงไดใหมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้น ตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ โดยเงินกองทุนยังคงเปน
เพียงทรัพยสินสวนหนึ่งของนายจาง ตอมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2530 กระทรวงการคลังไดประกาศใชบังคับ
พระราชบัญญัติฉบับแรกวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เปนกองทุนสวัสดิการและเปนหลักประกันที่มั่นคงอยางแทจริง ภายหลังจากลูกจางเกษียณอายุหรือออกจากงาน 
หรือลาออกจากกองทุนและจากการท่ีกระทรวงการคลังประสบความสําเร็จเก่ียวกับการระดมเงินออมแบบผูกพันใน
ระยะยาวจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยเร่ิมตนจากจํานวนเงินกองทุนเพียง 562 ลานบาท จํานวน 159 กองทุน 
และนายจาง 154 ราย มีสมาชิกกองทุน 28,413 ราย แมวาในชวงของวิกฤตเศรษฐกิจปลายป พ.ศ. 2540 ทําให
บริษัทเอกชน ซึ่งเปนนายจางจํานวนมากไดรับผลกระทบจากวิกฤติดังกลาว สงผลกระทบใหการเจริญเติบโตของ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพไมไดเพิ่มขึ้นตามเปาหมายหรือเงินกองทุนเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีลดลงนั้นเอง  แตอยางไรก็ตาม          
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพก็มียอดเงินกองทุนสูงถึง 441,710 ลานบาท จํานวน 513 
กองทุนและจํานวนนายจาง 8,187 ราย จํานวนสมาชิกกองทุน 1,915,000 ราย (กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไทย, 2551) 
จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวากองทุนสํารองเลี้ยงชีพถือเปนแหลงที่มาของเงินออมท่ีไหลเขาสูระบบทางดาน
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เศรษฐกิจที่สําคัญเปนอยางยิ่ง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพจึงนับวามีความจําเปนและความสําคัญในการระดมเงินทุน 
ระยะยาวใหแกตลาดทุนและตลาดเงิน (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, 2551) 

ดังนั้น จากความสําคัญและสิทธิประโยชนของกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ทั้งในสวนของพนักงานการทางพิเศษ
แหงประเทศไทย ผูวิจัย จึงตองการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเปนสมาชิกกองทุน สํารองเลี้ยงชีพ 
พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาใชในการพัฒนาและสงเสริมโครงการดังกลาวให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจสิทธิประโยชนในการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานการทาง

พิเศษแหงประเทศไทย จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคล ที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน
การทางพิเศษแหงประเทศไทย ที่แตกตางกัน 

2. สิทธิประโยชนของกองทุนสาํรองเล้ียงชพี ที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในการเปนสมาชิกกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ที่แตกตางกัน 

 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
     ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. การศึกษา 
5. ตําแหนง 
6. อายุงาน 
7. ระยะเวลาในการเปนสมาชิกกองทุน 
8. รายได 
9. คาใชจาย 
10. จํานวนเงินที่หักสะสมเขากองทุน 

สิทธิประโยชนการเปนสมาชิก 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

1. ดานผลตอบแทน 
2. ดานความมัน่คง 
3. ดานแรงจูงใจ 
4. ดานความพึงพอใจในอัตราเงิน
สมทบท่ีนายจางจายให 
5. ดานสิทธปิระโยชนเก่ียวกับภาษี 

การตัดสินใจออมเงิน 
ของสมาชิกกองทุน 

สํารองเล้ียงชีพ  
พนักงานการทางพิเศษ 

แหงประเทศไทย 
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วิธีการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ตองการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
1. กลุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง คือ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย จํานวนทั้งสิ้น 

4,688 คน ขอมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 (ท่ีมา : แผนกขอมูลระบบงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล          
การทางพิเศษแหงประเทศไทย) การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางและไดใชสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยาง 
แบบทราบจํานวนประชากรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 369 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคําถามที่ใชรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยส วน

บุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ตําแหนง อายุงาน ระยะเวลาในการเปนสมาชิกกองทุน รายได 
คาใชจายและจํานวนเงินที่หักสะสมเขากองทุน 

สวนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจสิทธิประโยชนการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ไดแก ดานผลตอบแทน 
ดานความม่ันคง ดานแรงจูงใจ ดานความพึงพอใจในอัตราเงินสมทบท่ีนายจางจายให ดานสิทธิประโยชนเกี่ยวกับภาษี 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
3. การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดวยคาสถิติ ดังนี้ 

3.1 วิเคราะหสถิติพื้นฐานของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม โดยคาการแจกแจก ความถี่และคารอยละ 
3.2 การวิเคราะหสถิติพื้นฐาน เพ่ือใหทราบลักษณะการแจกแจงในแตละตัวแปรโดยจะใชสถิติ

พื้นฐานบรรยายใหทราบคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
3.3 การบรรยายเชิงพรรณนาเก่ียวกับขอเสนอแนะ เพ่ือการนําไปใชปรับปรุงและพัฒนา  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผูวิจัย สรุปผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน

การทางพิเศษแหงประเทศไทย จากแบบสอบถามที่วิเคราะหสรุปไดดังนี้ 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งสวนใหญพบวาเพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง 

มีจํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 50.25 และเพศชายมีจํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 49.75 มีชวงอายุ 36 - 45 
ป จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 27.25รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 26 - 35 ป จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 
23.25 และมีอายุระหวาง 46 - 55 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 21.75 มีสถานภาพ โสด จํานวน 183 คน        
คิดเปนรอยละ 48.25 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 41.50 และมีสถานภาพ
หมาย/หยาราง จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 10.25 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 
55.75 รองลงมา คือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 30.00 และตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 47 คน 
คิดเปนรอยละ 14.25 ปจจุบันดํารงตําแหนงในระดับ 1 – 6 จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 47.30 รองลงมา คือ 
ระดับ 7 – 9 จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 46.80 และ ระดับ 10 – 11 จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.30        
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 5 – 9 ป จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 26.50 รองลงมา คือ ปฏิบัติงาน 20 ป ขึ้นไป 
จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 26.25 และปฏิบัติงาน 1 – 4 ป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 25.50 มีระยะเวลา
ในการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 1 – 10 ป จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 47.80 รองลงมา คือ 10 – 20 
ป จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 36.80 และ 20 ป ขึ้นไป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 15.40 มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 24.50 รองลงมา คือ ต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 84 คน 
คิดเปนรอยละ 22.50 และ สูงกวา 40,000 บาท จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 21.00 มีคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน 
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20,001 - 30,000 บาท จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 41.00 รองลงมา คือ 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 114 คน 
คิดเปนรอยละ 29.00 และ 50,001 - 10,000 บาท จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 17.70 มีจํานวนเงินที่ทานไดหัก
สะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 9% จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 34.30 รองลงมา คือ 11% จํานวน 64 คน 
คิดเปนรอยละ 16.60 และ 3% จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.80 

2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย 

ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคา x = 3.56 และคา SD. 

= 0.81 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสิทธิประโยชนเกี่ยวกับภาษี มีคา x = 3.84 และคา SD. = 0.77 

รองลงมา คือ ดานความมั่นคง มีคา x = 3.65 และคา SD. = 0.84 , ดานความพึงพอใจในอัตราเงินสมทบท่ี

นายจางจายให มีคา x = 3.50 และคา SD. = 0.83 ,ดานผลตอบแทน มีคา x = 3.41 และคา SD. = 0.78 , 

และดานแรงจูงใจ มีคา x = 3.41 และคา SD. = 0.81 เรียงลงมาตามลําดับ 
ดานผลตอบแทน พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิก

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ในดานผลตอบแทน อยูในระดับมาก  มีคา             

x = 3.41 และคา SD. = 0.78 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ปจจุบันทานมีความพึงพอใจกับผลตอบแทนท่ีไดรับ

จากกองทุนสํารองเล้ียงชีพฯ มีคา x = 3.61 และคา SD. = 0.77รองลงมา คือ ทานพอใจนโยบายและขอกําหนด

ตางๆ ในการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มีคา x = 3.48 และคา SD. = 0.80 , ขอผลตอบแทนท่ีไดรับจาก

กองทุนทําใหทานดํารงชีพอยูไดอยางไมเดือดรอนภายหลังเกษียณอายุ มีคา x = 3.38 และคา SD. = 0.82 ,          

ขอผลตอบแทนท่ีไดรับจากกองทุนจะมากกวาผลตอบแทนท่ีทานนําเงินไปออมดวยวิธีอื่น มีคา x = 3.31 และคา 

SD. = 0.65 , และขอทานพอใจในผลตอบแทนดานสิทธิประโยชนตางๆ มีคา x = 3.25 และคา SD. = 0.87               
เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานความมั่นคง พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ในดานความมั่นคง อยูในระดับมาก มีคา x = 3.65 และ
คา SD. = 0.84 โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพฯ ทําใหทานรูสึกไดรับประโยชน 

4.10 มีคา x = และคา SD. = 0.94 รองลงมา คือ การเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ ทําใหทานมั่นใจวา

สามารถสรางความมั่นคงใหกับทานและครอบครัว มีคา x = 3.71 และคา SD. = 0.80 , ขอการเปนสมาชิก

กองทุนสํารองเล้ียงชีพฯ ทําใหทานมั่นใจวางานของทานมีความมั่นคงมากข้ึน มีคา x = 3.35 และคา SD. = 0.82 
, ขอการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ ทําใหทานมั่นใจวาหลังเกษียณหรือลาออก ทานจะมีเงินสํารองไวใช          

มีคา x = 3.62 และคา SD. = 0.89 , และขอการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ ทําใหทานมีความมั่นใจใน

การใชชีวิต มีคา x = 3.49 และคา SD. = 0.75 เรียงลงมาตามลําดับ 
ดานแรงจูงใจ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ในดานแรงจูงใจ อยูในระดับมาก มีคา x = 3.41 และคา 
SD. = 0.81 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานมีความพึงพอใจและภูมิใจ ที่ไดมีเงินออม หลังเกษียณหรือลาออกจาก

งาน มีคา x = 3.62 และคา SD. = 0.77 รองลงมา คือ ทานมีความพอใจในอัตราเงินออมที่ไดรับ เมื่อสิ้นสุดการ

เปนสมาชิก มีคา x = 3.55 และคา SD. = 0.87 , ขอเพื่อสรางแรงจูงใจใหกับสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ 

กองทุนควรหาทางปรับเพ่ิมเงินสมทบใหไดสูงสุดตามที่กฎหมายกําหนด มีคา x = 3.48 และคา SD. = 0.95 ,       
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ขอกองทุนสํารองเล้ียงชีพฯ มีสวนรวมในการสรางแรงจูงใจใหทานมีกําลังใจในการทํางานระยะยาว มีคา           

x = 3.25 และคา SD. = 0.84 , และขอทานมีแรงจูงใจในสิทธิประโยชนที่ทานจะไดรับ มีคา x = 3.16 และคา 
SD. = 0.62 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานความพึงพอใจในเงินสมทบท่ีได พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิทธิประโยชนของการ
เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ในดานความพึงพอใจในเงินสมทบท่ีได 

อยูในระดับมาก มีคา x = 3.50 และคา SD. = 0.83 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานพึงพอใจกับจํานวนเงิน

สมทบท่ีนายจางจายใหในอัตราสมทบ มีคา x = 3.77 และคา SD. = 0.90 รองลงมา คือ ทานพึงพอใจในเกณฑ

เงินที่ตนเองถูกหักเพ่ือออม มีคา x = 3.75 และคา SD. = 0.74 , ขอนอกเหนือจากการฝากเงิน เลนหุน การซื้อ

พันธบัตรหรือหุนกูแลว ทานมีความพึงพอใจท่ีจะออมเงินไวในกองทุน มีคา x = 3.41 และคา SD. = 0.94 ,            
ขอทานพึงพอใจกับอัตราเงินสมทบที่นายจางจายใหในอัตราสมทบรอยละ 9, 10, 11 ตามชวงอายุงาน มีคา          

x = 3.33 และคา SD. = 0.75 , และขอทานมีความพึงพอใจท่ีจะออมเงินสะสมมากกวาเงินที่นายจางจายสมทบให 

มีคา x = 3.24 และคา SD. = 0.84 เรียงลงมาตามลําดับ 
ดานสิทธิประโยชนเกี่ยวกับภาษี พบวาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิทธิประโยชนของการ

เปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ในดานสิทธิประโยชนเกี่ยวกับภาษี         

อยูในระดับมาก มีคา x = 3.84 และคา SD. = 0.77 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ภาษีที่ไดรับการยกเวนจาก

กองทุนสํารองเล้ียงชีพฯ ควรนําไปหักลางจากภาษีสวนอื่นๆ ได มีคา x = 3.98 และคา SD. = 0.90 รองลงมา คือ 

การเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพฯ ทําใหทานไดรับการยกเวนภาษี มีคา x = 3.95 และคา SD. = 0.79 , ขอ

ภาษีที่ไดรับการยกเวนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ ควรมีการปรับปรุงใหมีวงเงินมากกวาปจจุบัน มีคา x = 3.80 
และคา SD. = 0.89 , ขอทานตองการลงทุนในกองทุนสํารองเล้ียงชีพฯ เพื่อใหทานเสียภาษีนอยที่สุด มีคา               

x = 3.75 และคา SD. = 0.67 , และขอภาษีที่ไดรับการยกเวนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฯ ควรมีการปรับปรุงให

มีการครอบคลุมที่กวางข้ึน มีคา x = 3.71 และคา SD. = 0.58 เรียงลงมาตามลําดับ 
3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย จําแนกตามเพศ 
จําแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสิทธิประโยชนของการเปน

สมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย จําแนกตามเพศ พบวาในเพศท่ีแตกตางกัน 
มีความพึงพอใจสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามอายุ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสิทธิประโยชนของการเปน
สมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย จําแนกตามอายุ พบวาในอายุ ที่แตกตางกัน 
มีความพึงพอใจสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามสถานภาพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิทธิประโยชนของ
การเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย จําแนกตามสถานภาพ พบวาใน
สถานภาพ ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจสิทธิประโยชนของการเปนสมาชกิกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานการทาง
พิเศษแหงประเทศไทย ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน 
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จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสิทธิประโยชน
ของการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย จําแนกตามระดับการศึกษา 
พบวาในระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามตําแหนงงาน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิทธิประโยชน
ของการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย จําแนกตามตําแหนงในงาน 
พบวาในตําแหนงในงาน ท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ในภาพรวมและดานสิทธิประโยชนเก่ียวกับภาษี ที่แตกตางกัน 

จําแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิทธิ
ประโยชนของการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย จําแนกตามสถานภาพ 
พบวาในสถานภาพ ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ที่แตกตางกัน ในภาพรวมและดานความมั่นคง เนื่องจากมีคา Sig ท่ี 0.001 

จําแนกตามระยะเวลาในการเปนสมาชิก พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
สิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย จําแนกตาม
ระยะเวลาในการเปนสมาชิก พบวาในระยะเวลาในการเปนสมาชิก ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจสิทธิประโยชนของ
การเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ในภาพรวมและรายดาน ที่ไม
แตกตางกัน 

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ สิทธิ
ประโยชนของการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย จําแนกตามรายได
เฉล่ียตอเดือน พบวาในรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจสิทธิประโยชนของการเปนสมาชกิกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ในภาพรวมและรายดานท่ีไมแตกตางกัน 

จําแนกตามรายจายเฉลี่ยตอเดือน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิทธิ
ประโยชนของการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย จําแนกตามรายจาย
เฉลี่ยตอเดือน พบวาในรายจายเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิก
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามจํานวนเงินหักสะสม พบวาการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ สิทธิ
ประโยชนของการเปนสมาชกิกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย จําแนกตามจํานวนเงนิ
หักสะสม พบวาในจํานวนเงินหักสะสม ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาผูวิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิทธิประโยชน
ของการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ในภาพรวม อยูในระดับมาก           

มีคา x = 3.56 และคา SD. = 0.81 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสิทธิประโยชนเกี่ยวกับภาษี มีคา x = 

3.84 และคา SD. = 0.77 รองลงมา คือ ดานความมั่นคง มีคา x = 3.65 และคา SD. = 0.84 , ดานความพึง

พอใจในอัตราเงินสมทบท่ีนายจางจายให มีคา x = 3.50 และคา SD. = 0.83 ,ดานผลตอบแทน มีคา x = 3.41 
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และคา SD. = 0.78 , และดานแรงจูงใจ มีคา x = 3.41 และคา SD. = 0.81 เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ พัชราภรณ อังปนานนท (2549) การศึกษาสภาพการดําเนินงาน และประโยชนที่ไดรับจากการ
จัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพบวา โดยภาพรวมธุรกิจที่มีการจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดรับประโยชนอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอสวนใหญไดรับประโยชนจากการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอยูใน ระดับมาก มีเพียง 
1 ขอเทานั้นที่ไดรับประโยชนจากการจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และสอดคลองกับงานวิจัยของไพลิน เตียงพิทยา
กร (2552) ศึกษาเรื่องการออมระยะยาวท่ีใหสิทธิประโยชนทางภาษี พบวา อัตราผลตอบแทนการออมที่ใหสิทธิ
ประโยชนทางภาษี มีผลตอการออมที่ใชสิทธิประโยชนทางภาษีในทิศทางตรงกันขาม 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย พบวาเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการเปน
สมาชิก รายไดเฉลี่ยตอเดือน รายจายเฉลี่ยตอเดือน จํานวนเงินที่หักสะสม ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจ สิทธิ
ประโยชนของการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ที่ไมแตกตาง แตใน
ตําแหนงงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิกกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ที่แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ เอกวลี คณา
วงษ (2551) ไดศึกษาเรื่อง ผลตอบแทนและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกาหนดอัตราเงินสะสมในกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพของสมาชิกที่เปนพนักงาน การไฟฟาสวนภูมิภาค พบวา ปจจัยท่ีมีผลตออัตราเงินสะสมในกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
ของสมาชิก ที่เปนพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดแก อายุ อายุงาน การศึกษา ปจจัยเหลานี้ความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับการการกาหนดอัตราสะสมในกองทุนสํารองเล้ียงชีพ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรัตนชัย ยืนยาว 
(2551) ไดศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับอัตราการออมในกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กรณีศึกษา: พนักงานบริษัท   
แอดวานซ คอนแท็ค เซ็นเตอร จากัด พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ และอายุงาน คือเมื่ออายุสูงข้ึน พนักงาน
จะออมในอัตรามากกวารอยละ 5 มากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
ในการจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย ในดานสิทธิประโยชนทางดาน

ภาษีมีความพึงพอใจไดในระดับหนึ่งแลว จึงควรสรางความม่ันคงของกองทุนใหเพิ่มมากข้ึนดวยการเพิ่มจํานวน
สมาชิก สิ่งที่จะทําใหมีจํานวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น นั่นคือ การเพิ่มจํานวนเงินสมทบท่ีนายจางจายใหมีอัตราท่ีสูงข้ึน 
กําหนดอัตราส่ิงตอบแทน สิทธิประโยชนตางๆ ใหมีจํานวนหลากหลายและมีจํานวนวงเงินที่สูงข้ึน สิ่งเหลานี้จะชวย
สรางแรงจูงใจใหมีการเพิ่มสมาชิกและยังคงไวซึ่งสมาชิกเดิมดวย  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาปจจัยท่ีสรางความพึงพอใจของการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เชน ผลตอบแทน การ

บริหาร การวางแผน การบริการ การประชุมสัมมนา การฝกอบรม การประชาสัมพันธและการติดตามประเมินผล  
2. อัตราผลตอบแทนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่มีแนวโนมลดต่ําลง ทําใหสมาชิกมีการออมนอยลง จึง

เปนตัวแปรที่นาสนใจ ท่ีควรนามาศึกษาเพิ่มเติมในการวิจัยคร้ังตอไป 
3. ควรศึกษาคุณภาพชีวิตของการเปนสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ภายหลังเกษียณอายุและไดรับ

เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เพื่อใหทราบถึงผลสําเร็จและเปาหมายในการจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑเครื่องเงินของนักทองเที่ยวชาวจีน 
 
Factors affecting the decision to buy silver products of Chinese tourists 
 
ผูวิจัย   บังอร  เซ่ียงอึ๋ง 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.สุรัสวดี  โปสินธุ 

สาขา การจัดการและการตลาด มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
         การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps 
ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงินของนักทองเที่ยวชาวจีน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริโภคท่ี
เปนนักทองเท่ียวชาวจีน จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบเชิงอนุมานใชในการวิเคราะหความ
แตกตางระหวางกลุม (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  
       ผลการวิจัยพบวานักทองเท่ียวชาวจีนสวนใหญเปนเพศหญิง อายุอยูในชวง 31-41 ป อาชีพหนักงานบริษัท 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสดและรายไดตอเดือน 20001-30000 บาท คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาด7Ps ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายปจจัยทั้ง 7 ดาน 
ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและ
เสนอทางกายภาพ ดานกระบวนการ อยูในระดับมากเรียงตามลําดับการเปรียบเทียบ สามรถสรุปผลการวิจัยได 
ดังนี้ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องของนักทองเท่ียวชาวจีนที่มีอายุแตกตางกันเปนรายปจจัย 
พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด7Ps ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด อยาง
มีนัยสําคัญที่ระดับ0.05  และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงิน ที่มีเพศ อาชีพ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ที่ไมแตกตางกันเปนรายปจจัยพบวาไมแตกตางกันอยางนัยสําคัญที่ระดับ 0.05   
 
ความสําคัญ : สวนประสมทางการตลาด7Ps,ผลิตภัณฑเครื่องเงิน,การตัดสินใจซื้อ 
 
Abstract 

This study aims to study demographic factors 7Ps marketing mix factors affecting 
the decision to buy silver products of Chinese tourists the sample group used in the research 
was Consumers who are 400 Chinese tourists. the tools used for data collection are 
questionnaires. Statistics used in data analysis are frequency, percentage and standard 
deviation. Inferential testing is used to analyze differences between groups (t-test), one-way 
analysis of variance (One-way ANOVA). 

The results showed that most Chinese tourists were female. Age in the range of 31-
41 years, heavy occupation, company work Bachelor's degree Single status and monthly 
income 20001-30000 baht average and standard deviation 7Ps marketing mix factors In the 
overall picture, it is at a high level. When considering each of the seven factors as follows: 
product, price, distribution channel In the promotion of personal marketing, creating and 
offering physical Process At a high level, arranged in order of comparison The results of the 
research can be summarized as follows: factors affecting the decision to buy machine 
products of Chinese tourists with different age groups Found that 7Ps marketing mix factors 
Product Distribution channels Marketing promotion Significantly at the level of 0.05 And 
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factors that affect the decision to buy silverware products with sex, occupation, education 
level, status that is not different in each factor, it is found that there is no significant 
difference at the level of 0.05 

Keyword : Marketing mix 7Ps, Silverware product, Buying decision
 

บทนํา 
 ในปจจุบันการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและนํารายได
เขาประเทศปละหลายลานบาทสรางรายไดเปนอันดับ1ของประเทศโดยนักทองเท่ียวที่เดินทางเขามาในประเทศไทย
มากที่สุดคือนักทองเที่ยวชาวจีนที่เปนอันดับ 1 ประเทศไทยจึงมีรายไดจากนักทองเที่ยวชาวจีนสวนใหญ แมว า
สภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจและความกาวหนาทางเทคโนโลยีจะพลิกโฉมในจีน แตในวิถีการดํารงชีวิตของจีนยังมี
ความเชื่อและความเปนศิลปะวัฒนธรรม เคร่ืองประดับเงินตาง ๆ  
 ผูประกอบการจึงไดนําผลิตภัณฑเครื่องเงินมาจําหนายใหกับนักทองเที่ยวชาวจีน โดยมีลวดลายท่ีแตกตาง
กันออกไปโดยเนนในดานความเปนศิลปะของประเทศไทย นิยมสินคารูปแบบตาง ๆ เชน เคร่ืองประดับเงินที่เปน 
สรอยคอ แหวน สรอยขอมือและอีกมากมายที่เปนเอกลักษณของไทยโดยสวนใหญจะผลิตที่จังหวัดนาน จังหวัด
เชียงใหม จังหวัดสุโขทัยที่ขึ้นชื่อในประเทศไทย นักทองเที่ยวชาวจีนสวนใหญจะซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงินเพื่อเก็บ
สะสม ซื้อฝาก จัดโชวและเปนเครื่องประดับอีกมากมายท่ีนิยม ดังนั้นผูประกอบการจึงตองสรางความแตกตางและ
หลากหลายในดานตาง ๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงิน 
 จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยเห็นวาเรื่องปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
เครื่องเงินของนักทองเท่ียวชาวจีน มีความสําคัญและมีประโยชนตอผูประกอบการ สามารถนําผลการวิจัยนี้ไปใช
เปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธดานการตลาดได รวมถึงใชเปนขอมูลเบื่องตนในการปรับเปล่ียน หรือพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑเครื่องเงินและการบริการใหตอบสนองตวามตองการของนักทองเท่ียวชาวจีนตอไป 
คําถามงานวิจัย 
        1. ปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีความแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงินของ
นักทองเท่ียวชาวจีนมากนอยเพียงใด 
         2. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงิน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการสรางและนําเสนอทางกายภาพ ดานกระบวนการ ดานใด
สําคัญและมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงินมากนอยเพียงใด  
 

วัตถุประสงคงานวิจัย 
        1. เพ่ือศึกษาปจจัยประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเคร่ืองเงินที่แตกตางกันมีผลตอการ
ตัดสิน 
         2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด7Ps ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
เคร่ืองเงินของนักทองเท่ียวชาวจีน  
สมมติฐานการวิจัย 
         1. นักทองเที่ยวชาวจีนที่มีปจจัยดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
เคร่ืองเงินที่แตกตางกัน 
         2. ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด7Ps มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงินของ
นักทองเท่ียวชาวจีน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตการวิจัย 
        งานวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาเพื่อทําความเขานักทองเท่ียวชาวจีนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑเคร่ืองเงิน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้คือนักทองเที่ยวชาวจีนที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
และไมสามารถทราบจํานวนท่ีแนนอนของนักทองเท่ียวชาวจีนที่เดินทางเขามา ผูวิจัยจึงไดใชการคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางของประชากรโดยคํานวณสูตร Taro Yamane  
ประโยขนที่คาดวาจะไดรบั 
       1. เพื่อใหองคกรธุรกิจที่เกี่ยวของเขาใจถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงินทั้งสามารถ
หาแนวทางที่เหมาะสมในการตอบสนองความตองการของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงินของนักทองเที่ยวชาว
จีนไดทําใหองคกรสรางความสามารถในการเพ่ิมยอดขาย 
        2. เพื่อนําเสนอขอมูลใหแกผูที่ เกี่ยวของหรือผูที่สนใจศึกษาเร่ืองที่เกี่ยวของกับธุรกิจเคร่ืองเงินกับ
นักทองเท่ียวชาวจีนโดยสามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปใชในการศึกษาคนควาเพิ่มเติมและใชเปนขอมูลอางอิงตอไป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
          เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใชผูวิจัยเลือกใชเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น
และใชใน ขอมูลแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงินของนักทองเที่ยวชาวจีนโดยมีวิธี
ดําเนินงานตามลําดับขั้นตอนในรายละเอียด ดังนี้ ประชากรกลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักทองเที่ยวชาว

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
o เพศ 
o อายุ 
o อาชีพ 
o ระดับการศึกษา 
o สถานภาพ 
o รายไดตอเดือน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครือ่งเงิน 
ของนักทองเที่ยวชาวจีน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด7Ps 
o ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
o ปจจัยดานราคา 
o ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
o ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 
o ปจจัยดานบุคคล 
o ปจจัยดานการสรางและนําเสนอ

ทางการยภาพ 
o ปจจัยดานกระบวนการ 
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จีนที่มาทองเที่ยวในประเทศไทย และเขามาใชบริการซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงินตอป จํานวนนักทองเที่ยวท่ีเขามาใน
ประเทศไทยตอปจํานวน9,805,753 คน และเขามาซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงินตอเดือน จํานวน 144,032 คน จากป 
2560 กลุมตัวอยางผูที่ใหขอมูลไดแก นักทองเท่ียวชาวจีนจํานวน 400 คน  โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบไมเจาะจง 
ชนิดของแบบสอบถามเปนแบบสํารวจ มีระดับความพึงพอใจ  
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ไดแก 
       ตอนที่ 1 เปนขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัวทั่วไปของนักทองเท่ียวชาวจีน 
ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือน  
       ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสนิใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงิน ลักษณะของคําถาม
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

คะแนน 4.21-5.00 หมายถึง ระดับ  มากทีสุ่ด 
คะแนน 3.41-4.20 หมายถึง ระดับ  มาก 
คะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ระดับ  ปานกลาง 
คะแนน 1.81-2.60 หมายถึง ระดับ  นอย 
คะแนน 1.01-1.80 หมายถึง ระดับ นอยมาก  
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด จงึนําขอมูลมาสรุป 

ขั้นตอนและวิธีการเก็บขอมูล 
         1. เตรียมแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุดเพื่อนําไปเก็บขอมูลนักทองเที่ยวชาวจีนที่มาซื้อผลิตภัณฑ
เคร่ืองเงิน 
         2. ดําเนินการนําแบบสอบถามเพื่อขอความรวมมือใหนักทองเท่ียวชาวจีนตอบแบบสอบถาม 
         3. ผูชวยทําวิจัยแจกแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง 400 ชุด โดยนําแบบสอบถามท่ีเปนภาษาจีนแจก
ใหกับนักทองเท่ียวชาวจีนกรอกขอมูลแลวรับคืน 
         4. ตรวจความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม 
         5. จัดหมวดหมูในแบบสอบถามเพื่อนําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ โดยใชโปรแกรม SPSS ชวยในการ
วิเคราะหขอมูล 
สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
          การวิ เคราะหขอมูลจากบบสอบถาม โดยใชการวิเคราะห เชิงพรรณนา เปนการศึกษา ปจจัย
ประชากรศาสตรและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 
          การวิเคราะหโดยสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐานแตละขอสถิติที่ใชไดแก สถิติ t-test แบบการ
วิเคราะห One-Way ANOVA ใชเปรียบเทียบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญเทากับ 0.05  
 

สรุปผลการวิจัย 
       วิเคราะหดานลักษณะประชากรศาสตรผูวิจัยพบวาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งสวนใหญเปน
เพศหญิง ชวงอายุ 31-40 ป อาชีพเปนพนักงานบริษัท ระดับการศึกษาปริญญาตรีสถานภาพโสดและมีรายได 
20001-30000 บาท  
       วิเคราะหปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 7Psท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงินของ
นักทองเท่ียวชาวจีน โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.86 เม่ือพิจารณาตามรายดานพบวา
นักทองเที่ยวชาวจีนใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคคลอยูในระดับมาก พบคาเฉล่ีย 4.17 ปจจัยดานกระบวนการ 
พบคาเฉลี่ย 4.00 ปจจัยดานการสรางและเสนอทางกายภาพ พบคาเฉลี่ย 3.91 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
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พบคาเฉลี่ย 3.81 ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบคาเฉลี่ย 3.79 ปจจัยดานสงเสริมการตลาด พบคาเฉลี่ย 3.73 ปจจัยดาน
ราคา พบคาเฉลี่ย 3.64 เรียงตามลําดับ 

    วิเคราะหการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงินของนักทองเที่ยวชาวจีนแยกเปนรายดาน พบวาดาน
ผลิตภัณฑ มีความแตกตางของผลิตภัณฑ ดานราคา ราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณคาของผลิตภัณฑ ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย การจัดเรียงผลิตภัณฑที่ดูสวยงาม ดานสงเสริมการตลาด มีการจัดโปรโมชั่นกระตุนการใช
บัตรเครดิต ดานบุคคล พนักงานใหบริการแตงกายสุภาพเรียบรอย ดานการสรางและเสนอทางกายภาพ มีสถานที่
จอดรถกวางขวาง ดานกระบวนการ มีการออกบิลใบเสร็จแสดงยอดเงินที่ชัดเจน และการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา
นักทองเท่ียวชาวจันใหความสําคัญปจจัยดานบุคคล อยูในระดับมาก และรองลงมาตามลําดับ ซึ่งจะพบไดวาแตละ
ปจจัยนั้นมีความแตกตางของคาเฉล่ียไมมากนัก  

 

อภิปรายผล 
              ผูวิจัยไดนําผลมาสรุปเพื่อใหทราบขอเท็จจริงโดยนําทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมาอางอิงสนับสนุนหรือ

ขัดแยงบางขอเท็จจริง ดังนี้ ขอมูลทั่วไปของแบบสอบถาม ซึ่งสวนใหญพบวา เพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ 
เปนเพศหญิง มีจํานวน 238 คน คิดเปนราอละ 59.50 และเปนเพศชาย มีจํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 40.50 
อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุ 31-40 ป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.80 อายุ 41-50 ป จํานวน 
105 คน คิดเปนรอยละ 26.30 อายุ 20-30 ป จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.30 อายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 51 
คน คิดเปนรอยละ 12.80 และอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 อาชีพ พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญ มีอาชีพพนักงานบริษัท จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 54.50 อาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 109 คน          
คิดเปนรอยละ 27.30 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 อาชีพแมบาน จํานวน 23 คน 
คิดเปนรอยละ 5.80 อาชีพขาราชการ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 และอาชีพอื่นๆ จํานวน 14 คน คิดเปน
รอยละ 3.50  ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน 234 คน คิดเปน
รอยละ 58.50 ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.50 คน และระดับการศึกษาตํ่า
กวาปริญญาตรี จํานวน 76 คิดเปนรอยละ 19.00 สถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีสถานภาพโสด 186 
คน คิดเปนรอยละ 46.50 สถานภาพสมรส จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 37.50 และสถานภาพอยา/ราง จํานวน 
64 คน คิดเปนรอยละ 16.00  รายไดตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีรายไดตอเดือน 20001-30000 บาท 
จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 31.30 รายไดตอเดือน 30001-40000 บาท จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.50 
รายไดตอเดือน 10001-20000 บาท คิดเปนรอยละ 19.50 รายไดตอเดือน 40001 บาทข้ึนไป จํานวน 40 คน          
คิดเปนรอยละ 10.00 ไมมีรายไดตอเดือน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.30 และตํ่ากวา 10000 บาท จํานวน 14 คน 
คิดเปนรอยละ 3.50 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สิรินัดดา ศิริสาคร (2557) ศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับเงินของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ
ผูบริโภคท่ีเคยซื้อเครื่องประดับเงินในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 21 ปขึ้นไปจํานวน 400 คนผลการวิจัยพบวา
ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 21-30 ปสถานภาพโสดการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 20,001-30,000 บาท อัมพวรรณ ชัยวรกุล (2555, หนา 
98-101) จากการศึกษาวิจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อผักบริโภคผักปลอด
สารพิษโครงการหลวงของผูจัดจําหนายและผูบริโภคในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองอําเภอศรีราชาและเมืองพัทยาจังหวัด
ชลบุรีพบวาผูบริโภคผักปลอดสารพิษโครงการหลวงสวนใหญเปนเพศหญิงอายุระหวาง 20-29 ปการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและมีสถานภาพโสดโสดมีรายได 20,001-30000 บาท 

 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



         วิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงินของนักทองเที่ยวชาวจีนปจจัยดานผลิตภัณฑ 
พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงินของ
นักทองเที่ยว อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.79  และคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.584 โดยปจจัยที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ขอผลิตภัณฑมีลวดลายใหเลือกแตละประเภท มีคาเฉลี่ย 3.59 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.716 
รองลงมา คือ ขอคุณภาพของผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 3.78 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.667 ขอรูปแบบใหเลือก
หลากลายในแตละประเภท เชน ตางหู  แหวน สรอยคอ สรอยขอมือ มีคาเฉลี่ย 3.85 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.647 ขอมีบรรจุภัณฑใสผลิตภัณฑใหกับลูกคา มีคาเฉลี่ย 3.87 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.625 ขอความ
แตกตางของผลิตภัณฑ คาเฉลี่ย 3.91 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.668 เรียงตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 
(สุรัสวดี โปสินธุ,2561,p.413 - 431) กลาวถึง อิทธิพลของปจจัยทางการตลาดตอความตั้งใจในการใชบริการซ้ําของ
สายการบินการบินไทย สรุปไดวา ตัวแปรชุดแรกระยะเวลาที่ทํางานกับองคกรปจจุบันและตัวแปรชุดที่สองตําแหนง
งานปจจุบัน มีคาเฉลี่ยการรับรูความยุติธรรมในองคกร และดานการรับรูความยุติธรรมดานกระบวนการ ไมแตกตาง
กัน ทั้งนี้สามารถนําผลการวิจัยไปปรับใชกับองคกรเพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการคาตอบแทน 
และบริหารความยุติธรรมซึ่งเปนการสรางคุณภาพชีวิตที่ดี การทุมเท การอยูกับองคกรได อยางมีความสุข          
เพื่อความสําเร็จ และบรรลุเปาหมายการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนขององคกร  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี  
        จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงินของนักทองเที่ยวชาวจีน  ผูวิจัย               
มีขอเสนอแนะจากผลการศึกษาเพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบการนําไปปรับปรุงและพัฒนาองคกรตอไป 
         1. ดานผลิตภัณฑ ควรมีการสรางมูลคาและรูปแบบท่ีแตกตางของผลิตภัณฑใหมีความเดนชัด มีเอกสาร
รับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ แนะนําวิธีการเก็บรักษาและการทําความสะอาดผลิตภัณฑ ควรมีการปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหทันสมัยและแปลกใหม สวยงามและหลากหลายขนาดใหเลือกสรร  
         2. ดานราคา ควรเปนราคาท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ เชน ขนาด ลวดลาย ความอยากงายของผลิตภัณฑ 
โดยคํานวนจากราคาตนทุนในแตละแบบ เพื่อผูบริโภคคุมคากับจํานวนเงินที่จายออกไป 
          เพื่อใหองคกรนําการวิจัยคร้ังนี้ไปปรับปรุงแกไขใหสอดคลองและตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว
ที่มาใชบริการซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงิน ในปจจุบันการปรับเปลี่ยนของนักทองเที่ยวนั่นเปนไปอยางรวดเร็วเนื่องจาก
ขอมูลตาง ๆที่มีการแสดงความคิดเห็นหรือตอบแบบสอบถามเปนขอมูลที่เปนประโยชน ที่นําไปพัฒนาดาน
ผลิตภัณฑหรือการบริการที่ดีตอไป 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
        ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากผลการศึกษาเพ่ือ เปนแนวทางใหผูประกอบการธุรกิจ จําหนายผลิตภัณฑ
เคร่ืองเงิน สามารถนําไปปรับปรุงและพัฒนาสินคาหรือบริการ รวมทั้งวางแผนกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลอง   
           จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงินของนักทองเที่ยวชาวจีน ผูวิจัยพบวา
การศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงินของนักทองเที่ยวชาวจีน ความ
แตกตางดานประชากรศาสตรมีความสําคัญในการตัดสินซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงิน ชวง เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือน ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องเงิน
ของนักทองเท่ียวชาวจีน การพัฒนาผลิตภัณฑที่แตกตางเปนกลยุทธทางการตลาดสามารถนําคูแขงในปจจุบัน การ
บริหารกิจการคาปลีกในผลิตภัณฑเครื่องเงินที่มีตอนักทองเที่ยวชาวจีน การบริการใหลูกคาประทับใจยังตองใสใจ 
รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและสังคมดวยสินคาหรือบริการที่มีเอกลักษณจะมาพรอมกับคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี
โดยมีระดับราคาท่ีผูบริโภคสามารถ เขาถึงไดในราคาสมเหตุสมผลแตดูดีเพื่อใหสามารถ ตอบโจทยกลุมเปาหมายได
อยางถูกตองสําหรับ การทําตลาดที่ประสบความสําเร็จในอนาคต  
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เอกสารอางอิง 
อัมพวรรณ ชัยวรกุล (2555, หนา 98-101) จากการศึกษาวิจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญ          

ตอการตัดสินใจซื้อผักบริโภคผักปลอดสารพิษโครงการหลวงของผูจัดจําหนายและผูบริโภคในเขตพ้ืนที่
อําเภอเมืองอําเภอศรีราชาและเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี 

กนกพรรณ สุขฤทธิ์, 2557 ไดใหความหมายปจจัย ทางประชากรศาสตรไววา เปนปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอ
พฤติกรรมของผูบริโภค และการตัดสินใจซื้อสินคา 

สิรินัดดา ศิริสาคร (วิจัยครั้งนี้คือผูบริโภค2557)  ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองประดับเงินของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร    

สุรัสวดี โปสินธุ อิทธิพลของปจจัยทางการตลาดตอความต้ังใจในการใชบริการซ้ําของสายการบินการบินไทย : 
วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 
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ความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลยีมของบริษัท ไออารพีซีจํากัด (มหาชน) 
 
Loyalty to the Organization of the Petroleum Employees of IRPC Public Company Limited 

 
ผูวิจัย      บัณฑิต  ระดาดาษ 

สาขา วชิาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
   ดร.อนันตพร  วงศคํา 
                                 ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ  
แรงจูงใจในการทํางานตอความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด 

(มหาชน) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน และ 2. เพ่ือ
เปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงาน จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 
กลุมพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ซึ่งไดใชสูตร
การหาขนาดของกลุมตัวอยาง แบบไมทราบจํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 300 คน เคร่ืองมือที่ใชรวบรวม
ขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบไดแก 
Independent Sample t – test และ ในการทดสอบ ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 
2 กลุม โดยใชการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) 

ผลการวิจัย พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชายมากกวา คิดเปนรอยละ 50.7 มีอายุในชวง 
31 – 40 ป คิดเปนรอยละ 42.0 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 63.7 มีการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี        
คิดเปนรอยละ 58.7 มีระดับเงินเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 56.3 ปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงาน
ฝายผลิต คิดเปนรอยละ 48.3 ปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลานอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 36.3 คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในภาพรวม อยูในระดับมาก อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.11 และคา Std. เทากับ 
0.292 ดานแรงจูงใจในการทํางาน อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.12 และมีคา Std. เทากับ 0.356 ดาน
ความผูกพันตอองคกร อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.10 และ มีคา Std. เทากับ 0.356  

ผลการเปรียบเทียบความแตกตาง วิธี t-test และ One–Way ANOVA จากการศึกษาพบวา เพศ          
ที่แตกตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท        
ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ที่ไมแตกตางกัน แตผูที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ตําแหนงใน
การปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่มีความแตกตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานและความ
ผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ที่แตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : แรงจูงใจในการทํางาน, ความผูกพันตอองคกร, พนักงานฝายผลิต 
 
Abstract

Motivation to work towards the commitment to the organization of the petroleum 
employees of IRPC Public Company Limited. 
 1. To study the level of engagement with the organization of employees and 2. To 
compare the engagement with the organization of employees. Classified by personal 
information The population used in this research is the Petroleum Staff Group of IRPC 
Public Company Limited.by determining the sample size Which has used the formula to 
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find the sample size Unknown population number The number of samples is 300 people. 
The tools used to collect data are questionnairesStatistics used to analyze data, mean and 
standard deviation and comparison are Independent Sample t-test and to test the difference 
between the average of the sample group with more than 2 groups using one-way analysis 
of variance (One - way Analysis of Variance 

The results showed that the respondents Most of them are males. Accounted for 
50.7 percent, aged between 31-40 years, representing 42.0 percent, having marital status 
Accounted for 63.7 percent, having a lower education degree Accounted for 58.7 percent, 
with a salary level of 10,001 - 20,000 baht or 56.3 percent Working as a production staff 
Accounted for 48.3 percent, working for a period of less than 5 years, accounting for 36.3 
percent. The average and standard deviation in the overall picture was at a high level. In the 
high level with Mean value equal to 4.11 and Std value equal to 0.292 on motivation for 
work Is in the high level with Mean value equal to 4.12 and has Std. Equal to 0.356 for 
organizational commitment Is in the high level with Mean value equal to 4.10 and has Std. 
Equal to 0.356

The results of comparison of differences in t-test methods and One-Way ANOVA 
from the study showed that different sexes Affecting the work motivation and commitment 
to the organization of the petroleum employees of IRPC Public Company Limited that are
not different But those who are older, education status Salary level Position in operation 
And duration of work That is different Affecting the motivation of work and the 
commitment to the organization of the petroleum personnel of IRPC Public Company 
Limited differently 

Keywords : Work Motivation, Organizational Commitment, Production Staffs
 
บทนํา 

การนํามาซ่ึงความสําเร็จในการบริหารจัดการองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ ในการใหบริการนั้นมี
ปจจัยพื้นฐานทางการบริหาร คือ 4M ซ่ึงจะประกอบดวยทรัพยากรมนุษย (Men) ทรัพยากรการเงิน (Money) 
วัตถุดิบท่ีใชในการทํางาน (Material) และการจัดการ (Management) อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปแขงขันกับ
กลุมคูแขงขัน ปจจัยทั้ง 4 ดานของการบริหาร ปจจัยที่มากที่สุด คือพนักงานหรือทรัพยากรมนุษย (ณัฐพันธ เขจรนันท, 
2547:14) ในการบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จ ธุรกิจบรรลุผลตามนโยบายที่คาดหวังไวไดนั้น นอกจากตอง
ใชกลยุทธทางธุรกิจในการบริหารพัฒนาองคกรแลว กลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลก็เปนกลยุทธที่สําคัญ 
อีกอยางหนึ่งที่ตองใชควบคูไปกับการบริหารงานทางธุรกิจ เพื่อนําพาและขับเคลื่ อนองคกรธุรกิจใหประสบ
ความสําเร็จ การดําเนินธุรกิจในปจจุบัน นอกจากองคกรจะตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว และใน
สถานการณที่มีการแขงขันที่รุนแรง องคกรจึงจําเปนตองใชทรัพยากรในดานตางๆ เพื่อชวยนําพาธุรกิจใหไปสู
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร “พนักงาน” นับวาเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญที่สุดในการ
นําพาองคกรใหไปสูจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพนักงานที่มีความรูความสามารถและทัศนคติที่ดี 
ปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคการและการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดอยางราบรื่น จะเปนสวนชวยใหองคกรกาวหนา
ไปไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ความสามารถขององคกรในการผลักดันใหพนักงานเกิดความผูกพันตอองคกรมี
ความสัมพันธกับความสามารถในการบรรลุการปฏิบัติงานในระดับสูงและผลงานท่ีเปนเลิศทางธุรกิจ ความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานจะคงอยูคูกับองคการและเปนสวนสนับสนุนใหเกิดสินคาและบริการ รวมไปถึงการใหองคการ
ประสบความสําเร็จมีกําไรสูงสุด ซึ่งเปนมากกวาการสรางแรงจูงใจและความผูกพันในการทํางานใหเกิดขึ้นกับ
พนักงาน ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน จึงจําเปนสิ่งสําคัญที่สุดที่ทุกๆ องคการตองรักษาไวยุคอดีตนั้น  
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ผูบริหารสวนใหญจะไมไดใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย เพราะใหความสนใจกับทรัพยากร ทางการเงินมากกวา 
แตในยุคปจจุบันผูบริหารไดกลับมาใหความสนใจในทรัพยากรมนุษยมากขึ้นเนื่องมาจากทรัพยากรมนุษยเปน
ทรัพยากรที่สําคัญและคาการใหความสนใจ ในเรื่องความพึงพอใจของพนักงานสามารถบงบอกถึงความสนใจใน
คุณภาพชีวิตการทํางานมากข้ึน (Quality of Work Life) ของผูปฏิบัติงาน เปนเพราะหากผูที่ปฏิบัติงานระบบ
บริหารจัดการคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี(Management System of Quality of Work Life) คือการที่บุคคลมี
องคประกอบคุณภาพชีวิตครบถวน ทั้งในทางรางกายและจิตใจ ทําใหบุคคลนั้นมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีจะ
สงผลตอประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน สวนใหญพบวาองคประกอบที่สําคัญที่สงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน 
คือ ลักษณะงานและความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน รายได และสวัสดิการ การปกครอง บังคับบัญ ชาและ
สภาพแวดลอม ในการทํางาน รวมทั้ง อุปกรณ เคร่ืองใชของสํานักงานที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงสิ่งเหลานี้ 
สามารถสรางแรงจูงใจในการทํางานใหเกิดกับผูปฏิบัติงานไดและมีบทบาทในการกําหนดพฤติกรรมการที่จะเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร สิ่งเหลานี้ ตางมีอิทธิพลตอการทํางาน ทัศนคติเปนสวนที่สําคัญ อยางหนึ่งของชีวิตมนุษย 
โดยเฉพาะอยางย่ิงกับงานอาชีพ (Career) วาจะมีความกาวหนาหรือถดถอย ซ่ึงคําวา ทัศนคติที่ดีตองานหรือองคกร 
จะสงผลถึงคุณภาพชีวิตในการทํางาน เนื่องดวยปจจัยเหลานี้เปนแรงจูงใจในการทํางานหรือเกิดความไมพึงพอใจใน
งานถือเปนทัศนคติพื้นฐานของคนท่ีมีตองานที่ตนทํา(สาวิตรี อ่ิมบูรณาประวัติ, 2552 :1) ดังนั้น เมื่อองคกร         
จะตองการใหพนักงานเกิดมีแรงจูงใจในการทํางานและพนกังานปฏิบตัิงานใหมีคุณภาพและ มีพฤติกรรม ในการเปน
สมาชิกที่ดีขององคกร ผูบริหารตองพยายามหาวิธีการ เลือกกลไกตางๆ ท่ีจะทําใหบุคลากรหรือพนักงานไดแสดงถึง
ศักยภาพที่แทจริงโดยการสรางสมดุลระหวางงานกับบุคคล เพ่ือใหพนักงานมีคุณภาพชีวิต ในการทํางานที่ดีขึ้น 
เพราะคุณภาพชีวิตการทํางานนั้น ที่จะใหความสําคัญกับผลของงาน ที่มีตอบุคคลและประสิทธิภาพขององคกร 
(ณัฏฐพันธ เขจรนันท, 2551:98) เม่ือ พนักงานผูปฏิบัติงานเกิดมีความพึงพอใจ ในการทํางานแลว ก็จะสงผลถึงการ
มีพฤติกรรมในการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรนั้น ถือเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง 
เพราะองคกรนั้น จะเปรียบเสมือนทีมงานขนาดใหญที่จะตองมีการรวมมือรวมใจกัน ในการปฏิบัติงานใหบรรลุถึง
เปาหมายภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน  

หากบุคลากรไดรับการพัฒนาและจูงใจอยางเหมาะสมจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีศักยภาพ สามารถ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรไดอยางไมมีขีดจํากัด องคกรใดท่ีสามารถสรางความรูสึกผูกพันใหแกพนักงานที่ถือเปน
ทุนมนุษยขององคการไดเปนอยางดี จะมีแนวโนมวาการบริหารงานขององคการจะประสบความสําเร็จตามไปดวย 
เพราะเปนการสรางทัศนคติในเชิงบวกที่มีตอองคการใหแกพนักงาน โดยพนักงานเหลานี้จะตระหนักถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององคกรอยูตลอดเวลา พรอมที่จะทุมเทและรวมมือในการ
ปรับปรุงงาน เพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จตามเปาหมาย อีกทั้ง การบริหารคนที่วาจะเปนเอกลักษณเฉพาะของ
แตละองคกร เพราะทุนมนุษยของแตละองคกรจะมีความตองการในใจที่แตกตางกันออกไป 

ดังนั้น การศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 
จะทําใหทราบถึงความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกรและทําใหทราบวาในปจจัยในแตละดานมีความสัมพันธกับ
ระดับความผูกพันตอองคกรอยางไร ซึ่งเปนสิ่งที่องคกรตองตระหนักอยูเสมอ คือ องคกรจะพัฒนาอยางไร เพื่อจูงใจ
และสงเสริมใหบุคลากรในองคกรเกิดความผูกพัน ยอมรับเปาหมาย คานิยมขององคกรและพรอมทุมเท
ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ความผูกพันตอองคกรจะกอใหเกิดความเชื่อ
และเกิดพฤติกรรมที่แสดงออกในดานดีตอองคกร บุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกรจะปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานกับองคกรในระยะเวลายาวเทาที่องคกรตองการ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) 

2. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ตัวแปรตน                                                           ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี 

จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
1. กลุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง คือ กลุมพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด 

(มหาชน)จํานวน 1,022 คน ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (ท่ีมา : ฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไออารพีซี 
จํากัด (มหาชน)) การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางและไดใชสูตรการหาขนาดของกลุมตัวอยาง แบบทราบจํานวน
ประชากรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 300 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเปนคําถามที่ใชรวบรวมขอมูลเกี่ยวของกับ

ผูตอบแบบสอบถามเอง มีจํานวน 5 ขอ ประกอบดวยคําถามท่ีเกี่ยวกับ ดานเพศ อายุ ระดับการศึกษาเงินเดือน 
ตําแหนง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและสถานภาพ 

สวนที่ 2 แรงจูงใจในการทํางาน ไดแก ความสําเร็จในงาน ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ความ
รับผิดชอบ การไดรับการยอมรับนับถือ 

สวนที่ 3 ความผูกพันตอองคกร ไดแก ความภูมิใจที่รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร ความภูมิใจท่ี
ไดรับการยอมรับจากองคกร ความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคกร 

สวนที่ 3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

ขอมูลสวนบุคคล 
  1. เพศ 
  2. อายุ 
  3. สถานภาพสมรส 
  4. ระดับการศึกษา 
  5. ระดับเงนิเดือน 
  6. ตําแหนงในการปฏิบตัิงาน 
  7. ระยะเวลาในการปฏบิัติงาน 

แรงจูงใจในการทํางาน 
- ความสําเร็จในงาน 
- ลักษณะของงานท่ีปฏบิัติ 
- ความรับผิดชอบ 
- การไดรับการยอมรับนบัถือ 

ความผูกพันตอองคกร 
- ความภูมิใจที่รูสึกเปนสวนหน่ึงขององคกร 
- ความภูมิใจที่ไดรับการยอมรับจากองคกร 
- ความปรารถนาที่จะเปนสมาชกิของ
องคกร 
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3. การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดวยคาสถิติ ดังนี้ 
3.1 วิเคราะหสถิติพื้นฐานของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม โดยคาการแจกแจก ความถ่ีและคา

รอยละ 
3.2 การวิเคราะหสถิติพื้นฐาน เพ่ือใหทราบลักษณะการแจกแจงในแตละตัวแปรโดยจะใชสถิติ

พื้นฐานบรรยายใหทราบคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
3.3 การบรรยายเชิงพรรณนาเก่ียวกับขอเสนอแนะ เพ่ือการนําไปใชปรับปรุงและพัฒนา  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวา  คิดเปนรอยละ 50.7 และ         
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 49.3 สวนใหญ มีอายุในชวง 31 – 40 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.0 รองลงมา คือ          
ผูที่มีอายุ 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 26.7 รองลงมา คือ ผูที่มีอายุ 18 – 30 ป คิดเปน รอยละ 26.0 และผูที่มีอายุ 
51 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 5.3 สวนใหญมีสถานภาพสมรส มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 63.7 รองลงมา คือ ผูที่มี
สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 26.0 และผูที่มีสถานภาพหยาราง/หมาย คิดเปนรอยละ 10.3 สวนใหญ มีระดับ
การศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี มากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.7 รองลงมา คือ ผูที่มีการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี คิดเปนรอยละ 30.0 และ ในระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 11.3 สวนใหญมีระดับเงินเดือน 10,001 – 
20,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 56.3 รองลงมา คือ มีระดับเงินเดือนอยูที่ 20,001 - 30,000 บาท คิดเปน
รอยละ 17.0 รองลงมา คือ ระดับเงินเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 30,000 บาท และระดับเงินเดือน 30,000 บาท ข้ึน
ไป คิดเปนรอยละ 13.3 สวนใหญไดปฏิบัติงาน ในตําแหนงพนักงานฝายผลิตมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 48.3 
รองลงมา คือ ผูที่ปฏิบัติงานตําแหนงซุปเปอรไวเซอร/เสมียน/ธุรการ คิดเปนรอยละ 35.0 และผูที่ ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงผูจัดการ/หัวหนาแผนก คิดเปนรอยละ 16.7 สวนใหญปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลานอยกวา 5 ป มากที่สุด 
คิดเปนรอยละ 36.3 รองลงมา คือ ผูปฏิบัติงาน มาเปนระยะเวลา 5 – 10 ป คิดเปนรอยละ 32.7 รองลงมา คือ            
ผูที่ปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลา 11 – 20 ป คิดเปนรอยละ 20.0 รองลงมา คือ ผูที่ปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลา           
21 – 30 ป คิดเปนรอยละ 8.7 และ ผูที่ปฏิบัติงาน มาเปนระยะเวลา 31 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 2.3 เรียงลงมา
ตามลําดับ 

2. ผลการวิเคราะห ขอมูลความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) ในภาพรวมคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จําแนกเปนรายดาน
แสดงรายละเอียดได ดังนี้ 

ในภาพรวม พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคกรของพนักงานสาย
ปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ในภาพรวม อยูในระดับมาก อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 
4.11 และคา Std. เทากับ 0.292  

ดานแรงจูงใจในการทํางาน อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.12 และมีคา Std. เทากับ 0.356           
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ มีคา Mean เทากับ 4.27 รองลงมา คือ ดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือคา Mean เทากับ 4.09 รองลงมา คือ ดานความรับผิดชอบ มีคา Mean เทากับ 4.07 และ
ดานความสําเร็จในงาน มีคา Mean เทากับ 4.06 ตามลําดับ 

ดานความผูกพันตอองคกร อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.10 และ มีคา Std. เทากับ 0.356         
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความภูมิใจที่ไดรับการยอมรับจากองคกรมีคา Mean เทากับ 4.22 รองลงมา คือ 
ความปรารถนาท่ีจะเปนสมาชิกขององคกรมีคา Mean เทากับ 4.17 รองลงมา คือ ความภูมิใจที่รูสึกเปนสวนหนึ่ง
ขององคกร มีคา Mean เทากับ 3.91 
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ดานความสําเร็จ ในงาน พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ในดานความสําเร็จของงานอยูในระดับมากมีคา 
Mean เทากับ 4.06 และมีคา Std. เทากับ 0.514 เมื่อแยกรายขอพบวาที่มี คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ทานสามารถ
มองเห็นความสําเร็จของงานไดชัดเจน มีคา Mean เทากับ.46 รองลงมา คือ ทานสามารถใชวิจารญาณของตนเอง
ในการแกปญหาที่เกิดขึ้น คา Mean เทากับ 4.24 รองลงมา คือ ทานมีโอกาสกําหนดเปาหมายและวิธีการทํางานใน
หนาที่ของตนเองได มีคา Mean เทากับ 4.13 รองลงมา คือ เมื่อเกิดปญหาในการทํางาน ทานทราบดีวาควร
แกปญหาอยางไร คา Mean คากับ 3.79 และทานสามารถทํางานในความรับผิดชอบของตนไดเปนอยางดี            
คา Mean เทากับ 3.68 ตามลําดับ 

ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ในดานลักษณะ ของงานท่ีปฏิบัติ อยูในระดับมาก          
มีคา Mean เทากับ 4.27 และคา Std. เทากับ 0.585 และ เม่ือแยกรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ งานที่
ทานปฏิบัติอยูนั้นมีสวนชวยสงเสริมความกาวหนาของทาน มีคา Mean เทากับ 4.47 รองลงมา คือ กฏ ระเบียบ 
สวนใหญของหนวยงานไมจํากัด ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ของทาน มีคา Mean เทากับ 4.44 รองลงมา คือ 
องคกรเปดโอกาสใหทาน ไดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทาง การปฏิบัติงาน  มีคา Mean เทากับ 4.28 
รองลงมา คือ ผูบังคับบัญชาใหมอบอํานาจและความเชื่อใจ ในการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบของทาน         
คา Mean เทากับ4.28 และทานสามารถระบุงานที่ทําอยูวามีลักษณะขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานไดคา Mean 
เทากับ 3.86 ตามลําดับ 

ดานความรับผิดชอบ พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
สายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 
4.07 และคา Std. เทากับ 0.540 เมื่อแยกรายขอพบวาในขอที่มีคาเฉลี่ยมากสุด คือ งานที่ทานรับผิดชอบเปนงานท่ี
นําไปสูการพัฒนาองคการ คา Mean เทากับ 4.38 รองลงมา คือ งานท่ีทานรับผิดชอบนั้นเปนงานท่ีองคกรให
ความสําคัญ มีคา Mean เทากับ 4.23 รองลงมา คือ ทานไดใชความรู ความสามารถอยางเต็มที่ ในงานท่ีได
รับผิดชอบ มีคา Mean เทากับ 4.15 รองลงมา คือ งานที่ทานรับผิดชอบนั้น ผูบังคับบัญชาควรใหความสนใจและ
ความสําคัญ มีคา Mean เทากับ 3.81 และงานที่ทานรับผิดชอบตองใชความรูความสามารถอยางเต็มที่คา Mean 
เทากับ 3.79 ตามลําดับ 

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ดานการยอมรับนับถืออยูในระดับมาก มีคา Mean 
เทากับ 4.09 และคา Std. เทากับ 0.569 เมื่อแยกรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากสุด คือ เพ่ือนรวมงานยอมรับฟง
ความคิดเห็นของทาน คา Mean เทากับ 4.31 รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชาของทานเปดโอกาสใหทานไดแสดงความ
คิดเห็นในงานท่ีรับมอบหมายอยางเต็มที่ คา Mean เทากับ 4.19 รองลงมา คือ ทานรูสึกวาทานเปนผูหนึ่งที่มีสวน
รวมใหงานในองคกรกาวหนา คา Mean เทากับ 4.16 รองลงมา คือ ทานตั้งใจทํางานมากข้ึนเพราะรับการยอมรับ
จากผูบังคับบัญชา คา Mean เทากับ 3.94 และความคิดเห็นของทานไดรับการนําไปปฏิบัติจริงมีคา Mean เทากับ 
3.83 ตามลําดับ 

ดานความผูกพันตอองคกร ความภูมิใจที่รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  ดานความ
ผูกพันตอองคกร อยูในระดับปานกลาง คา Mean เทากับ 3.91 และคา Std. เทากับ 0.756 เมื่อแยกรายขอพบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทานคิดวาไมพอใจ ถามีบุคคลอ่ืนมาวิจารณองคกรทาน มีคา Mean เทากับ 4.22 
รองลงมา คือ ทานคิดวาเปนความภาคภูมิใจทุกครั้งที่ไดบอกเลาเก่ียวกับองคกรของทานตอผูอื่น มีคา Mean เทากับ 
3.79 และ ทานคิดวาเปนความภาคภูมิใจที่ทานเปนสวนหนึ่ง ขององคกร มีคา Mean เทากับ 3.71 ตามลําดับ 
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ดานความผูกพันตอองคกร ดานความภูมิใจท่ีไดรับการยอมรับจากองคกร พบวา คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)          
ในดานความภูมิใจท่ีไดรับ การยอมรับจากองคกร อยูใน ระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.22 และคา Std. เทากับ 
0.52 เมื่อแยกรายขอ พบวาในขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทานคิดวาทานภูมิใจทุกคร้ังที่ทานไดรับการเลื่อน
ตําแหนง มีคา Mean เทากับ 4.24 รองลงมา คือ ทานคิดวาทานภูมิใจในทุกครั้งที่เปนตัวแทนของฝายเสนอผลงาน
ตอผูบริหารและ จะมักไดรับการชื่นชม ในผลงานของทาน มีคา Mean เทากับ 4.23 และทานคิดวาทานภูมิใจทุก
คร้ังที่องคกรมอบหมายงานสําคัญให มีคา Mean เทากับ 4.19 ตามลําดับ 

ดานความผูกพันตอองคกรดานความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคกร พบวา คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 
ดานความปรารถนาท่ีจะเปนสมาชิกขององคกร อยูในระดับมาก คา Mean เทากับ 4.17 และคา Std. เทากับ 
0.481 เมื่อแยกรายขอพบวาในขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ถาทานตองออกจากงานชวงเวลาหนึ่ง เนื่องจากความ
เปนบางอยาง ทานจะกลับมาทํางานท่ีบริษัทนี้อีก มีคา Mean เทากับ 4.36 รองลงมา คือ ทานรูสึกผูกพันกับบริษัท
มาก จนไมคิดจะลาออกไปอยูบริษัทอ่ืน มีคา Mean เทากับ 4.12 รองลงมา คือ ทานตั้งใจจะทํางานกับบริษัทนี้
ตอไปถึงแมวาจะมีบริษัทอื่นเสนอเงินเดือนและผลประโยชนอื่นใดที่มากกวาก็ตาม มีคา Mean เทากับ 4.12 และ
ทานต้ังใจจะทํางานท่ีบริษัทนี้จนกวาจะเกษียณอายุ มีคา Meanเทากับ 4.09 ตามลําดับ 

3. การเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท           
ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  

จําแนกตามเพศ พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงานสาย
ปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) จําแนกเพศ ในภาพรวม ทดสอบโดยใชคาสถิติ T-test พบวาทั้ง
เพศชายและเพศหญิง แรงจูงใจในการทํางาน และความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท          
ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน เนื่องจากคา Sig. ที่ไดในเพศ ดานแรงจูงใจในการทํางานมีคา Sig เทากับ 
0.049 และดานความผูกพันตอองคกร มีคา Sig เทากับ 0.005 ซ่ึงนอยกวา 0.05 

จําแนกอายุ พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงานสาย
ปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) จําแนกอายุ ในภาพรวม ทดสอบโดยใชคาสถิติ ANOVA พบวา ทุก
กลุมชวงอายุ แรงจูงใจในการทํางานและมีความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี 
จํากัด (มหาชน) ในดานแรงจูงใจในการทํางานแตกตางกัน เนื่องจาก คา Sig. ที่ไดเทากับ 0.020 ซ่ึงนอยกวา 0.05 
แสดงวาความแตกตางของอายุ ในดานแรงจูงใจ ในการทํางานมีผลตอแรงจูงใจ ในการทํางานและความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) สวนดานความผูกพันตอองคกร ท่ีไม
แตกตางกัน เน่ืองจากคา Sig. ท่ีไดเทากับ 0.524 ซ่ึงมากกวา 0.045 แสดงวาไมมีความแตกตางกันของอายุ ในดาน
ความผูกพันตอองคกรไมมีผลตอแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของ
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

จําแนกสถานภาพ พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงาน
สายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) จําแนกสถานภาพ ในภาพรวมทดสอบ โดยใชสถิติ ANOVA 
พบวาทุกสถานภาพมีแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไอ
อารพีซี จํากัด (มหาชน) ดานแรงจูงใจในการทํางานแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig. ที่ไดเทากับ 0.004 ซึ่งมากกวา 
0.05 แสดงความแตกตางของสถานภาพดานแรงจูงใจในการทํางานมีผลตอแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) สวนดานความผูกพันตอองคกรไม
แตกตางกัน เน่ืองจากคา Sig. ที่ไดเทากับ 0.332 ซึ่งนอยกวา 0.05  แสดงวาไมมีความแตกตางของสถานภาพดาน
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ความผูกพันตอองคกร ไมมีผลตอแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของ
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

จําแนกระดับการศึกษา พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) จําแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวม ทดสอบโดย
ใชคาสถิติ ANOVA พบวา ในทุกระดับการศึกษา แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานสาย
ปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ดานความผูกพันตอองคกรที่แตกตางกัน เนื่องจากคา Sig. ที่ได
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาความแตกตางของระดับการศึกษา ในดานความผูกพันตอองคกรมีผลตอ
แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 
สวนดานแรงจูงในในการทํางานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig. ท่ีไดเทากับ 0.537 ซ่ึงมากกวา 0.05  แสดงวาไมมี
ความแตกตางของระดับการศึกษา ดานความผูกพันตอองคกร ไมมีผลตอแรงจูงใจในการทํางาน และความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

จําแนกระดับเงินเดือน พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) จําแนกตามะดับเงินเดือน ในภาพรวมทดสอบโดยการ
ใชคาสถิติ ANOVA พบวาในทุกระดับเงินเดือนแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานสาย
ปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ดานแรงจูงใจในการทํางานและดานความผูกพันตอองคกร           
ที่แตกตางกัน เนื่องจากคา Sig. ที่ไดเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาความแตกตางของระดับเงินเดือนมีผลตอ
แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

จําแนกตําแหนงในการปฏิบัติงาน พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบ ความแตกตาง ของความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) จําแนกตามตําแหนงในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมทดสอบโดยใชสถิติ ANOVA พบวาทุกตําแหนงในการปฏิบัติงานแรงจูงใจ การทํางานและความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ดานแรงจูงใจในการทํางานและดานความ
ผูกพันตอองคกรท่ีแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig. ที่ไดเทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงความแตกตางของ
ตําแหนงในการปฏิบัติงานมีผลตอแรงจูงใจการทํางานและ ความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของ
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

จําแนกระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
ในภาพรวม ทดสอบโดยใชคาสถิติ ANOVA พบวาในทุกกลุมมีแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของ
พนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ดานแรงจูงใจในการทํางานและดานความผูกพันตอ
องคกรไมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig. ท่ีไดเทากับ 0.282 และ 0.765 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวาความแตกตางของ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สวนดาน แรงจูงใจ ในการทํางานและดานความผูกพันตอองคกร มีผลตอแรงจูงใจใน
การทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจัย เรื่อง แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของ

บริษัท ไออารพีซี จํากัด สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
ดานขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  จากการศึกษาพบวาผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายมากกวา คิดเปนรอยละ 50.7 และ เพศหญิง คิดเปนรอยละ 49.3 สวนใหญ         
มีอายุในชวง 31 – 40 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.0 รองลงมา คือ ผูที่มีอายุ 41 – 50 ป คิดเปนรอยละ 26.7 
รองลงมา คือ ผูที่มีอายุ 18 – 30 ป คิดเปน รอยละ 26.0 และผูที่มีอายุ 51 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 5.3 สวนใหญมี
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สถานภาพสมรส มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 63.7 รองลงมา คือ ผูที่มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 26.0 และผูที่มี
สถานภาพหยาราง/หมาย คิดเปนรอยละ 10.3 สวนใหญ มีระดับการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี มากที่สุด           
คิดเปนรอยละ 58.7 รองลงมา คือ ผูที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 30.0 และ ในระดับสูงกวา
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 11.3 สวนใหญมีระดับเงินเดือน 10,001 – 20,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 56.3 
รองลงมา คือ มีระดับเงินเดือนอยูที่ 20,001 - 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 17.0 รองลงมา คือ ระดับเงินเดือนต่ํา
กวาหรือเทากับ 30,000 บาท และระดับเงินเดือน 30,000 บาท ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 13.3 สวนใหญไดปฏิบัติงาน 
ในตําแหนงพนักงานฝายผลิตมากที่สุดคิดเปนรอยละ 48.3 รองลงมา คือ ผูที่ปฏิบัติงานตําแหนงซุปเปอรไวเซอร/
เสมียน/ธุรการ คิดเปนรอยละ 35.0 และผูที่ปฏิบัติงานในตําแหนงผูจัดการ/หัวหนาแผนก คิดเปนรอยละ 16.7 สวน
ใหญปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลานอยกวา 5 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.3 รองลงมา คือ ผูปฏิบัติงาน มาเปน
ระยะเวลา 5 – 10 ป คิดเปนรอยละ 32.7 รองลงมา คือ ผูที่ปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลา 11 – 20 ป คิดเปนรอยละ 
20.0 รองลงมา คือ ผูที่ปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลา 21 – 30 ป คิดเปนรอยละ 8.7 และ ผูที่ปฏิบัติงาน มาเปน
ระยะเวลา 31 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 2.3 เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฐิติพร กอนนาค 
(2556:บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจการทํางานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคกร กรณีศึกษา พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักธุรกิจถนนตากสิน พบวาพนักงานสวนใหญมี
อายุการทํางานนอยกวา 5 ป มีรายได 20,001 – 30,000บาท และสอดคลองกับงานวิจัยของรัฐนันท หอมจันทรโต 
(2557:บทคัดยอ) ศึกษา เรื่อง คุณภาพชีวิตแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรขอมูลทั่วไปประชากรสวนใหญมีระยะเวลาในการทํางาน 1-3 ป 

2. ขอมูลความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพี ซี จํากัด (มหาชน)         
ในภาพรวมคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จําแนกเปนรายดานแสดง
รายละเอียดได ดังนี้ 

ในภาพรวม พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความผูกพันตอองคกรของพนักงานสาย
ปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ในภาพรวม อยูในระดับมาก อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 
4.11 และคา Std. เทากับ 0.292 ดานแรงจูงใจในการทํางาน อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.12 และมีคา 
Std. เทากับ 0.356 สวนดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มีคา Mean เทากับ 4.27 
รองลงมา คือ ดานการไดรับการยอมรับนับถือคา Mean เทากับ 4.09 รองลงมา คือ ดานความรับผิดชอบ มีคา 
Mean เทากับ 4.07 และดานความสําเร็จในงาน มีคา Mean เทากับ 4.06 ตามลําดับ ดานความผูกพันตอองคกร 
อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.10 และ มีคา Std. เทากับ 0.356 สวนดานที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ความ
ภูมิใจที่ไดรับการยอมรับจากองคกรมีคา Mean เทากับ 4.22 รองลงมา คือ ความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกของ
องคกรมีคา Mean เทากับ 4.17 รองลงมา คือ ความภูมิใจที่รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร มีคา Mean เทากับ 3.91 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชนิตา เศาลือ(2556: บทคัดยอ) ศึกษา เรื่อง แรงจูงใจในการทํางานกับพฤติกรรมการ
เปนสมาชิกท่ีดีขององคกรของครูในโรงเรียน เครือสารสาสน พบวาแรงจูงใจในการทํางานของครูโรงเรียนในเครือ
สารสาสน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากพฤติกรรมในการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรของครูในโรงเรียนใน
เครือสารสาสน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก แรงจูงใจ ในการทํางานของครูสัมพันธกับพฤติกรรม การเปนสมาชิกที่
ดีขององคกรครูโรงเรียนสารสาสน โดยภาพรวมและรายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลอง
กับงานวิจัยของฐิติพร กอนนาค (2556:บทคัดยอ)ทําการศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางแรงจูงใจการทํางานกับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร กรณีศึกษา พนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักธุรกิจถนน
ตากสิน พบวา แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน โดยรวม อยูในระดับมาก ในรายดาน พบวาแรงจูงใจดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือ อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ แรงจูงใจดานความม่ันคงของงานและดาน
ความกาวหนาในตําแหนงการงาน พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีของพนักงาน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ในราย
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ดาน พบวา ในการเปนสมาชิกที่ดีตอองคกรดานการปฏิบัติงานในหนาที่ อยูในระดับมากสุด รองลงมา คือ ระดับ
พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกรดานการคํานึงถึงผูอื่นและดานการอดทนอดกลั้น  ความสัมพันธระหวาง
แรงจูงใจ ในการทํางานกับพฤติกรรม การเปนสมาชิกที่ดีตอองคกรพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
สําหรับธุรกิจถนนตากสินมีความสัมพันธกันโดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาเทากับ 0.46 ซึ่งมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันเปนบวกในระดับต่ํา กลาวคือ เมื่อมีแรงจูงใจในการทํางานท่ีระดับปานกลางก็จะทําใหมีพฤติกรรม
การเปนสมาชิกที่ดีขององคกรอยูในระดับต่ําดวย 

ดานแรงจูงใจในการทํางาน ดานความสําเร็จ ในงาน พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ในดานความสําเร็จของงาน
อยูในระดับมากมีคา Mean เทากับ 4.06 และมีคา Std. เทากับ 0.514 เม่ือแยกรายขอพบวาที่มี คาเฉลี่ยมากท่ีสุด 
คือ ทานสามารถมองเห็นความสําเร็จของงานไดชัดเจน มีคา Mean เทากับ.46 รองลงมา คือ ทานสามารถใชวิจาร
ญาณของตนเองในการแกปญหาที่เกิดขึ้น คา Mean เทากับ 4.24 รองลงมา คือ ทานมีโอกาสกําหนดเปาหมายและ
วิธีการทํางานในหนาที่ของตนเองได มีคา Mean เทากับ 4.13 รองลงมา คือ เมื่อเกิดปญหาในการทํางาน ทาน
ทราบดีวาควรแกปญหาอยางไร คา Mean คากับ 3.79 และทานสามารถทํางานในความรับผิดชอบของตนไดเปน
อยางดี คา Mean เทากับ 3.68 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสรนันท บางแสง(2556:บทคัดยอ) ไดศึกษา
เรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงานบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร 
จํากัด (มหาชน)ในการวิเคราะหขอมูลแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน พบวาปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมากโดยคาเฉลี่ยของแรงจูงใจในการทํางานต่ําที่สุด คือ ดานความสําเร็จในการทํางาน  

ดานแรงจูงใจการทํางาน ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ในดานลักษณะ ของงานที่
ปฏิบัติ อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.27 และคา Std. เทากับ 0.585 และ เมื่อแยกรายขอพบวาขอที่มี
คาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ งานที่ทานปฏิบัติอยูนั้นมีสวนชวยสงเสริมความกาวหนาของทาน มีคา Mean เทากับ 4.47 
รองลงมา คือ กฏ ระเบียบ สวนใหญของหนวยงานไมจํากัด ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ของทาน มีคา Mean 
เทากับ 4.44 รองลงมา คือ องคกรเปดโอกาสใหทาน ไดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทาง การปฏิบัติงาน มีคา 
Mean เทากับ 4.28 รองลงมา คือ ผูบังคับบัญชาใหมอบอํานาจและความเชื่อใจ ในการปฏิบัติงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบของทาน คา Mean เทากับ4.28 และทานสามารถระบุงานที่ทําอยูวามีลักษณะข้ันตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานไดคา Mean เทากับ 3.86 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสรนันท บางแสง (2556:บทคัดยอ)
ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัทเบอรลี่         
ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) การวิเคราะหขอมูลแรงจูงใจ ในการทํางานของพนักงาน พบวาปจจัยรงจูงใจในการทํางาน 
โดยภาพรวมอยูในระดับมากโดยคาเฉลี่ยของแรงจูงใจในการทํางานสูงที่สุด คือานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 

ดานแรงจูงใจการทํางานความรับผิดชอบ ดานความรับผิดชอบ พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ดานความรับผิดชอบ 
อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.07 และคา Std. เทากับ 0.540 เมื่อแยกรายขอพบวาในขอที่มีคาเฉลี่ยมาก
สุด คือ งานที่ทานรับผิดชอบเปนงานท่ีนําไปสูการพัฒนาองคการ คา Mean เทากับ 4.38 รองลงมา คือ งานที่ทาน
รับผิดชอบนั้นเปนงานท่ีองคกรใหความสําคัญ มีคา Mean เทากับ 4.23 รองลงมา คือ ทานไดใชความรู 
ความสามารถอยางเต็มที่ ในงานที่ไดรับผิดชอบ มีคา Mean เทากับ 4.15 รองลงมา คือ งานที่ทานรับผิดชอบนั้น 
ผูบังคับบัญชาควรใหความสนใจและความสําคัญ มีคา Mean เทากับ 3.81 และงานที่ทานรับผิดชอบตองใชความรู
ความสามารถอยางเต็มที่คา Mean เทากับ 3.79 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรียาดา สันตินิยม 
(2557:บทคัดยอ) ไดศึกษา เร่ือง ความสัมพันธ ระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันองคกรของบุคลากรใน
สายสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราชผลการศึกษาวิจัยพบวาแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสาย สนับสนุน
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โรงพยาบาลศิริราช ในภาพรวม บุคลากรมีแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา
บุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลศิริราช มีระดับแรงจูงใจในการทํางาน อยูในระดับมาก  ไดแก ดานความ
รับผิดชอบ ดานความสําเร็จ ดานลักษณะงานและดานการยอมรับนับถือ  

ดานแรงจูงใจในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ดานการยอมรับนับถือ
อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.09 และคา Std. เทากับ 0.569 เม่ือแยกรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากสุด 
คือ เพื่อนรวมงานยอมรับฟงความคิดเห็นของทาน คา Mean เทากับ 4.31 รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชาของทานเปด
โอกาสใหทานไดแสดงความคิดเห็นในงานที่รับมอบหมายอยางเต็มที่  คา Mean เทากับ 4.19 รองลงมา คือ ทาน
รูสึกวาทานเปนผูหนึ่งที่มีสวนรวมใหงานในองคกรกาวหนา คา Mean เทากับ 4.16 รองลงมา คือ ทานตั้งใจทํางาน
มากขึ้นเพราะรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา คา Mean เทากับ 3.94 และความคิดเห็นของทานไดรับการนําไป
ปฏิบัติจริงมีคา Mean เทากับ 3.83 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของฐิติพร กอนนาค (2556:บทคัดยอ)          
ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี ตอองคกรของพนักงาน 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักธุรกิจ ถนนตากสินผลการวิจัยพบวาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน 
โดยรวมอยูในระดับมาก ในรายดานพบแรงจูงใจดานการไดรับการยอมรับนับถือ อยูในระดับมาก 

ดานความผูกพันตอองคกร ความภูมิใจที่รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํา กัด (มหาชน) ดานความ
ผูกพันตอองคกร อยูในระดับปานกลาง คา Mean เทากับ 3.91 และคา Std. เทากับ 0.756 เมื่อแยกรายขอพบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ทานคิดวาไมพอใจ ถามีบุคคลอื่นมาวิจารณองคกรทาน มีคา Mean เทากับ 4.22 
รองลงมา คือ ทานคิดวาเปนความภาคภูมิใจทุกครั้งที่ไดบอกเลาเกี่ยวกับองคกรของทานตอผูอื่น  มีคา Mean 
เทากับ 3.79 และ ทานคิดวาเปนความภาคภูมิใจที่ทานเปนสวนหนึ่ง ขององคกร  มีคา Mean เทากับ 3.71 
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปรียาดา สันตินิยม (2557:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ืองความสัมพันธ
ระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราช ผลการ
ศึกษาวิจัย พบความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลศิริราช ภาพรวมบุคลากรความผูกพัน
ตอองคกรอยูระดับมาก พิจารณารายดาน พบบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลศิริราชมีระดับความผูกพันตอ
องคกรอยูในระดับมาก 

ดานความผูกพันตอองคกร ความภูมิใจที่ไดรับการยอมรับจากองคกร พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ในดานความ
ภูมิใจท่ีไดรับ การยอมรับจากองคกร อยูใน ระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.22 และคา Std. เทากับ 0.52 เม่ือ
แยกรายขอ พบวาในขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทานคิดวาทานภูมิใจทุกคร้ังที่ทานไดรับการเลื่อนตําแหนง มีคา 
Mean เทากับ 4.24 รองลงมา คือ ทานคิดวาทานภูมิใจในทุกครั้งที่เปนตัวแทนของฝายเสนอผลงานตอผูบริหารและ 
จะมักไดรับการชื่นชม ในผลงานของทาน มีคา Mean เทากับ 4.23 และทานคิดวาทานภูมิใจทุกครั้งที่องคกร
มอบหมายงานสําคัญให มีคา Mean เทากับ 4.19 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสรนันท บางแสง
(2556:บทคัดยอ)ไดศึกษาถึงความสัมพันธ ระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน 
บริษัทเบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) การวิเคราะหขอมูล ปจจัยความผูกพันตอองคกรของพนักงาน พบวาความ
ผูกพันตอองคกร อยูในระดับมาก โดยคาเฉลี่ยของความผูกพัน ตอองคกร สูงที่สุด คือ ดานความภูมิใจท่ีไดรับการ
ยอมรับจากองคกร รองลงมา คือ ดานความภูมิใจที่รูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร และนอยที่สุดคือ ดานความ
ปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคกร 
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ดานความผูกพันตอองคกรความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคกร พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)  ดานความ
ปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคกร อยูในระดับมาก คา Mean เทากับ 4.17 และคา Std. เทากับ 0.481 เม่ือแยก
รายขอพบวาในขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ถาทานตองออกจากงานชวงเวลาหนึ่ง เนื่องจากความเปนบางอยาง 
ทานจะกลับมาทํางานท่ีบริษัทนี้อีก มีคา Mean เทากับ 4.36 รองลงมา คือ ทานรูสึกผูกพันกับบริษัทมาก จนไมคิด
จะลาออกไปอยูบริษัทอื่น มีคา Mean เทากับ 4.12 รองลงมา คือ ทานตั้งใจจะทํางานกับบริษัทนี้ตอไปถึงแมวาจะมี
บริษัทอื่นเสนอเงินเดือนและผลประโยชนอื่นใดที่มากกวาก็ตาม มีคา Mean เทากับ 4.12 และทานตั้งใจจะทํางานที่
บริษัทนี้จนกวาจะเกษียณอายุ มีคา Meanเทากับ 4.09 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติพร กอนนาค 
(2556:บทคัดยอ) ไดศึกษา ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีตอองคกร
ของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักธุรกิจถนนตากสิน ผลการวิจัย พบวาพฤติกรรมการเปน
สมาชิกท่ีดีของพนักงาน โดยรวม อยูในระดับมากในรายดานพบวา พบวาพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดี ตอองคกร 
ดานการปฏิบัติงานในหนาที่ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ระดับพฤติกรรม การเปนสมาชิกที่ดีตอองคกร ดาน
การคํานึงถึงผูอื่นและ ดานการอดทนอดกล้ัน 

3. การเปรียบเทียบความแตกตางของความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออาร
พีซี จํากัด (มหาชน) จากการศึกษาพบวา เพศ ที่แตกตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) ที่ไมแตกตางกัน แตผูที่มีอายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ตําแหนงในการปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ท่ีมีความแตกตางกัน มี
ผลตอแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด 
(มหาชน) ที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฐานิฎา เจริญเลิศวิวัฒน (2558:บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจ
ในคาตอบแทน สวัสดิการและคุณภาพชีวิตการทํางานที่มีผลตอความจงรักภักดีตอองคกร : กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข.ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจในคาตอบแทน สวัสดิการและคุณภาพชีวิต และความ
จงรักภักดี ของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค อยูในระดับมาก สําหรับการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ อายุ 
และระยะเวลาในการทางานของพนักงานท่ีแตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในคาตอบแทนสวัสดิการและคุณภาพ
ชีวิตแตกตางกันและพบวาอายุ ระดับการศึกษาและระดับรายไดที่แตกตางกันมีผลตอความจงรักภักดีตอองคกร
แตกตางกัน การทดสอบความสัมพันธพบวา ความพึงพอใจในคาตอบแทน (r = 0.630) สวัสดิการ (r = 0.614) และ
คุณภาพชีวิต (r = 0.716) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความจงรักภักดีตอองคกร ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของขวัญดาว ดวงเดือน.(2556:บทคัดยอ) ความสัมพันธระหวางความ
ผูกพันตอองคกรกับแรงจูงใจในการทํางานของลูกจางชั่วคราว กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม.ผลการวิจัย
พบวาความผูกพันตอองคกรอยูในระดับสูงและแรงจูงใจในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการทํางาน จําแนกปจจัยสวนบุคคล พบวาไมแตกตางกัน สวนความสัมพันธระหวางความผูกพันตอ
องคกรกับแรงจูงใจในการทํางาน พบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา
ความสัมพันธในระดับสูง และสอดคลองกับงานวิจัยของศราวุธ แสงประกาย (2556:บทคัดยอ) ไดศึกษาแรงจูงใจใน
การทํางานและความผูกพันตอองคกรของพนักงานขาย กรณีศึกษา บริษัท เดอเบล จํากัด ผลการวิจัยสรุปไดวา
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายบริษัท เดอเบล จํากัด มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเม่ือวิเคราะหความสัมพันธในแตละดานระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับความ
ผูกพันตอองคการแลว พบวาแรงจูงใจในการทํางานดานปจจัยอนามัย ไดแก ดานนโยบายและการบริหารงานของ
บริษัทดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อรวมงาน ดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน ดานเงินเดือนและสวัสดิการ ดานความเปนอยูสวนตัวและแรงจูงใจดานปจจัยจูงใจ 
ไดแก ความสําเร็จในงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบในงาน 
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ดานความกาวหนาในการทํางาน ดานความเติบโตในตนเองและอาชีพ มีความสัมพันธและความผูกพันตอองคการ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนความแตกตางระหวางแรงจูงใจในการทํางานและความผูกพันตอ
องคการ ปจจัยอื่นๆ ไดแก พนักงานขายที่มีเพศตางกัน พนักงานขายที่มีอายุตางกัน พนักงานขายที่มีสถานภาพ
สมรสตางกัน ไมพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และสอดคลองกับงานวิจัยของราตรี ชินหัวดง 
(2561) การศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานที่ดินสาขาในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา 
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานที่ดินสาขา ในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมและรายดาน มีความ
ผูกพันตอองคกรในระดับมาก (X= 4.02,S.D. =63)เม่ือพิจารณาเปนรายดาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานความเต็ม
ใจ มีความผูกพันตอองคกรอยูในระดับมาก(X= 4.13,S.D. =69) การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรสํานักงานที่ดินสาขาในจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามสายงาน พบวาโดยภาพรวมและรายดาน ไม
แตกตางกัน การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักงานท่ีดินสาขาในจังหวัดนครราชสีมา จําแนก
ตามอายุการทํางาน พบวา โดยภาพรวมนะรายดาน ไมแตกตางกัน การเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรสํานักงานท่ีดินในจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามลักษณะตําแหนง พบวา ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพียง 1 ดานไดแก ดานความเต็มใจ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
จากการศึกษาในเรื่องแรงจูงใจในการทํางานและพนักงานสายปโตรเลียมของบริษัท ไออารพีซี จํากัด 

(มหาชน) โดยภาพรวม มีระดับการประเมินอยูในระดับมาก ในดานแรงจูงใจในการทํางานในดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
สําคัญท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ รองลงมา คือ ในดานความรับผิดชอบและดานความสําเร็จ
ของงานแสดงถึงพนักงานไดใหความสําคัญ ในงานที่ปฏิบัติมาเปนอันดับแรก แสดงวาพนักงานจะมีความสุข เมื่อได
ปฏิบัติงานท่ีตน มีความสามารถและจะไดรับการยอมรับนับถือตามมานั่นเอง สวนความรับผิดชอบและความสําเร็จใน
งานของพนักงานใหความสําคัญ รองลงมา ซึ่งถือเปนความเสี่ยงขององคกรอยางมาก เม่ือพนักงานไมไดมุงเนน
ความสําเร็จหรือความรับผิดชอบ ในงานเปนหลัก สวนในดานความผูกพันตอองคกร ดานความภูมิใจที่ไดรับ          
การยอมรับจากองคกร อยูในระดับมาก และ รองลงมา คือ ดานความปรารถนาที่จะเปนสมาชิกขององคกร สวนดาน
ความภูมิใจ ท่ีรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคกร มีคะแนน อยูในระดับปานกลาง ซึ่งถาปรับทัศนคติใหพนักงานมีความภูมิใจ
และรูสึกไดเปนสวนหนึ่งขององคกร พนักงานจะมีความคิดอยากรวมสรางและรวมพัฒนาองคกรใหดีและกาวหนาข้ึน 
โดยแตละขอมีเกณฑคะแนนอยูในอันดับมาก แตไมถึงกับมากสุด ซึ่งดูจากลําดับการใหคะแนนเฉลี่ยองคกรจึงควรมีการ
วิเคราะหและพัฒนาการบริหารงานบุคคลสรางทัศนคติใหพนักงาน รักองคกรและมุงเนนความสําเร็จของงานเปนหลัก
และองคกรควรสรางขวัญและกําลังใจสรางความเชื่อมั่นและความมั่นคงใหพนักงาน เพราะพนักงานเปนองคประกอบที่
สําคัญอยางหนึ่งที่จะรวมสรางและพัฒนาองคกรใหเจริญเติบโตและกาวหนาตอไปได  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรจะมีการสัมภาษณ ในเชิงลึก (In-depth Interview) กับพนักงาน ภายในองคกร เพ่ือจะทราบความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีมุมมองแตกตางออกไป 
2. ควรจะมีการศึกษา ในปจจัยดานอื่นๆ ที่อาจจะมีผลตอแรงจูงใจ ในการทํางานและมีความผูกพันตอ

องคกรของพนักงานแผนกอ่ืนๆ ดวย 
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบกับองคกรอื่นๆ เนื่องจากการวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาจากองคกรเดียว เพื่อให

ทราบขอแตกตาง จุดออนและจุดแข็ง เมื่อเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืนๆ และนําผลของการเปรียบเทียบมาปรับปรุง
การบริหารงานบุคคลขององคกร 
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ความสามารถในการชําระหน้ีของสมาชิกสหกรณการเกษตร กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย 
จํากัด จังหวัดรอยเอ็ด 
 
The ability of debt payment of agricultural Cooperatives Members : A Case Study of 
Kasetsart Agricultural Cooperative Ltd., Roi Et. 
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บทคัดยอ  
การศึกษาความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณการเกษตร กรณีศึกษา สหกรณการเกษตร

เกษตรวิสัย จํากัด จังหวัดรอยเอ็ด มีวัตถุประสงค เพ่ือ 1. ศึกษาปจจัยความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิก
สหกรณการเกษตร 2. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยที่มีความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณ
การเกษตร โดยกลุมตัวอยางที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก สมาชิกสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด ที่อยูใน
เขตอําเภอเกษตรวิสัย จํานวน 13 ตําบล และยังมีสัญญาการกูเงินจากสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด อยูใน
ปจจุบัน จํานวน 3,527 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่มา : ฝายสงเสริมอาชีพและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด) และไดทําการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro 
Yamane และไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน และเครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) คาสถิติ Independent Sample t – test และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
ของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of 
Variance) เม่ือพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปน
รายคูโดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test)  

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 52.50 มีอายุ 
41-50 ป จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.50 จบการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 300 คน คิดเปน
รอยละ 75.00 มีสถานภาพสมรส จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 74.00 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 -4 คน 
จํานวน 169 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 42.30 ในดานปจจัยดานเศรษฐกิจของสมาชิก ผูตอบแบบสอบถามมีรายได
จากภาคการเกษตร 50,001-100,000 บาท/ป จํานวน 265 คน คดิเปนรอยละ 66.30 มีรายไดนอกภาคการเกษตร 
นอยกวาหรือเทากับ 50,000 บาท/ป จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 46.30 มีรายจายในภาคการเกษตร นอยกวา
หรือเทากับ 50,000 บาท/ป จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 56.20 รายจายนอกภาคการเกษตร มากกวา 
150,000 บาท/ป จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 ทานคงเหลือหนี้สินกับสถาบันการเงินอื่นหรือแหงอื่นๆ 
อีกเปนจํานวนเงิน 100,001 – 200,000 บาท จํานวน 109 คน คดิเปนรอยละ 27.20 ท่ีผานมาสวนใหญมีการชําระ
หนี้ไมตรงตามกําหนด จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 51.50 ความสามารถในการชําระหนี้เงินกูของทานในรอบป
ที่ผานมา ไดชําระไดเฉพาะดอกเบี้ยและเงินตนบางสวน จํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 69.50  
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ผลการทดสอบคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.24 และคา SD. 
0.256 โดยปจจัยดานนโยบายของรัฐ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.16 และคา SD. 0.513 รองลงมา คือ ปจจัยดาน
เศรษฐกิจและการเมือง อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.54 และคา SD. 0.687 และ ปจจัยดานภัยธรรมชาติ อยูในระดับ
ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.08 และคา SD. 0.627 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพ ที่แตกตางกัน มีผลตอ
ความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณการเกษตร กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด 
จังหวัดรอยเอ็ด ที่ไมแตกตางกัน แตปจจัยดานจํานวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกตางกัน มีผลตอความสามารถใน
การชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณการเกษตร ที่แตกตางกัน. 

 
คําสําคัญ : ความสามารถในการชําระหนี้, สหกรณการเกษตร 
 
Abstract

The study of debt repayment ability of members of agricultural cooperatives in the 
case of Kaset Wisai Agricultural Cooperative Ltd., Roi Et Province The objectives are: 1. 
To study the factors of debt repayment ability of agricultural cooperative members. 2. To 
study the level of importance of factors that are capable of debt repayment of agricultural 
cooperative members. The samples used in this research were members of Kaset Wisai 
Agricultural Cooperative Ltd., located in Kaset Wisai District, with a total of 3,527 persons 
(currently, as of 31 August 2018 Source: Career Development and Cooperative Business 
Development Department Kaset Wisai Agricultural Cooperative Limited) and set the 
sample size By using the formula of Taro Yamane and the sample size of 400 people And
the tools used to collect data are questionnaires, statistics used to analyze data such as 
frequency, percentage, average, standard deviation, statistical value, Independent Sample t-
test, and the difference test The average of more than 2 groups of samples using One-way 
Analysis of Variance when significant differences in pair mean values were 
found.Therefore testing the differences in pairs by the Scheffe’s test

The results showed that the majority of respondents were male, 210 persons, 
representing 52.50 percent, aged 41-50 years, 166 people, accounting for 41.50 percent, 
graduating from undergraduate level, 300 persons, representing a percentage. 75.00 There 
are 296 marital status, representing 74.00 percent. There are 3-4 family members, 169 
families, representing 42.30 percent in terms of economic factors of members. Respondents 
had income from agriculture. 50,001-100,000 baht / year, 265 persons, 66.30 percent, with 
non-agricultural income Less than or equal to 50,000 baht / year, 205 persons, representing 
46.30 percen. There are expenses in agriculture. Less than or equal to 50,000 baht / year, 
225 persons, representing 56.20 percent, non-agricultural expenditure more than 150,000 
baht / year, 128 persons, equivalent to 32.00 percent. You are left with liabilities from other 
financial institutions or other places Another amount is 100,001 - 200,000 baht, a In the 
past, most of the debts were not paid in accordance with the schedule of 206 people, 
accounting for 51.50 percent. The ability to repay your loan in the past year. Can pay only 
interest and principal amount of 278 persons or 69.50 percent

Test results, mean, standard deviation It was found that the average level was 3.24 
and the SD value was 0.256. Was at a high level, average 4.16 and SD. 0.513, followed by 
economic and political factors At a high level, the mean of 3.54 and SD. 0.687 and natural 
disaster factors In the medium level, average 3.08 and SD. 0.627 
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 The hypothesis testing found that gender, age, education level and status were 
different. Affecting the ability to pay debts of members of agricultural cooperatives in the 
case of Kaset Wisai Agricultural Cooperative Ltd., Roi Et Province That is no different But 
the number of family members different Affecting the ability to pay debts of members of 
agricultural cooperatives different

Keywords : Ability to pay debts, agricultural cooperatives
 

บทนํา 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเปนประเทศที่กําลังพัฒนานั้น ภาคการเกษตรเปนสาขาที่มี

ความสําคัญอยางยิ่ง โดยผูผลิตหรือเกษตรกร คือประชากรสวนใหญของประเทศท่ีควรไดรับความสําคัญเปนอันดับ
แรก การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมุงเนนการยกระดับรายไดแกเกษตรกรใหมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้น เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมเปนเปนอาชีพของคนสวนใหญของประเทศ และมีความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ สินคาสงออกสรางมูลคามากมายมหาศาลคือสินคาจากภาคการเกษตรท้ังทางตรงและทางออม 
ตลอดจนประชากรสวนใหญของประเทศเปนเกษตรกร ยังคงยากจนและมีหนี้สินมากมาย ซ่ึงสาเหตุมาจาการขาด
ความรูข้ันพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ไมสามารถนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชกับอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนผลผลิต
ที่มีราคาไมแนนอน ซ้ํายังเผชิญกับภัยธรรมชาติที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ดังนั้นการพัฒนาการเกษตรเพ่ือใหประสบ
ผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ แตรายไดของเกษตรกรภาคการเกษตรยังมีการเพ่ิมข้ึนนอยกวารายไดของประชากร
นอกภาคเกษตร ดังนั้นรัฐบาลจึงพยายามสงเสริมภาคเกษตร โดยกําหนดใหมีนโยบายและการวางแผนการ
พัฒนาการเกษตร ต้ังแตจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2515 เปนตนมา ซ่ึงมี
วัตถุประสงคยกระดับรายไดและมาตรฐานความเปนอยูของเกษตรกรใหดีขึ้น การสนับสนุนและชวยเหลือเกษตรกร
ใหมีรายไดทัดเทียมผูประกอบอาชีพสาขาอื่นๆ การสนับสนุนแผนงาน โครงการพัฒนาฯ ซึ่งมีมาตรการชวยเหลือ
เกษตรกรในรูปแบบตางๆเชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตร และยกระดับรายไดของเกษตรกร 
แตความพยายามท่ีผานมาไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร และรายไดที่แทจริงของเกษตรกรไมไดเพิ่มขึ้นอยางที่นา
พอใจ สาเหตุสําคัญประการหนึ่ง ที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาและสนับสนุนการเกษตรไดแกขอจํากัดทางดาน
เงินทุน กลาวคือ เกษตรกรยังขาดแคลนเงินทุนอยางเพียงพอ หรือขาดโอกาสในการเขาถึงแหลงสินเชื่อ เพ่ือนําไปใช
ปรับปรุงการผลิตใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะขาดโอกาสในการไดรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินในระบบ เชน 
สินเช่ือจากธนาคารพาณิชย และธนาคารของรัฐ เปนตน สินเชื่อที่เกษตรกรกูยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อทําการผลิต
ใหไดผลผลิตทางการเกษตรตามที่ตองการนั้น ถือวาเปนเครื่องมือสําคัญอีกอยางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
เพราะนอกจากจะชวยใหเกษตรกรมีเงินทุน ในการพัฒนาอาชีพการเกษตร เพื่อใชจายสําหรับการจัดหาปจจัยการ
ผลิตแลว ยังเปนเครื่องมือที่สนับสนุนใหประกอบอาชีพไดอยางมั่นใจ ซึ่งการพัฒนาการเกษตรเปนสิ่งที่จําเปน
สําหรับประเทศไทย เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึน ในขณะที่เนื้อทีทําการเกษตรไมสามารถเพิ่มขยายขึ้นได 
หรือขยายไดก็นอยมากซึ่งปญหาตามมาก็คือการบุกรุกที่ดินใหม การตัดไมทําลายปา ทําให เกิดผลกระทบกับ
สิ่งแวดลอมตาง ๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงพื้นที่ทํากิน ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยการบุกเบิกพื้นที่ใหมซึ่งทําได
ยาก แตการเพิ่มผลผลิตโดยวิธีอื่น จึงจําเปนอยางยิ่ง และเปนเรื่องสําคัญที่ตองมีการพัฒนาใหไดผลผลิตมากพอกับ
ความตองการของประชากรภายในประเทศ และสามารถสงออกเพื่อนําเงินตราเขามาพัฒนาประเทศ ตอไป ฉะนั้น 
ในการพัฒนาดานการเกษตร อาจจะเปนไปในรูปของการ ขยายกิจการการเกษตร โดยการซ้ือที่ดินเพิ่ม การซื้อ
เคร่ืองจักรการเกษตรเพ่ือใชแทนแรงงานคน ซึ่งนับวันจะย่ิงหายากเพราะแรงงานภาคการเกษตรมีการอพยพ เขาสู
ภาคอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง แตภาคการเกษตรก็ยังมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และยังคง
เปนสวนประกอบสําคัญที่นํารายไดเขาสูประเทศในแตละปเปนจํานวนมหาศาล ซ่ึงการพัฒนาการเกษตรท่ีกลาวมา
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นั้น จะประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยป จจัยที่สําคัญประการหนึ่ง ไดแกสินเชื่อเพื่อ
การเกษตร โดยสินเชื่อดังกลาวจะเปนเครื่องมือ ชวยเรงใหการพัฒนาทางการเกษตร ใหขับเคลื่อนไปไดทันและ
เพียงพอตอความตองการของผูบริโภค 

สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด ซึ่งไดจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 เมื่อ วันที่ 
18 เมษายน 2520 ก็เปนสถาบันหนึ่ง ที่ใหบริการสินเชื่อเพื่อการเกษตร แกสมาชิกซึ่งถือเปนธุรกิจหลักของสหกรณ 
โดยการใหความชวยเหลือทางการเงินใหกับสมาชิก ในการประกอบกิจกรรมทางการเกษตร ตลอดจนการแนะนํา
สงเสริม สนับสนุนและชวยเหลือแกไขปญหาความเดือดรอนของสมาชิก เพื่อใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น นับวามี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ ซึ่ง ปจจุบันสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด  ไดให 
บริการสินเชื่อกับสมาชิกสหกรณโดยสามารถแยกออกเปน 2 ประเภท คือ เงินกูระยะส้ัน เปนการกูเงินเพื่อเปนการ
ใชจายในการดําเนินงาน ดานการเกษตรเชน คาใชจายในการผลิต คาปุย คายาปราบศัตรูพืช  คาแรงงาน กําหนด
ชําระคืนภายใน 12 เดือน แตไมเกิน 18 เดือนและเงินกูระยะปานกลาง เปนการกูเงินเพื่อลงทุนในสินทรัพย
การเกษตร เชน ซื้อรถไถนาขนาดเล็ก ซื้อที่ดินทําการเกษตร ซ้ือเครื่องสูบน้ํา และปรับปรุงที่ดิน กําหนดชําระคืน
ภายใน 3 ป แตไมเกิน 5 ป โดยสหกรณ จะคิดอัตราดอกเบี้ย เงินกูทั้ง 2 ประเภท ในอัตรารอยละ 9.00 บาทตอป 
หากผิดนัดชําระจะตองเสียคาปรับเพ่ิมอีก อัตรารอยละ 3 บาทตอป การดําเนินธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ จึงถือวา
เปนธุรกิจหลักท่ีสําคัญธุรกิจหนึ่ง ซึ่งตองใชเงินสดจํานวนมากในการลงทุน และมูลคาของธุรกิจสินเชื่อนับวัน จะมี
แนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป โดยเมื่อสิ้นปบัญชี 31 มีนาคม 2560 มีสมาชิกที่กูเงินจากสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด 
จํานวน 4,202 ราย แยกเปนเงินกูระยะส้ัน 3,481 ราย เปนเงิน 305,784,309.44 บาท เงินกูระยะปานกลาง 
จํานวน 721 ราย เปนเงิน 213,026,190.77 บาท และคางชําระจํานวน 912 ราย เปนเงิน 38,560,019.83 บาท 
คิดเปนรอยละ 21.70 จะเห็นไดวาเรียกเก็บหนี้คืนของสหกรณตองประสบกับปญหา มีหนี้คางชําระทั้งตนเงิน และ
ดอกเบี้ยเปนจํานวนมาก (รายงานกิจการสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด. 2560 : 15) แมวาจะไดมีการ
ดําเนินคดีกับสมาชิก ก็ยังไมทําใหหนี้คางชําระลดลง แตกลับมีแนวโนมวาจะสูงข้ึนทุกป  ประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาลที่ตองการกระตุนเศรษฐกิจใหเติบโต ซึ่งก็เปนทั้งผลดี และผลเสียกับประชาชนระดับรากหญา ทําใหสามารถ
เขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้น และตองประสบกับปญหาภาระหนี้สินที่เพิ่มข้ึนอยางไมรูตัว เมื่อมองปญหาแลว
สลับซับซอนมาก ยากตอการแกไข ซึ่งไมไดกระทบเฉพาะสถาบันเกษตรกรอยางสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย 
จํากัด แตปญหาเร่ืองหนี้สินกระทบทั้งระบบและทุกภาคสวน  

จากประเด็นปญหาดังที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด ประสบกับ
ปญหาการคางชําระหนี้ของสมาชิกอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนเหตุใหการหมุนเวียนของเงินทุนของสหกรณ
การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด ลดลงตามไปดวย ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ ปจจัยที่สงผลตอการชําระ
หนี้เงินกูของสมาชิกสหกรณ เพ่ือสหกรณจะไดนําผลการวิจัยมาวางแผนในการแกปญหาเร่ืองการคางชําระหนี้ของ
สมาชิกตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปจจัยความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณการเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ

การเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จังหวัดรอยเอ็ด 
2. เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยที่มีความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณการเกษตร 

กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จังหวัดรอยเอ็ด 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
   ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ตองการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิก

สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จังหวัดรอยเอ็ด 
1. กลุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง คือ สมาชิกสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด ที่อยูในเขต

อําเภอเกษตรวิสัย จํานวน 13 ตําบล และยังมีสัญญาการกูเงินจากสหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด อยูใน
ปจจุบัน จํานวน 3,527 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่มา : ฝายสงเสริมอาชีพและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด) และไดทําการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro 
Yamane และไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ปจจัยสวนบุคคล

ของสมาชิก และ ปจจัยดานเศรษฐกิจของสมาชิก 
สวนที่ 2 แบบสอบถามที่เก่ียวของกับความสามารถในการชาํระหนี้ของสมาชิกสหกรณการเกษตร

เกษตรวิสัย จํากัด จังหวัดรอยเอ็ด ปจจัยดานพฤติกรรมของสมาชิก ปจจัยดานการปฏิบัติงานของสหกรณ ปจจัย
ดานภัยธรรมชาติ ปจจัยดานเศรษฐกิจและการเมือง และปจจัยดานนโยบายของรัฐ 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
3. การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดวยคาสถิติ ดังนี้ 

3.1. วิเคราะหสถิติพื้นฐานของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม โดยคาการแจกแจก ความถ่ีและ 
คารอยละ 

3.2. การวิเคราะหสถิติพื้นฐาน เพื่อใหทราบลักษณะการแจกแจงในแตละตัวแปรโดยจะใชสถิติ
พื้นฐานบรรยายใหทราบคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 
 

ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการ
ชําระหนี ้

 
ปจจัยภายใน 
1. ปจจัยสวนบุคคลของสมาชิก 
2. ปจจัยดานเศรษฐกิจของสมาชิก 
 
ความสามารถในการชําระหนี้ 
1. ชําระไดตามกําหนด 
2. ชําระไมไดตามกาํหนด 

ความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิก
สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด 

จังหวัดรอยเอ็ด 

 
ปจจัยภายนอก 
1. ปจจัยดานพฤติกรรมของสมาชิก 
2. ปจจัยดานการปฏิบัตงิานของสหกรณ 
3. ปจจัยดานภัยธรรมชาต ิ
4. ปจจัยดานเศรษฐกิจและการเมือง 
5. ปจจัยดานนโยบายของรัฐ 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผูวิจัย สรุปผลการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณ

การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จังหวัดรอยเอ็ด จากแบบสอบถามที่วิเคราะหสรุปไดดังนี้ 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ดานคุณลักษณะทางประชากรศาสตร สวนใหญพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 

210 คน คิดเปนรอยละ 52.50 และเพศหญิง จํานวน 190 คน คิดเปนรอยละ 47.50 มีอายุ 41-50 ป จํานวน 166 
คน คิดเปนรอยละ 41.50 จบการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 300 คน คิดเปนรอยละ 75.00           
มีสถานภาพสมรส จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 74.00 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน จํานวน 169 
ครอบครัว คิดเปนรอยละ 42.30  

ดานปจจัยดานเศรษฐกิจของสมาชิก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดจากภาคการเกษตร 50,001 -
100,000 บาท/ป จํานวน 265 คน คดิเปนรอยละ 66.30 มีรายไดนอกภาคการเกษตร นอยกวาหรือเทากับ 50,000 
บาท/ป จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 46.30 มีรายจายในภาคการเกษตร นอยกวาหรือเทากับ 50,000 บาท/ป 
จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 56.20 รายจายนอกภาคการเกษตร มากกวา 150,000 บาท/ป จํานวน 128 คน 
คิดเปนรอยละ 32.00 ทานคงเหลือหนี้สินกับสถาบันการเงินอื่นหรือแหงอื่นๆ อีกเปนจํานวนเงิน 100,001 – 
200,000 บาท จาํนวน 109 คน คดิเปนรอยละ 27.20 ท่ีผานมาสวนใหญมีการชําระหนี้ไมตรงตามกําหนด จํานวน 
206 คน คิดเปนรอยละ 51.50 ความสามารถในการชําระหนี้เงินกูของทานในรอบปที่ผานมา ไดชําระไ ดเฉพาะ
ดอกเบ้ียและเงินตนบางสวน จํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 69.50  

2. คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิก
สหกรณการเกษตร กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จังหวัดรอยเอ็ด  ดานปจจัยภายนอก            
ในภาพรวม พบวาอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.24 และคา SD. 0.256 โดยปจจัยดานนโยบายของรัฐ อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย 4.16 และคา SD. 0.513 รองลงมา คือ ปจจัยดานเศรษฐกิจและการเมือง อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 
3.54 และคา SD. 0.687 และ ปจจัยดานภัยธรรมชาติ อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.08 และคา SD. 0.627 

ดานปจจัยดานพฤติกรรมของสมาชิก พบวาอยูในระดับนอย คาเฉลี่ย 2.54 และคา SD. 0.394 โดยขอทาน
ตองรับภาระหนี้ของสหกรณในฐานนะผูค้ําประกัน อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.88 และค า SD. 1.043 
รองลงมา คือ ขอทานกูยืมเงินสหกรณไปใหคนอื่นๆ ตอ อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.74 และคา SD. 1.164 
และ ขอทานนําเงินไปใชไมตรงวัตถุประสงคที่ขอกู อยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 2.71 และคา SD. 0.971 

ดานปจจัยดานการปฏิบัติงานของสหกรณ พบวาอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.86 และคา SD. 0.467 
โดยขอสหกรณมีการทุจริตเกิดขึ้น เมื่อสงชําระหนี้แลว อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.00 และคา SD. 1.227 
รองลงมา คือ ขอสหกรณมีการบริการ รวมถึง การอํานวยความสะดวกในการใหสินเชื่อแกทาน อยูในระดับปาน
กลาง คาเฉลี่ย 2.95 และคา SD. 1.162 และ ขอสหกรณมีการใหคําแนะนําเก่ียวกับการชําระเงินกู อยูในระดับปาน
กลาง คาเฉลี่ย 2.89 และคา SD. 1.206 

ดานปจจัยดานภัยธรรมชาติ พบวาอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.08 และคา SD. 0.627 โดยขอเกิดลม
พายุพัด ทําใหไมไดรับผลผลิตหรือผลผลิตเสียหาย อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.35 และคา SD. 1.312 
รองลงมา คือ ขอเกิดภาวะฝนแลง ฝนทิ้งชวง ทําใหไมไดรับผลผลิตหรือผลผลิตเสียหาย อยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.22 และคา SD. 1.281 และ ขอเกิดภาวะฝนชุก น้ําทวม น้ําหลาก ทําใหไมไดรับผลผลิตหรือผลผลิต
เสียหาย อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.08 และคา SD. 1.293 

ดานปจจัยดานเศรษฐกิจและการเมือง พบวาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.54 และคา SD. 0.687 โดยขอมี
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองชุมชน อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.77 และคา SD. 1.172 รองลงมา คือ          
ขอตนทุนการผลิตสุงขึ้น เชน ราคาปุยสูงขึ้น คาแรงงานสุงข้ึน สินคาและวัตถุดิบราคาแพงข้ึน ฯลฯ อยูในระดับมาก 
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คาเฉลี่ย 3.61 และคา SD. 1.285 และ ขอการถูกปฏิเสธรับซื้อผลผลิต/ถูกกดราคาผลผลิต เชน ผลผลิตขาดคุณภาพ 
ฯลฯ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.57 และคา SD. 1.294 

ดานปจจัยดานนโยบายของรัฐ พบวาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.16 และคา SD. 0.513 โดยขอนโยบาย
การพักชําระหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายยอยและผูมีรายไดนอย มีผลตอการตัดสินใจในการชําระหนี้เงินกูของ
ทาน อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.25 และคา SD. 0.767 รองลงมา คือ ขอนโยบายบัตรสินเชื่อเกษตรกร มีผล
ตอการตัดสินใจชําระหนี้เงินกูของทาน อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.22 และคา SD. 0.770 และ ขอนโยบาย
กองทุนหมูบานมีผลตอการตัดสินใจในการชําระหนีเ้งินกูของทาน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.17 และคา SD. 0.763 

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความสามารถในการ
ชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณการเกษตร กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จังหวัดรอยเอ็ด 

จําแนกตามเพศ พบวาคุณลักษณะทางดานเพศที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณการเกษตร ท่ีไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
มากกวา .05 

จําแนกตามอายุ พบวา ในชวงอายุที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการ
ชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณการเกษตร ท่ีไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับมากกวา .05 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ในระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณการเกษตร ท่ีไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
มากกวา .05 

จําแนกตามสถานภาพ พบวาคุณลักษณะทางดานสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีผลตอปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณการเกษตร ท่ีไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับมากกวา .05 

จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบวาจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณการเกษตร ท่ีแตกตางกัน ในภาพรวมและปจจัย
ดานนโยบายของรัฐ เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.071 และ 0.017  

การเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ยของผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ยของปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณการเกษตร กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรเกษตร
วิสัย จํากัด จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว ในภาพรวม โดยไดใชวิธีทดสอบแบบ Scheffe 
และพบวาไมมีความแตกตางกัน และ ปจจัยดานนโยบายของรัฐ โดยไดใชวิธีทดสอบแบบ Scheffe และพบวามี
ความแตกตางกัน จํานวน 1 คู คือ จํานวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน ที่มีความคิดเห็นตอความสัมพันธกับ
ความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณการเกษตร ท่ีแตกตาง กับผูที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน 
เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.040  

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณการเกษตร 

กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จังหวัดรอยเอ็ด ไดดังนี้ 
ดานปจจัยดานเศรษฐกิจของสมาชิก ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดจากภาคการเกษตร 50,001 -

100,000 บาท/ป จํานวน 265 คน คดิเปนรอยละ 66.30 มีรายไดนอกภาคการเกษตร นอยกวาหรือเทากับ 50,000 
บาท/ป จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 46.30 มีรายจายในภาคการเกษตร นอยกวาหรือเทากับ 50,000 บาท/ป 
จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 56.20 รายจายนอกภาคการเกษตร มากกวา 150,000 บาท/ป จํานวน 128 คน 
คิดเปนรอยละ 32.00 ทานคงเหลือหนี้สินกับสถาบันการเงินอื่นหรือแหงอื่นๆ อีกเปนจํานวนเงิน 100,001 – 
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200,000 บาท จาํนวน 109 คน คดิเปนรอยละ 27.20 ท่ีผานมาสวนใหญมีการชําระหนี้ไมตรงตามกําหนด จํานวน 
206 คน คิดเปนรอยละ 51.50 ความสามารถในการชําระหนี้เงินกูของทานในรอบปที่ผานมา ไดชําระไดเฉพาะ
ดอกเบี้ยและเงินตนบางสวน จํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 69.50 ซ่ึงสอดคลอฃกับงานวิจัยของสุคนธ อินขัน 
(2558:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการชําระหนี้เงินกูระยะสั้นของสมาชิกสหกรณ
นิคมพนม จํากัด. จังหวัดสุราษฎรธานี. ผลการศึกษาพบวา 1) ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการชําระหนี้เงินกู
ระยะสั้น ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจของสมาชิกมีรายไดจากภาคการเกษตร 50,000 – 100,000 บาท/ป และนอก
ภาคเกษตรกรตํ่ากวา 50,000 บาท/ป รายจายภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรต่ํากวา 50,000 บาท/ป มีหนี้
คงเหลือกับสถาบันการเงินสูงกวา 100,000 บาท มีมูลคาทรัพยสินสูงกวา 50,000 บาท และสอดคลองกับงานวิจัย
ของอรกัญญา เพียรการ (2558:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการชําระหนี้เงินกูของ
สมาชิกสหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา จํากัด . ผลการศึกษาพบวาสวนใหญ ชําระหนี้เงินกูไดตาม
กําหนดเวลารอยละ 59,40 ชําระไมไดตามกําหนดเวลารอยละ 40,60 มีหนี้เงินกูคางชําระมากที่สุด จํานวน 40,001 
– 50,000 บาท รายไดจากภาคการเกษตรมากที่สุด จํานวน 50,001 – 100,000 บาท/ป รายไดจากนอกภาค
การเกษตรนอยกวาหรือเทากับ 50,000 บาท/ป รายจายจากภาคการเกษตรนอยกวาหรือเทากับ 50,000 บาท/ป 
รายจายนอกภาคการเกษตร สูงกวา 150,000 บาท/ป และสอดคลองกับงานวิจัยของพรรัตน แกวคงทอง 
(2557:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการชําระหนี้สมาชิกสหกรณการเกษตรบานนา
สาร จํากัด. จังหวัดสุราษฎรธานี. ผลการศึกษาพบวา มูลหนี้ทุกประเภทกับสหกรณ 100,001 บาทข้ึนไป ชําระหนี้
คืนใหกับสหกรณเมื่อครบกําหนดสัญญา ทั้งเงินตนและดอกเบี้ย  

2. คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิก
สหกรณการเกษตร กรณีศึกษา สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จังหวัดรอยเอ็ด  ดานปจจัยภายนอก            
ในภาพรวม พบวาอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.24 และคา SD. 0.256 โดยปจจัยดานนโยบายของรัฐ อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย 4.16 และคา SD. 0.513 รองลงมา คือ ปจจัยดานเศรษฐกิจและการเมือง อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 
3.54 และคา SD. 0.687 และ ปจจัยดานภัยธรรมชาติ อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.08 และคา SD. 0.627 

ดานปจจัยดานพฤติกรรมของสมาชิก พบวาอยูในระดับนอย คาเฉล่ีย 2.54 และคา SD. 0.394 โดยขอทาน
ตองรับภาระหนี้ของสหกรณในฐานนะผูค้ําประกัน อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.88 และค า SD. 1.043 
รองลงมา คือ ขอทานกูยืมเงินสหกรณไปใหคนอื่นๆ ตอ อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.74 และคา SD. 1.164 
และ ขอทานนําเงินไปใชไมตรงวัตถุประสงคที่ขอกู อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.71 และคา SD. 0.971          
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุคนธ อินขัน (2558:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการ
ชําระหนี้เงินกูระยะส้ันของสมาชิกสหกรณนิคมพนม จํากัด. จังหวัดสุราษฎรธานี. ผลการศึกษา ระดับความสําคัญ
ของปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการชําระหน้ีเงินกูระยะส้ันของสมาชกิโดยรวมและปจจัยดานการปฏิบตัิงานของ
สหกรณ ดานเศรษฐกิจแลการเมือง และดานภัยธรรมชาติ อยูในระดับปานกลาง สวนปจจัยดานพฤติกรรมของ
สมาชิกอยูในระดับนอย  

ดานปจจัยดานการปฏิบัติงานของสหกรณ พบวาอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 2.86 และคา SD. 0.467 
โดยขอสหกรณมีการทุจริตเกิดขึ้น เมื่อสงชําระหนี้แลว อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.00 และคา SD. 1.227 
รองลงมา คือ ขอสหกรณมีการบริการ รวมถึง การอํานวยความสะดวกในการใหสินเชื่อแกทาน อยูในระดับปาน
กลาง คาเฉลี่ย 2.95 และคา SD. 1.162 และ ขอสหกรณมีการใหคําแนะนําเก่ียวกับการชําระเงินกู อยูในระดับปาน
กลาง คาเฉลี่ย 2.89 และคา SD. 1.206 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุคนธ อินขัน (2558:บทคัดยอ)               
ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการชําระหนี้เงินกูระยะส้ันของสมาชิกสหกรณนิคมพนม จํากัด . 
จังหวัดสุราษฎรธานี. ผลการศึกษา ระดับความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการชําระหน้ีเงินกูระยะสัน้
ของสมาชิกโดยรวมและปจจัยดานการปฏิบัติงานของสหกรณ ดานเศรษฐกิจแลการเมือง และดานภัยธรรมชาติ           
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อยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของพรรัตน แกวคงทอง (2557:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่
มีผลตอความสามารถในการชําระหนี้สมาชิกสหกรณการเกษตรบานนาสาร จํากัด . จังหวัดสุราษฎรธานี .             
ผลการศึกษาพบวา ระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการชําระหนี้ของมาชิกสหกรณ พบวา 
ปจจัยดานการผลิต การตลาดและดานสหกรณ มีผลตอความสามารถในการชําระหนี้อยูในระดับปานกลาง ปจจัย
ดานสภาพแวดลอม พบวาสภาพทางเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐ มีผลตอความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิก
อยูในระดับมาก ปจจัยดานภัยธรรมชาติมีผลตอความสามารถในการชําระหนี้อยูในระดับปานกลาง  

ดานปจจัยดานภัยธรรมชาติ พบวาอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.08 และคา SD. 0.627 โดยขอเกิดลม
พายุพัด ทําใหไมไดรับผลผลิตหรือผลผลิตเสียหาย อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.35 และคา SD. 1.312 
รองลงมา คือ ขอเกิดภาวะฝนแลง ฝนทิ้งชวง ทําใหไมไดรับผลผลิตหรือผลผลิตเสียหาย อยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.22 และคา SD. 1.281 และ ขอเกิดภาวะฝนชุก น้ําทวม น้ําหลาก ทําใหไมไดรับผลผลิตหรือผลผลิต
เสียหาย อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.08 และคา SD. 1.293 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุคนธ อินขัน 
(2558:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการชําระหนี้เงินกูระยะสั้นของสมาชิกสหกรณ
นิคมพนม จํากัด. จังหวัดสุราษฎรธานี. ผลการศึกษา ระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการ
ชําระหนี้เงินกูระยะส้ันของสมาชิกโดยรวมและปจจัยดานการปฏิบัติ งานของสหกรณ ดานเศรษฐกิจแลการเมือง 
และดานภัยธรรมชาติ อยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของพรรัตน แกวคงทอง (2557:บทคัดยอ) 
ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการชําระหนี้สมาชิกสหกรณการเกษตรบานนาสาร จํากัด. จังหวัดสุ
ราษฎรธานี. ผลการศึกษาพบวา ระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการชําระหนี้ของมาชิก
สหกรณ พบวา ปจจัยดานการผลิต การตลาดและดานสหกรณ มีผลตอความสามารถในการชําระหนี้อยูในระดับปาน
กลาง ปจจัยดานสภาพแวดลอม พบวาสภาพทางเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐ มีผลตอความสามารถในการชําระหนี้
ของสมาชิกอยูในระดับมาก ปจจัยดานภัยธรรมชาติมีผลตอความสามารถในการชําระหนี้อยูในระดับปานกลาง 

ดานปจจัยดานเศรษฐกิจและการเมือง พบวาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.54 และคา SD. 0.687 โดยขอมี
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองชุมชน อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.77 และคา SD. 1.172 รองลงมา คือ       
ขอตนทุนการผลิตสุงขึ้น เชน ราคาปุยสูงขึ้น คาแรงงานสุงข้ึน สินคาและวัตถุดิบราคาแพงข้ึน ฯลฯ อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 3.61 และคา SD. 1.285 และ ขอการถูกปฏิเสธรับซื้อผลผลิต/ถูกกดราคาผลผลิต เชน ผลผลิตขาดคุณภาพ 
ฯลฯ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.57 และคา SD. 1.294 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพรรัตน แกวคงทอง 
(2557:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการชําระหนี้สมาชิกสหกรณการเกษตรบานนา
สาร จํากัด. จังหวัดสุราษฎรธานี. ผลการศึกษาพบวา ระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการ
ชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณ พบวา ปจจัยดานการผลิต การตลาดและดานสหกรณ มีผลตอความสามารถในการ
ชําระหนี้อยูในระดับปานกลาง ปจจัยดานสภาพแวดลอม พบวาสภาพทางเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐ มีผลตอ
ความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกอยูในระดับมาก ปจจัยดานภัยธรรมชาติมีผลตอความสามารถในการชําระ
หนี้อยูในระดับปานกลาง 

ดานปจจัยดานนโยบายของรัฐ พบวาอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.16 และคา SD. 0.513 โดยขอนโยบาย
การพักชําระหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายยอยและผูมีรายไดนอย มีผลตอการตัดสินใจในการชําระหนี้เงินกูของ
ทาน อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.25 และคา SD. 0.767 รองลงมา คือ ขอนโยบายบัตรสินเชื่อเกษตรกร มีผล
ตอการตัดสินใจชําระหนี้เงินกูของทาน อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.22 และคา SD. 0.770 และ ขอนโยบาย
กองทุนหมูบานมีผลตอการตัดสินใจในการชําระหนีเ้งินกูของทาน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.17 และคา SD. 0.763 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรรัตน แกวคงทอง (2557:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสามารถใน
การชําระหนี้สมาชิกสหกรณการเกษตรบานนาสาร จํากัด . จังหวัดสุราษฎรธานี. ผลการศึกษาพบวา ระดับ
ความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการชําระหนี้ของมาชิกสหกรณ พบวา ปจจัยดานการผลิต 
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การตลาดและดานสหกรณ มีผลตอความสามารถในการชําระหนี้อยูในระดับปานกลาง ปจจัยดานสภาพแวดลอม 
พบวาสภาพทางเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐ มีผลตอความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกอยูในระดับมาก 
ปจจัยดานภัยธรรมชาติมีผลตอความสามารถในการชําระหนี้อยูในระดับปานกลาง 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
1. ควรมีการวางแผนในการสงเสริมอาชีพใหกับสมาชิกสหกรณ เพ่ือใหเกิดรายไดที่เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะสงผลใน

การเพิ่มความสามารถในการชําระหนี้ได 
2. ควรมีการสนับสนุนเงินกูเกี่ยวกับอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มทางเลือกในการหารายได ซึ่งรายไดที่เพิ่มข้ึนจะ

สงผลตอความสามารถในการชําระหนี้ที่เพิ่มข้ึน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกสหกรณ

การเกษตร อื่นๆ ที่มีขนาดเดียวกัน เพื่อศึกษาความเหมือนหรือแตกตางกัน และนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบ ปรับปรุง
และประยุกตใช สหกรณการเกษตรเกษตรวิสัย จํากัด จังหวัดรอยเอ็ด 

2. ควรศึกษาพฤติกรรมการใชเงินกูของสมาชิกสหกรณ วามีผลตอความสามารถในการชําระหนี้เงินกูของ
สมาชิกหรือไม 

3. ศึกษาวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพเก่ียวกับวิธีในการติดตามหนี้ ที่มีผลทําใหสมาชิกสามารถติดตามหนี้ได 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
 
Factors that Influence Internal Control for Finance and accounting of Local 
Administrative Organization in Fang District of Chiang Mai Province 
 
ผูวิจัย ปราณี  ศรีนวลใหญ 

สาขาวชิา บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.เอกภัทร  มานิตขจรกิจ 

ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชี

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม และ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ดานการเงินและบัญชีในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ประกอบดวย 
ผูอํานวยการกองคลัง/หัวหนากองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี/เจาพนักงานเงินและบัญชี  นักวิชาการพัสดุ/         
เจาพนักงานพัสดุ นักวิชาการจัดเก็บรายได/เจาพนักงานจัดเก็บรายได และลูกจาง รวมท้ังส้ิน 112 คน เครื่องมือที่
ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความแตกตางดวยคา t-test,F-test 

ผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.14 เม่ือจําแนกเปนรายปจจัยพบวา ทุกปจจัยอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้  ดาน
สภาพแวดลอมของการควบคุม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 รองลงมา ดานการประเมินความเสี่ยง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.18 
ดานสารสนเทศและการสื่อสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ดานการประเมินและติดตามผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 และ
ดานกิจกรรมการควบคุม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 ตามลําดับ สําหรับผลผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และประสบการณทํางาน พบวา 
โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา พนักงานท่ีมีอายุตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม ในดานการประเมินความเสี่ยง และการประเมินและติดตามผล เทานั้นที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอื่นๆไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : ควบคุมภายใน, องคกรปกครองสวนทองถิ่น, การประเมินความเส่ียง  
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Abstract 
This research aims 1) to study reviews on the internal control for financial and 

accounting of local administrative organization in Fang district of Chiang Mai Province 2) to 
study factors that influence the internal control for finance and accounting of local 
administrative organization in Fang district of Chiang Mai Province by personal factors. The 
population in this study consists of Personnel of local government organizations working in 
the field of finance and accounting. The sample works in a specific Division Director / Head 
of Finance Division, Finance and Accounting / Finance and Accounting Officer, Scholastic 
Warehouse / Supply Officer Scholars and revenue collection / storage revenue officer with 
the total of 112 samples. The statistics used to analyze data are frequency, percentage, 
average, standard deviation. And experiment with different values. t-test, F-test. 

The study found that the factors that influenced the internal control for finance and 
accounting of local administrative organization in Fang district of Chiang Mai Province are at 
high level with an average of 4.14. In the descending order of each factors are Environmental 
control with an average of 4.21, followed by the risk assessment with an average of 4.18, 
Information and Communication with an average of 4.15, the evaluation and monitoring with 
the average of 4.09 and its control activities with an average of 4.05 respectively. When 
comparing different personal factors, it is found that gender, age, education, work experience 
and work position result in no different in opinion. The only statistical difference found are 
employees of different ages influenced the internal control for financial and accounting of 
local administrative organization in risk assessment and evaluation. 
Keyword : Internal control, organization, risk assessment.
 

บทนํา 
ระบบการควบคุมภายในทางการบัญชีและการเงินจึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งเพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นจากการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดใหหนวยงานภาครัฐนํามาตรฐานการควบคุมภายในท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไปใชเปนแนวทางจัดวางระบบการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งมาตรฐานการควบคุมภายในที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินนี้ไดจัดทําจากผลการ
ตรวจสอบและประสบการณการตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน รวมไดอนุมัติตามมาตรฐานสากล คือ
รายงานของคณะกรรมการรวมของสถาบันวิชาชีพ 5 แหง (COSO) และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการ
ควบคุมภายในของสถาบันการตรวจเงินแผนดินระหวางประเทศ มาปรับใชตามความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ของไทย (สุรเจต ไชยพันธพงษ,2559 :66) 

จากที่กลาวมาขางตนระบบการควบคุมภายในทางการบัญชีและการเงินมีความสําคัญอยางยิ่งเพื่อจะ
ปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการนํารายไดที่ องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงจัดเก็บไดไปใชในทางที่
เหมาะสม และเปนสิ่งที่ควบคุมการบริหารงานตามแผนและดูแลการใชจายงบประมาณ เพ่ือชวยใหการดําเนินงาน
ของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงคตามที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล         
ผูศึกษาในฐานะท่ีปฏิบัติงานอยูในองคกรปกครองสวนทองถิ่น คนหนึ่ง ที่ไดเห็นสภาพปญหาดังกลาวมาโดยตลอด 
จึงสนใจที่ทําการวิจัยถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหไดทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับแนวทางและวิธีการควบคุม
ภายในดานบัญชีและการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหพนักงานท่ีเก่ียวของกับงานบัญชีและการเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศสามารถนําแนวทางไปประยุกตใชในการควบคุมภายในการควบคุมภาย
ในทางบัญชีและการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดนําศึกษาจากแนวคิดการควบคุมภายในของคณะกรรมการรวมกับ
สถาบันผูรับสอบบัญชีอนุญาต 5 สถาบัน (จันทนา สาขากร,2557 :19) จํานวน 5 องคประกอบ สามารถเขียนเปน
กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ คือ 

                
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยใชวิธีสํารวจมุงศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในเขต
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 แหงโดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงประกอบดวย ผูอํานวยการกองคลัง/
หวัหนากองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี/เจาพนักงานเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ/เจาพนักงานพัสดุ นักวิชาการ
จัดเก็บรายได/เจาพนักงานจัดเก็บรายได และลูกจาง รวมทั้งสิ้น 112 คน และใชเปนกลุมตัวอยางทั้งหมด เครื่องมือ
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดสรางข้ึนตามวัตถุประสงคและตาม
กรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม และเนื้อหาของแบบสอบถาม  
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตําราเอกสาร บทความ แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากรศาสตร แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมภายใน แนวคิดเก่ียวกับการปกครองทองถ่ิน พรอมกับนําผลงานวิจัยที่
เก่ียวของใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการ
แกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 

การควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. ดานสภาพแวดลอมของการควบคุม  
2. ดานการประเมินความเสี่ยง  
3. ดานกิจกรรมการควบคุม  
4. ดานสารสนเทศและการสื่อสาร  
5. ดานการติดตามประเมินผล  

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ตําแหนงงาน 
5. ประสบการณการทาํงาน 
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 3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปตรวจสอบหาคา IOCและทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุดเพื่อนําไปหาคาความเช่ือมั่น โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cornbach Coefficient) พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.8775 
  4. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถาม ไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 112 ชุด โดยใหบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ตอบแบบสอบถามดวย
ตนเอง 
 2. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล แลวนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาทําการลงรหัส
ของขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดใหเปนตัวเลข ที่สามารถนําไปลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผล 
 3. นําแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว มาทําการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
จากนั้นจึงนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหทางสถิติ 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผูวจิัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
  1. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม 

2. ทําการลงรหัสแลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรและทําการวิเคราะหขอมูล ซึ่งไดคํานวณคาสถิติตางๆ จากขอมูลในแบบสอบถาม 

กําหนดคํานวณหาคาเฉลี่ยของประชากร (�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (�) โดยกําหนดเกณฑการให
ความหมายคาเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 4) 

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

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ขั้นพื้นฐานและการประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ เพ่ือวิเคราะหคาสถิติดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา 
  1.1 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา ตําแหนงงานและประสบการณ
การทํางาน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเบื้องตน ไดแก คาความถี่ คารอยละ 

1.2 วิเคราะหระดบัการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม ประกอบ สภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการสื่อสาร และ การติดตามประเมินผล นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเบื้องตน ไดแก 
คาเฉลี่ยของประชากร สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร 

1.3 วิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ตามประเด็นที่คนพบโดยการวิเคราะหเนื้อหานําขอมูลมาเรียบเรียงและ
จําแนก จากนั้นนํามาตีความหมายเชื่อมโยงความสัมพันธ ในแตละประเด็นนําเสนอเปนคําบรรยายแบบความเรียง
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2. สถิติเชิงอนุมาน  
  การเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมของผูตอบแบบสอบถามท่ีแตกตางกัน จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล
ดานเพศ ที่แตกตางกัน วิเคราะหโดยใชสถิติคา t-test สวนคุณลักษณะสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงงาน และประสบการณทํางานใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) ดวยคา F-
test หากพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะใชการเปรียบเทียบรายคูดวย
วิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s test) 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมมีผลสรุปดังนี้ 
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 
เมื่อจําแนกเปนรายปจจัยพบวา ทุกปจจัยอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ดานสภาพแวดลอม
ของการควบคุม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 รองลงมา ดานการประเมินความเสี่ยง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 ดาน
สารสนเทศและการสื่อสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ดานการประเมินและติดตามผล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 และดาน
กิจกรรมการควบคุม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกัน พบวาโดยรวมไมมีความ
แตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลดานอายุ โดยพนักงานท่ีมีอายุ
ตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ในดานการประเมินความเสี่ยงและการประเมินและติดตามผล 
เทานั้นที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการควบคุมภายในดานบัญชีและการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 

   3.1 ผลการศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาการควบคุมภายในดานบัญชีและการเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา องคกรขาดการสงเสริมความรูความเขาใจ ใหกับพนักงาน
ในทุกระดับ ใหมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ซึ่งสงผลใหพนักงานเกิดทัศนคติที่ดีตอองคกร
และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร จํานวน 60 คน รองลงมา
องคกรขาดการสงเสริมใหบุคลากรภายในองคกร ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน โดยสรางเปน
ขอกําหนดในการปฏิบัติงาน และขาดการสรางความเขาใจความสัมพันธระหวางผลงานของตนกับความสําเร็จของ
องคกร จํานวน15 คน องคกรขาดสงเสริมใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพของขอมูลทางการบัญชี
โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับขอมูลทางการบัญชี เพ่ือประโยชนในการนําไปใชในการตัดสินใจ 
จํานวน13 คน และผูบริหารองคกร ไมสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายในฝกอบรมและพัฒนาตนเองใหสามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเกิดประสิทธิภาพ สงผลใหปจจุบันความเส่ียงเกิดขึ้นในทุกกระบวนงาน จําเปนตองมี
เครื่องมือหรือระบบการควบคุมภายในท่ีดีมาชวยในการกํากับ ติดตาม และประเมินการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ตอไป จํานวน 10 คน ตามลําดับ 
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  3.2 ผลการศึกแนวทางการควบคุมภายในดานบัญชีและการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา การควบคุมภายในกระบวนการปฏิบัติงานที่จัดใหมีขึ้นในหนวยงานเพ่ือให
สามารถใชทรัพยากรในหนวยงานใหบรรลุภารกิจอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งการควบคุมภายในไมใช
ระบบงานระบบใดระบบหนึ่งโดยเฉพาะ หรือไมเปนระบบที่แยกออกจากงานประจําที่ปฏิบัติอยู แตการควบคุม
ภายในเปนกระบวนการ(Process) ท่ีตอเนื่องและแทรกแฝงอยู (Built in) ในระบบงานท่ีฝายบริหารใชปฏิบัติงาน 
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาการควบคุมภายในทุกองคประกอบ เพื่อนําผลการศึกษาท่ีไดการวางแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป จํานวน 15 คน ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล 
การวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม สามารถอภิปรายผลดังนี้   
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของสุรเจต ไชยพันธพงษ (2559) ทําการศึกษาเรื่องการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีของเทศบาลตําบลใน
พื้นท่ีจังหวัดพะเยาผลการศึกษาพบวาสําหรับระดับการปฏิบัติงานควบคุมภายใน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับญาณวดี พริว (2556)ที่ไดศึกษาเร่ืองการปฏิบัติงานควบคุมภายในขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก พบวา โดยภาพรวมของทุกดานอยูในระดับมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงาน และประสบการณทํางาน พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา 
พนักงานที่มีอายุตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ในดานการประเมินความเสี่ยง และการประเมินและ
ติดตามผล เทานั้นที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอ่ืนๆไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของชุติมา เลิศลบศิริ(2554)ทําการ ศึกษาปจจัยที่มีผลตอระบบควบคุมภายในดานการเงิน 
และบัญชีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ และ
อายุ ตางกันมีความคิดเห็นตอระบบควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีไมแตกตางกัน 

3. จากผลการศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการควบคุมภายในดานบญัชีและการเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม อภิปรายผลไดดังนี้ 

  3.1 ผลการศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับปญหาการควบคุมภายในดานบัญชีและการเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา องคกรขาดสงเสริมใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญ
ของคุณภาพของขอมูลทางการบัญชีโดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับขอมูลทางการบัญชี เพ่ือ
ประโยชนในการนําไปใชในการตัดสินใจ และผูบริหารองคกรไมสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายในฝกอบรมและพัฒนา
ตนเองใหสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเกิดประสิทธิภาพ สงผลใหปจจุบันความเสี่ยงเกิดข้ึนในทุก
กระบวนงาน จําเปนตองมีเครื่องมือหรือระบบการควบคุมภายในท่ีดีมาชวยในการกํากับ ติดตาม และประเมินการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของสายพิณ ไพรสิงห (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมิน
ระบบการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลกรณีศึกษา ผลการวิจัย พบวา ขอเสนอแนะใหมีการ
แกไขดานสภาพแวดลอมการควบคุม ที่ผูบริหารควรสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่สงเสริมการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในที่กําหนดและเปนแบบอยาง ดานการประเมินความเส่ียงกิจการควรกําหนดระดับ
ผลกระทบ และความนาจะเกิดของความเสี่ยงจากการทุจริต โดยอธิบายความแตกตางของแตละระดับใหชัดเจนเปน
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ลายลักษณอักษร ดานกิจกรรมการควบคุม กิจการควรปรับปรุงระบบสารสนเทศในเรื่องขอมูลรายงานทางการเงิน
ใหเปนระบบเรียลไทม ดานสารสนเทศและการสื่อสาร กิจการควรมีระบบสัญญาณเตือนภัยแสดงความเส่ียง และ
โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง รวมทั้งวิธีปฏิบัติเพื่อจัดการความเสี่ยงและดานวัตถุประสงคของการควบคุมกิจการควร
สรางความเขาใจในเร่ืองกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของกับระบบการควบคุมภายใน 

 3.2 ผลการศึกแนวทางการควบคุมภายในดานบัญชีและการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา การควบคุมภายในกระบวนการปฏิบัติงานที่จัดใหมี ขึ้นในหนวยงานเพ่ือให
สามารถใชทรัพยากรในหนวยงานใหบรรลุภารกิจอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งการควบคุมภายในไมใช
ระบบงานระบบใดระบบหนึ่งโดยเฉพาะ หรือไมเปนระบบที่แยกออกจากงานประจําที่ปฏิบัติอยู แตการควบคุม
ภายในเปนกระบวนการที่ตอเนื่องและแทรกแฝงอยู ในระบบงานที่ฝายบริหารใชปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัย
ของสุกัญญา หาระมี (2554) ไดทําการวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัย พบวา แนวทางการพัฒนาการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลกมลาไสย ดาน
สภาพแวดลอมของการควบคุม พบวา ควรดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมี
ความรูความสามารถในงานท่ีปฏิบัติดานประเมินความเส่ียง พบวา ทุกสํานัก/กอง ควรดําเนินการประเมินและ
ทบทวนความเสี่ยงใหเหมาะสมกับสภาพการณขององคกรที่เปล่ียนแปลงไป ดานกิจกรรมควบคุม พบวา ทุกสํานัก/
กอง ตองมีการตรวจทานและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ดานสารสนเทศและการสื่อสาร พบวา           
ควรปรับปรุงสารสนเทศและการสื่อสารใหทันสมัย ดานการติดตามและประเมินผล ควรแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบ
งานดานการติดตามและประเมินผลโดยตรงผูบริหารใหความสําคัญกับดําเนินงานการควบคุมภายใน มีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเปนประจํา 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

จากการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ๆ          
มีคาเฉลี่ยที่มากและนอย ดังนั้นจึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม จากผลการศึกษาขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ผูบริหารขององคกรที่มี
คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานอยูในระดับมากนั่นยอมสงผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น แตควรมีการ
กระตุนใหผูบริหารขององคตระหนักถึงความสําคัญดานความคุมภายในใหสม่ําเสมอและตลอดไป สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสวนใหญขาดบุคลากร จึงขาดการปฏิบัติงานภายในองคกร มีการ
แบงแยกภารกิจงานประจําของแตละตําแหนงอยางชัดเจน จึงควรสรรหาบุคลากรเพื่อแบงแยกภารกิจ 

2. การประเมินความเสี่ยง จากผลการศึกษาขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงควร
มีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน การรับและการเบิกจายวัสดุและครุภัณฑและมีการตรวจสอบอยางรัดกุม สวนขอที่
มีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบฎีกา การอนุมัติเบิกจาย
เปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ ดวยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อปองการบกพรองในการเบิกจายเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 3. กิจกรรมการควบคุม จากผลการศึกษาขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมี
การดําเนินงานในการตรวจสอบใหมีความถูกตองกอน มีการอนุมัติฎีกาใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายที่
เก่ียวของ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ ทะเบียน
คุมใบเสร็จรับเงินและมีคําสั่งแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบชัดเจน  
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4. สารสนเทศและการส่ือสาร จากผลการศึกษาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินควร
มีการประกาศขั้นตอนและวิธีการในการติดตองานดานตางๆของดานการเงินและบัญชีอยางชัดเจน สวนขอที่มีคาเฉล่ีย
นอยท่ีสุดคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีการประชาสัมพันธหลักเกณฑและวิธีการจัดเก็บรายไดอยางทั่วถึง 

 5. การประเมินและติดตามผล จากผลการศึกษาขอที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรมีการแตงตั้งคณะทํางาน ในการติดตามประเมินผล การดําเนินงาน ดานการเงินและบัญชี สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในดานการเงินและบัญชี ควรมีการตรวจสอบและการรับรองหลักฐานเกี่ยวกับ
การเบิกจายใหมีความถูกตองครบถวนกอนเบิกจาย 

 6. จากผลการศึกษาจําแนกตามอายุ พบวา พนักงานที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม ในดานการประเมินความเส่ียง แตกตางกัน ดังนั้นควรสงเสริมและใหความรูกับพนักงานสวนทองถิ่น
เก่ียวกับการควบคุมภายในเพื่อใหพนักงานสวนทองถิ่นเขาใจถึงการข้ันตอนการประเมินความเสี่ยง ใหครอบคลุมไป
ยังกลุมพนักงานท่ีมีอายุแตกตางกัน 

7. จากผลการศึกษาจําแนกตามอายุ พบวา พนักงานท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม ในการประเมินและติดตามผลแตกตางกัน ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรเปดโอกาสใหบุคลากร
ภายนอกเขามาใหความรูกับพนักงานสวนทองถิ่นในองคกรเพื่อใหพนักงานสวนทองถ่ินไดรับความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการประเมินและติดตามผล อยางทั่วถึงครอบคลุมไปยังกลุมพนักงานท่ีมีอายุแตกตางกัน 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาแนวทางและแบบอยางการปฏิบัติงาน ปญหาและการแกไข
ปญหาในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบการควบคุมภายในดานการเงิน การบัญชี ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่เปนรูปธรรม  

2. ควรมีการศึกษาในลักษณะเดียวกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่อื่นๆ และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรูปแบบอ่ืน เพื่อใหไดขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานควบคุมภายในดานการเงินและบัญชีที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ความพึงพอใจของผูใชบริการโรงแรมชาวญ่ีปุนดานคุณภาพการใหบริการของโรงแรมในบริเวณ
นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี กรณีศึกษา: โรงแรมเดอะคาแนล 304 

 

Japanese Customer Satisfaction toward Service Quality of Hotels in the Area of 304 
Industrial Estate, Prachinburi: A Case Study of the Canal 304 Hotel & Residence 
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บทคัดยอ 
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการชาวญ่ีปุนที่มาใชบริการของโรงแรมเดอะ

คาแนล 304 จังหวัดปราจีนบุรี ในปจจัยดานคุณภาพการบริการของโรงแรม โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ดวยการ
ใชแบบสอบถามกับลูกคาของโรงแรมจํานวน 75 คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-test และ One-way ANOVA 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 41 ป – 50 ป การศึกษาระดับปริญญา
ตรีทํางานในตําแหนงหัวหนางานจนถึงผูบริหารระดับสูง และมีรายไดเกินกวา 150,000 บาท ความพึงพอใจตอ
คุณภาพการบริการของโรงแรมในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการดาน
การตอบสนองความตองการในระดับมาก สวนดานอื่นๆมีความพึงพอใจระดับปานกลาง คือ ดานความเขาใจและ
รับรูความตองการ, ดานความนาเชื่อถือ, ดานความเปนรูปธรรม, และ ดานการใหความมั่นใจ ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 ไมแตกตางกัน สวนผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุตางกันมีความ
พึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, คุณภาพการใหบริการ, โรงแรม 
 

Abstract 
The purpose of this study was to explore the satisfaction of Japanese customers 

toward service quality of the Canal 304 Hotel & Residence, Prachinburi. The questionnaires 
were given to 75 hotel customers. Data was statistically analyzed using percentage, mean, 
and standard deviation. Inferential statistics methods on t-test and One-way ANOVA were 
applied to test hypotheses in the study.

The results revealed that the majority of participants were male, between 41-50 years 
old with bachelor degree graduation. Their working positions were executive level with over 
Baht 150,000 income. The findings showed that the satisfaction toward overall service quality 
of the hotel was in the medium level, except for “responsiveness” that was in high level. The 

satisfaction for “empathy”, “reliability”, “tangibility” and “assurance” were in medium level. 

The results of hypotheses test revealed that the different in sex, education level, position, and 
income had no different in satisfaction, while customers with different age had different 
satisfaction toward hotel service quality at significant level of .05.

Keyword(s) : Satisfaction, Service Quality, Hotel
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บทนํา 
จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยูภาคตะวันออกของประเทศ อยูหางจากกรุงเทพมหานคร 136 กิโลเมตร ตามทาง

หลวงหมายเลข 33, 305 ใชเวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที เปนจุดเชื่อมโยงการคมนาคมจากกรุงเทพมหานคร 
ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และราชอาณาจักรกัมพูชา มีพื้นที่ติดตอกับจังหวัดอื่นๆ โดยทาง
ทิศเหนือติดกับจังหวัดนครนายกและจังหวัดนครราชสีมา, ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดสระแกว, ทิศใตติดกับจังหวัด
ฉะเชิงเทรา, และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทรา แบงเขตการปกครองออกเปน 7 อําเภอ 

โครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรี มีลักษณะผสมผสานระหวาง ภาคเกษตร - อุตสาหกรรม และ
การคาปลีกคาสง โดยรายไดสวนใหญมาจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดสวนเฉล่ีย 5 ปสูงถึงรอยละ 75.53 การคาฯมี
สัดสวนเฉลี่ยรอยละ 10.15 ภาคเกษตรมีสัดสวนเฉล่ียรอยละ 3.58 และอ่ืนๆ เฉลี่ยรอยละ 10.74 ภาวะการลงทุน
ดานอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรี ณ กันยายน 2558 เมื่อเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันกับปกอน พบวา          
มีอัตราการขยายตัวของจํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหม เพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 1.89 จํานวนเงินลงทุนเพิ่มขึ้น            
คิดเปนรอยละ 1.08 และอัตราการจางเพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 0.73 จะเห็นไดวาการลงทุนดานอุตสาหกรรมภายใน
จังหวัดปราจีนบุรีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอดป เนื่องดวยปจจัยหลายอยางภายในจังหวัดที่เหมาะสมแกการประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรม 

ดานการลงทุนอุตสาหกรรม จังหวัดปราจีนบุรีมีการลงทุนในสวนอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม และนิคม
อุตสาหกรรม จํานวน 5 แหงที่เปดดําเนินการ ปจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 858 โรงงาน 
สวนใหญตั้งอยูในสองอําเภอหลัก คือ อําเภอกบินทรบุรีและอําเภอศรีมหาโพธิ ซึ่งเปนพื้นที่รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมจากภาคเอกชนสูง โดยเฉพาะตามแนวทางหลวงหมายเลข 304 และ 33 ซึ่งสวนใหญเปนอุตสาหกรรม
ประเภทที่ใชแรงงานมาก เชน เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และส่ิงทอ 
เนื่องจากมีการเคล่ือนยายฐานการผลิตจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง เขามาลงทุนตั้ งโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีจํานวนมาก 

นิคมอุตสาหกรรม 304 ตั้งอยูบนทางดวนหมายเลข 304 อําเภอศรีมหาโพธ์ิ ปราจีนบุรี เปนพื้นที่
อุตสาหกรรมที่ไดรับการสนับสนุนการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือ BOI ทําใหเปนที่
สนใจของนักลงทุนจากประเทศญี่ปุน ทําเลที่ตั้งซึ่งอยูในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่คอนขางไดเปรียบจากจุดภูมิศาสตร
ที่ปลอดภัยจากเสนทางน้ําหลาก โดยเปนพ้ืนท่ีที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลมากกวา 20 เมตร จึงไมมีปญหาเร่ืองน้ํา
ทวม อีกทั้ง ภายในนิคมอุตสาหกรรมมีอางเก็บน้ําที่ขุดขึ้นเองขนาดความจุ 36 ลานลูกบาศกเมตร เพ่ือรองรับน้ํา
หลากน้ําฝน และใชเปนแหลงน้ําสําหรับโรงงานภายในโดยไมรบกวนแหลงน้ําชุมชน พรอมทั้งมีโครงสรางพื้นดินที่
แข็งและหนาแนน สามารถรองรับน้ําหนักอาคารและเคร่ืองจักรขนาดใหญได ถึง 2.5 ตันตอตารางเมตร ทําใหลด
เวลาและคาใชจายในการสรางรากฐานโรงงานไดถึง 20% และสามารถสัญจรไปมาไดสะดวกเนื่องจากตั้งอยูบนถนน
สาย 304 ซ่ึงเปนประตูสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่นๆ ของประเทศ ทําใหเปนที่สนใจของนักลงทุนจาก
ประเทศญี่ปุน โดยในงาน BOI Fair 2011 ไดมีนักลงทุนญี่ปุน 8 ราย ประกาศลงทุนในไทย เลือก นิคมอุตสาหกรรม 
304 เปนที่ตั้งโรงงาน มูลคาการลงทุนกวา 5,000 ลานบาท (อารวายทีไนน, 2555) และในป 2561 BOI ยังไดเชิญ
ชวนนักลงทุนญี่ปุนเขามาลงทุนจับคูกับนักธุรกิจไทยเพื่อสรางเครือขายผูประกอบการชิ้นสวน โดยหนึ่งในพื้นที่
เปาหมายที่จะลงทุนคือนิคมอุตสาหกรรม 304 (หนังสือพิมพไทยรัฐ, 2561) 

การเขามาลงทุนในพื้นท่ีของนักลงทุนญี่ปุนทําใหมีความตองการดานที่พักเพื่อรองรับนักธุรกิจญี่ปุนที่เขามา
ทํางานหรือติดตอธุรกิจ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว โรงแรมเดอะคาแนล 304 จึงกอตั้งขึ้นมาเพ่ือรองรับลูกคาชาว
ญี่ปุนกลุมนี้ โรงแรมเดอะคาแนล 304 ตั้งอยูบนถนนนิคมอุตสาหกรรม 304 เปนโรงแรมขนาด 130 หองพัก 
แบงเปนระดับ Standard, Deluxe, และ Luxury ภายในหองมีอุปกรณอํานวยความสะดวกครบครัน รวมถึง 
โทรทัศนระบบดาวเทียมที่รับชมสถานีจากประเทศญี่ปุนได อินเตอรเน็ตแลนและไวไฟ เคร่ืองครัว ตูเย็น และ
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ไมโครเวฟ ตูนิรภัย และ บริการทําความสะอาด นอกจากนี้ โรงแรมมีบริการหองอาหาร หองออกกําลังกาย สระวาย
น้ํา และหองประชุมสัมมนา กลุมลูกคาหลักของโรงแรมคือผูบริหารชาวญี่ปุนที่เขามาพักระยะยาว 6 เดอืนขึ้นไป  

หัวใจสําคัญของธุรกิจโรงแรมก็คือ การใหบริการ ลูกคาที่เขาพักตางคาดหวังจากโรงแรมไมตางกันคือ 
ความสะดวกสบาย การตอนรับท่ีอบอุน และการบริการที่ตรงกับความตองการ โรงแรมหลายแหงจึงมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกและบริการมากมายเพื่อคอยใหบริการกับแขกผูมาเยือน นอกเหนือจากหองพัก ทั้งนี้บริการทั้งหลาย
เหลานั้น นอกจากจะสรางความแตกตางจากที่พักทั่วไปแลว ยังมีขึ้นเพื่อรองรับความตองการของแขกที่แตกตางกัน
ไปตามความชอบของลูกคาแตละกลุมอีกดวย หากแตวาการใหบริการเสริมตางๆ ไมสามารถสรางความแตกตาง
อยางยั่งยืนได เนื่องจากโรงแรมแตละแหงสามารถจัดหาบริการตางๆ ไดอยางครบถวนไมแตกตางกัน ดังนั้น 
ผูบริหารโรงแรมจึงตางพยายามท่ีจะคิดคนกลยุทธการตลาดออกมาเพ่ือดึงดูดใหนักทองเท่ียวเหลานั้นเขามาใช
บริการใหมากที่สุด (ศุภกฤต ชินอิสระยศ และกมล เกียรติเรืองกมลา, 2556) 

ดังนั้น การท่ีโรงแรมจะดําเนินอยูไดและนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจนั้น ขึ้นอยูกับผลการประกอบการที่ดี
หรือมีผลกําไร ซ่ึงการแสวงหาผลกําไรของธุรกิจโรงแรมนั้นจะตองอาศัยความสามารถของบุคลากรที่มีอยูในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาผานการใหบริการ เปนการสรางองคความรูขององคการที่มีตอลูกคา เรียกไดวา 
เปนองคความรูที่มีใหเหนือกวาคูแขง ประกอบกับกระบวนการทํางานภายในองคการท่ีรวดเร็ว ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุด
ของการใหบริการคือความสามารถของบุคลากรทุกคนที่สามารถสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาอยางเหนียวแนน 
และพยายามรักษาลูกคาใหอยูกับองคการใหนานท่ีสุด เปนลูกคาที่มีความจงรักภักดี (Loyalty) สุดทายลูกคาเหลานี้
จะนํามาซ่ึงรายไดขององคการ (ศุภกฤต ชินอิสระยศ และกมล เกียรติเรืองกมลา, 2556) 

โรงแรมเปนธุรกิจการใหบริการที่ตองใหความสําคัญตอมาตรฐานคุณภาพของบริการ ซึ่งมีสวนชวยสราง
คุณคาใหตราสินคาจากความพึงพอใจและความภักดีของผูใชบริการ โดยความพึงพอใจเกิดไดจากการไดรับความ
ประทับใจจากการไดรับบริการที่ตรงหรือเหนือความคาดหวังไว ทั้งนี้ ปจจัยภายนอกยังเปนปจจัยที่ควบคุมไมไดแต
สงผลตอการใชบริการของโรงแรมดังกลาวอีกดวย โดยมีสวนทําใหระดับความพึงพอใจแตกตางกันในแตละบุคคล 
(มาลินี สนธิมูล และอิทธิกร ขําเดช, 2557) รวมถึงการนํากลยุทธตางๆ โดยเฉพาะกลยุทธสวนประสมการตลาดเพื่อ
การสรางความแตกตางดานการตกแตง ดานการใหบริการ เชน บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง การจองหองพักผาน
เว็บไซต การลงทะเบียนเขาพักโดยไมผานแผนกตอนรับดานหนา เปนตน ควบคูกับกลยุทธสวนประสมการตลาด
ดานการสงเสริมการขาย โดยใหสิทธิพิเศษตางๆ แกสมาชิกบัตรวีไอพี และบัตรเครดิตหรือการจัดรายการทัวรพิเศษ 
เปนการเพิ่มรายไดใหกับโรงแรม พรอมทั้งเปนการปรับปรุงการใหบริการของโรงแรมที่ใหไดมาตรฐานระดับสากล 
(ธัญพรนภัส แฟงสม, 2556) 

จะเห็นวา ธุรกิจดานโรงแรมและการบริการเปนธุรกิจที่ตองสรางความพึงพอใจและความประทับใจใหกับ
ผูรับบริการ เพราะเม่ือเกิดความประทับใจก็จะเกิดรายไดอันเปนรายไดหลักของธุรกิจโรงแรม ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะ
ศึกษา ความพึงพอใจของลูกคาชาวตางชาติที่ใชบริการโรงแรมในปจจัยดานคุณภาพการบริการ โดยใชกรณีศึกษา
จากโรงแรมเดอะคาแนล 304 โดยคาดหวังวา นอกจากผลการศึกษาที่ไดจะมีประโยชนตอทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ
ที่พักประเภทอ่ืน ในการพัฒนารูปแบบการใหบริการ ซ่ึงจะนํามาซ่ึงการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาที่มาใชบริการ
ที่ดีขึ้นแลว ยังมีสวนชวยสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยใหมีการขยายตัว จากจํานวนนักทองเที่ยวที่
เดินทางมาที่ประเทศไทยเพิ่มข้ึน ซึ่งชวยสรางรายไดที่เปนเงินตราตางประเทศใหกับประเทศเปนมูลคามหาศาล โดย
มีคําถามวิจัยคือ คุณสมบัติสวนตัวของลูกคาทําใหเกิดความแตกตางดานความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการของ
โรงแรมอยางไร 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการชาวญ่ีปุนที่มาใชบริการของโรงแรม

เดอะคาแนล 304 จังหวัดปราจีนบุรี ในปจจัยดานคุณภาพการใหบริการของโรงแรม 
 

สมมติฐานการวิจัย 
งานวิจัยคร้ังนี้มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

1. ลูกคาท่ีมีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 จังหวัด
ปราจีนบุรี แตกตางกัน 

2. ลูกคาท่ีมีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 จังหวัด
ปราจีนบุรี แตกตางกัน 

3. ลูกคาที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 
จังหวัดปราจีนบุรี แตกตางกัน 

4. ลูกคาที่มีตําแหนงงานตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 
จังหวัดปราจีนบุรี แตกตางกัน 

5. ลูกคาที่มีรายไดตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 จังหวัด
ปราจีนบุรี แตกตางกัน 

 

กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของลูกคาชาวญ่ีปุนที่มีตอโรงแรมเดอะคาแนล 304 จังหวัดปราจีนบุรี         
ดานคุณภาพการใหบริการ ผูศึกษาไดกําหนดกรอบแนวคิดในการทําวิจัย ดังนี้ 

   ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของในงานวิจัยนี้ คือ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ ซ่ึงเปนเครื่องมือที่
ใชในการประเมินระดับการรับรูของผูรับบริการที่มีตอบริการที่ไดรับจริง ในปจจุบันไดนํามาใชเปนกลยุทธที่สําคัญใน
การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดในธุรกิจบริการ ซึ่งคุณภาพการใหบริการมักเนนผลลัพธที่ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการเปนสําคัญ ดังนั้นคุณภาพการใหบริการจึงมิไดเปนการกําหนดโดยผูใหบริการแตเปนการประเมินจาก
ผูรับบริการ 

ความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการ 

- ความนาเชื่อถือ (Reliability) 

- การตอบสนองความตองการ (Responsiveness) 

- การใหความมั่นใจ (Assurance) 

- ความเขาใจและการรับรูความตองการ (Empathy) 

- ความเปนรูปธรรม (Tangibility) 

คุณสมบัติสวนตัว 
 

- เพศ (Gender) 

- อายุ (Age) 

- การศึกษา (Education) 

- ตําแหนงงาน (Position) 

- รายได (Income) 
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 Gronroos (1984) และ Parasuraman et al. (1985) ไดใหความหมายของคุณภาพการใหบริการ 
(Service Quality) วาเกิดจากประสบการณที่คลายกันทั้งในแงดีและแงรายของผูรับบริการในทุกๆกลุม คุณภาพ
การใหบริการจะมีคาสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับวาผูรับบริการรับรูตอบริการที่ไดรับอยางไร ตรงกับที่คาดหวังหรือไม ดังนั้น 
คุณภาพการใหบริการ หมายถึง คุณภาพบริการตามการรับรูและความคาดหวังของผูรับบริการ และยังไดอธิบาย
และใหความหมายเชิงปฏิบัติการไวไมแตกตางกัน สรุปไดวา คุณภาพการใหบริการ (Service Quality) เปนความ
แตกตางระหวางความคาดหวัง (Expectation) กับการรับรู (Perception) ท่ีมีตอบริการที่ผูรับบริการไดรับ 
 Parasuraman et al. (1985) ไดนําเสนอแนวคิดของคุณภาพการใหบริการ (Service Quality Model: 
SERVQUAL) โดยเรียกวา “ชองวาง” (Gap) ท่ีเกิดขึ้นระหวางสิ่งที่ผูรับบริการรูสึกวาการบริการควรท่ีจะสงมอบกับ
การรับรูที่ไดรับจริงจากการบริการ 
 แนวคิด SERVQUAL ของ Parasuraman et al. (1985) ไดระบุวาการรับรูตอคุณภาพการใหบริการโดย
ผูรับบริการไดรับอิทธิพลจากชองวางทั้ง 5 (5 Gaps) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ชองวางที่ 1 แสดงถึงความแตกตางระหวางความคาดหวังของผูรับบริการกับการรับรูของผูบริหารที่มีตอ
ความคาดหวังของผูรับบริการ 
 ชองวางที่ 2 แสดงถึงความแตกตางระหวางการรับรูของผูบริหารที่มีตอความคาดหวังของผูรับบริการและ
การแปลการรับรูใหเปนคุณสมบัติของคุณภาพการใหบริการ 
 ชองวางที่ 3 แสดงถึงความแตกตางระหวางบริการที่ไดรับการสงมอบโดยพนักงานประจําที่ใหบริการกับ
การแปลการรับรูใหเปนคุณสมบัติของคุณภาพการใหบริการ 
 ชองวางที่ 4 แสดงถึงความแตกตางระหวางการบริการที่สงมอบและสัญญาที่ฝายบริหารสื่อสารไปยัง
ภายนอกใหกับผูรับบริการ 
 ชองวางที่ 5 แสดงถึงความแตกตางระหวางความคาดหวังของผูรับบริการและการรับรูจริงของผูรับบริการ 
 จากชองวางที่ 5 ท่ีถูกใชเปนนิยามสําหรับคุณภาพการใหบริการเกิดขึ้นเปนผลจากชองวางที่ 1 ถึง 4 ซึ่งอยู
ภายใตการควบคุมโดยองคการ ดังนั้น เพ่ือลดระดับชองวางที่ 5 องคการจําเปนที่จะตองดําเนินการวิเคราะหชองวาง
การดําเนินงานที่เกิดขึ้น (Gap Analysis) เพ่ือทําการวิเคราะหและระบุการเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจเกิดขึ้น และสงผล
ใหเกิดการปรับปรุงในชองวางที่ 5 
ปจจัยที่ผูรับบริการใชในการประเมินคุณภาพการใหบริการพบวาประกอบดวย 5 ปจจัย ดังนี้ 
 ปจจัยที่ 1 การจับตองได (Tangibles) ประกอบดวยคุณลักษณะของสิ่งกอสรางหรือสิ่งอํานวยความ
สะดวก คุณลักษณะภายนอกของพนักงาน เคร่ืองมือหรืออุปกรณในการใหบริการ 
 ปจจัยที่ 2 การตอบสนองอยางรวดเร็ว (Responsiveness) หมายถึง ความต้ังใจในการชวยเหลือ
ผูรับบริการและความพรอมในการใหบริการ 
 ปจจัยที่ 3 การเห็นอกเห็นใจ (Empathy) หมายถึง ระดับความใสใจและการใหความสนใจในผูรับบริการ 
 ปจจัยที่ 4 การรับประกัน (Assurance) หมายถึง ความรูและมารยาทของผูรับบริการและความสามารถใน
การสรางความเชื่อถือไดและความมั่นใจใหกับผูรับบริการ 
 ปจจัยที่ 5 ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง ความคงเสนคงวาของผลการดําเนินงานท่ีองคการสามารถ
ปฏิบัติการดานบริการไดถูกตองในครั้งแรกและทําไดตามที่สัญญาไว 
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วิธีการวิจัย 
ผูวิจัยศึกษาความพึงพอใจของลูกคาชาวญี่ปุนที่มีตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 

โดยใชแนวคิดทฤษฎีคุณภาพการใหบริการ SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985)  
ในสวนของประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษา ไดแก ลูกคาชาวญ่ีปุนที่เขาพักหรือใชบริการโรงแรม

เดอะคาแนล 304 จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีจํานวนลูกคาชาวญ่ีปุนที่เขาพักในโรงแรม ประมาณ 60% ของจํานวน
หองพัก 130 หอง หรือ มีจํานวนลูกคาชาวญ่ีปุนประมาณ 75 คน 

ดานเนื้อหา ผูวิจัยจะทําการศึกษาปจจัยพฤติกรรมการใชบริการโรงแรม ท่ีสงผลตอความพึงพอใจของ
ลูกคาชาวตางชาติที่ใชบริการโรงแรมเดอะคาแนล 304 จังหวัดปราจีนบุรี โดยกําหนดลักษณะของตัวแปรที่จะศึกษา 
ประกอบดวย  

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความพึงพอใจของลูกคาชาวญ่ีปุนท่ีใชบริการโรงแรมเดอะ
คาแนล 304 จังหวัดปราจีนบุรี ในดานความนาเช่ือถือ การตอบสนองความตองการ การใหความมั่นใจ ความเขาใจ
และรับรูความตองการ และความเปนรูปธรรม 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และรายได 
งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชวิธีการศึกษาเชิงสํารวจ  และใชการเก็บขอมูลดวย

แบบสอบถามปลายปด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ทําการศึกษาจากประชากรท้ังหมดเนื่องจากประชากรท่ีใชใน
การวิจัยมีจํานวนนอย  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาชาวญ่ีปุนที่มีตอโรงแรมเดอะ
คาแนล 304 จังหวัดปราจีนบุรี โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานท่ัวไป 
ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนงงาน และ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอ
การใหบริการของโรงแรมฯ ในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับความนาเชื่อถือ (Reliability), การตอบสนองความตองการ 
(Responsiveness), การใหความมั่นใจ (Assurance), ความเขาใจและการรับรูความตองการ (Empathy), และ 
ความเปนรูปธรรม (Tangibility) 

ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยนําเสนอแบบสอบถามตอ
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อตรวจสอบความถูกตองและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย รวมท้ังหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งหลังจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทานประเมินแลวไดคา IOC = .96 
แสดงวาในภาพรวมขอคําถามสามารถวัดไดตรงตามวัตถุประสงค สามารถนําไปใชได และตรวจสอบความเชื่อถือได 
(Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบเพื่อใหแนใจวาผูตอบแบบสอบถามจะมีความเขาใจตรงกันและตอบ
คําถามไดตามความเปนจริงทุกขอ รวมทั้งขอคําถามมีความเชื่อถือไดทางสถิติ โดยทดสอบกับกลุมทดลอง 30 ชุด 
และนําไปวิเคราะหความเชื่อถือไดใชสถิติและพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ผลการวัดคาความเชื่อถือได พบวาคาความเชื่อถือไดของแบบสอบถามเม่ือนําไปใชกับกลุมทดลอง
จํานวน 30 ชุด มีคาความเชื่อถือไดของแบบสอบถามโดยรวมเทากับ .949 โดยคําถามแตละดานมีระดับความ
เชื่อถือไดอยูระหวาง .834 - .897 โดยคําถามแตละดานมีระดับความเที่ยงอยูระหวาง .802 - .896 ซ่ึงผลของคา
สัมประสิทธิ์ของครอนบาคของแบบสอบถามทั้ง 2 กลุมมีคาความเชื่อถือได ตามเกณฑของ Nunnally (1978) 
สามารถนํามาใชในงานวิจัยได 

การวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานแบงเปน 3 สวน คือ วิเคราะหขอมูลคุณสมบัติสวนตัวของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และรายได ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี 
(Frequency) และรอยละ (Percentage), วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของ
โรงแรมเดอะคาแนล 304 จังหวัดปราจีนบุรี ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ (Percentage) คาความถี่ (Frequency) 
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเกณฑการแปลความหมายของคะแนน 
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ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระ  กับตัวแปรตาม โดยใชสถิติ          
t-test สําหรับเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระ 2 กลุม และใชสถิติ One-Way ANOVA สําหรับ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระท่ีมี 3 กลุมข้ึนไป และหากพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จะทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant Difference Test)  

 

สรุปผลการวิจัย 
เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามเปนชาวญี่ปุนที่เขามาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยูในนิคม

อุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ดังนั้นสวนใหญจึงเปนเพศชาย อายุสูงกวา 30 ปขึ้นไป โดยสวนใหญมีอายุ 41 
ป – 50 ป ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับปริญญาตรี ทํางานในตําแหนงหัวหนางานจนถึงผูบริหารระดับสูง           
มีพนักงานดานเทคนิคเปนบางสวน และสวนใหญมีรายไดเกินกวา 150,000 บาท 

พบวาความพึงพอใจของลูกคาชาวญี่ปุนท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 ใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีเพียงคุณภาพการใหบริการดานการตอบสนองความตองการ (Responsiveness) 
ที่มีความพึงพอใจในระดับมาก สวนดานอ่ืนๆมีความพึงพอใจระดับปานกลาง เรียงตามลําดับ คือ ดานความเขาใจ
และรับรูความตองการ (Empathy), ดานความนาเชื่อถือ (Reliability), ดานความเปนรูปธรรม (Tangibility), และ 
นอยที่สุดคือดานการใหความมั่นใจ (Assurance) 

ดานความนาเชื่อถือ (Reliability) พบวา ในภาพรวมลูกคาชาวญ่ีปุนมีความพอใจอยูในระดับปานกลาง    

(  = 3.3040) โดยมีความพึงพอใจในเรื่องพนักงานมีทักษะในการแกปญหาใหกับผู ใชบริการสูงสุด คือความพึง

พอใจระดับมาก (  = 3.4267) ท่ีเหลือมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก เม่ือทางโรงแรมสัญญาวาจะ

ใหบริการบางอยางกับลูกคา ทางโรงแรมสามารถใหบริการไดตามที่สัญญาภายในเวลาท่ีกําหนด (  = 3.3733), 

พนักงานมีความชํานาญและสามารถใหบริการไดอยางถูกตองภายในคร้ังแรก (  = 3.3467), ระบบการจองหองพัก

และการรับชําระเงินมีความถูกตองและนาเชื่อถือ (  = 3.3200), และ โรงแรมมีการบริหารจัดการท่ีดี สามารถ

ใหบริการไดตรงตามวิสัยทัศน และพันธกิจขององคการ (  = 3.0533) 
ดานการตอบสนองความตองการ (Responsiveness) พบวา ในภาพรวมมีความพอใจอยูในระดับมาก          

(  = 3.4889) โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก 4 เร่ือง ไดแกพนักงานเต็มใจและพรอมใหบริการอยางรวดเร็วมี

ระดับความพึงพอใจสูงสุด (  = 3.6933) รองลงมาคือ ระบบเช็คอิน/เช็คเอาททําไดรวดเร็ว (  = 3.6400), เม่ือ

ไดรับการติดตอจากทาน พนักงานจะติดตอกลับอยางรวดเร็ว (  = 3.5067), พนักงานมีจํานวนเพียงพอ สามารถ

ใหบริการลูกคาไดทั่วถึงและทันตามเวลาท่ีลูกคาตองการ (  = 3.4800) สําหรับเรื่องการจองหองพักมีหลากหลาย

ชองทางและหลายภาษามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง (  = 3.2000), และ พนักงานมีความเอาใจใสตอ

ปญหาและแกไขปญหาอยางรวดเร็วมีความพึงพอใจอยูในระดับนอย (  = 2.4133) 
ดานการใหความมั่นใจ (Assurance) พบวา ความพึงพอใจของลูกคาในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับปานกลาง (  = 3.0693) โดยในสวนองคประกอบมีความพึงพอใจในระดับปานกลางทุกตัว เรียงจากระดับ

สูงสุดไประดับตํ่าสุด คือ พนักงานสามารถสื่อสารกับลูกคาไดอยางถูกตองและชัดเจน (  = 3.2667), ทางโรงแรมให

ความสําคัญกับขอติชมและปญหาของลูกคา และสามารถแกไขไดอยางรวดเร็ว (  = 3.2133), พนักงานมีความรู

สามารถใหขอมูลและตอบคําถามของทานไดเปนอยางดี (  = 3.2000), โรงแรมมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี 

เชน ตูนิรภัยในหองพัก สถานท่ีจอดรถปลอดภัย มี รปภ. ตลอด 24 ชั่วโมง (  = 2.9067), และ โรงแรมอยูในเครือ

โรงแรมที่มีชื่อเสียง (  = 2.7600) 
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ดานความเขาใจและรับรูความตองการ (Empathy) พบวา ในภาพรวมลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับ

ปานกลาง (  = 3.3733) องคประกอบมีความพึงพอใจในระดับมากถึง 4 ตัวแปร คือ พนักงานใหบริการดวยความ

สุภาพ มีอัธยาศัยไมตรีตอลูกคา (  = 3.6133), พนักงานใหความใสใจในความตองการของลูกคาเปนรายบุคคล         

(  = 3.4933), พนักงานสามารถจดจําลูกคาและความชอบ ไมชอบของลูกคาได (  = 3.4667), และ โรงแรมแหงนี้

แสดงใหทานเห็นถึงการดูแลและหวงใยลูกคาเปนอยางดี (  = 3.4667) อยางไรก็ดี ตัวแปรดาน พนักงานสามารถ

สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาญ่ีปุนไดดี มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง (  = 2.8267)  
ดานความเปนรูปธรรม (Tangibility) พบวา ระดับความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการดาน

ความเปนรูปธรรม ท้ังในภาพรวมและตัวแปรยอย มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง โดยในภาพรวมมีคาเฉลี่ย

ของความพึงพอใจ ( ) อยูที่ 3.1422 สําหรับองคประกอบมีระดับความพึงพอใจจากสูงสุดถึงต่ําสุด คือ โรงแรมมี

บริการทําความสะอาดหองทุกวัน (  = 3.3733), โรงแรมมีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่และ Wifi ใหบริการทั่วบริเวณ

โรงแรม (  = 3.2667), พนักงานตอนรับสวนหนามีความพรอมและใหความชวยเหลือแขกอยางเต็มใจ               

(  = 3.2533), โรงแรมมีบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกหลากหลาย เชน สระวายน้ํา หองอบไอน้ํา หอง

คอมพิวเตอร หองออกกําลังกาย และอุปกรณออกกําลังกายอยางเพียงพอ (  = 3.2133), บริเวณโรงแรมมีการ

ตกแตงที่ดี (  = 2.8800), และ การเดินทางมาโรงแรมสะดวกและหางาย (  = 2.8667) 
ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาชาวญ่ีปุนที่มีตอคุณภาพการใหบริการ

ของโรงแรมเดอะคาแนล 304 จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล พบวา 
1. ลูกคาที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 จังหวัด

ปราจีนบุรี ไมแตกตางกัน 
2. ลูกคาท่ีมีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 จังหวัด

ปราจีนบุรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยลูกคาที่มีอายุ 41 – 50 ป มีความพึงพอใจตอคุณภาพ
การใหบริการของโรงแรมนอยกวาลูกคาในกลุมอายุอื่น 

3. ลูกคาที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 
จังหวัดปราจีนบุรี ไมแตกตางกัน 

4. ลูกคาที่มีตําแหนงงานตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 
จังหวัดปราจีนบุรี ไมแตกตางกัน 

5. ลูกคาที่มีรายไดตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 จังหวัด
ปราจีนบุรี ไมแตกตางกัน 

 

อภิปรายผล  
ผลการศึกษาในภาพรวม 

ในภาพรวม ผลการศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 พบวาโดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ รสสุคนธ แซเฮีย (2556) ซ่ึงทําการศึกษา
เร่ือง “ปจจัยพฤติกรรมการใชบริการโรงแรม คุณภาพการบริการ สวนผสมการตลาดบริการ และคุณคาตราสินคาที่
สงผลตอความพึงพอใจของลูกคาชาวตางชาติที่ใชบริการโรงแรมระดับหาดาวแหงหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร” 
พบวาปจจัยดานคุณภาพการใหบริการไมสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาชาวตางชาติในการใชบริการโรงแรมระดับ
หาดาวแหงหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ Assaf & Magnini (2012) เร่ือง “ความ
พึงพอใจของลูกคาในการวัดประสิทธิภาพของโรงแรม: หลักฐานจากอุตสาหกรรมโรงแรมในสหรัฐอเมริกา ” 
(Accounting for customer satisfaction in measuring hotel efficiency: Evidence from the US Hotel 
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Industry) ซึ่งพบวา ความพึงพอใจของลูกคาเปนผลลัพธที่สําคัญจากการใหบริการ และงานวิจัยของ Hussain, 
Nasser & Hussain (2015) ไดทําการศึกษาเร่ือง “คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผูโดยสารสายการบิน
ที่ดําเนินงานในดูไบ: การวิเคราะหเชิงประจักษ” (Service quality and customer satisfaction of a UAE-
based airline: An empirical investigation) ซ่ึงพบวา คุณภาพการบริการสงผลในเชิงบวกตอความพึงพอใจของ
ลูกคาอยางมีนัยสําคัญ 

การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 จําแนกตาม
ขอมูลสวนบุคคล พบวามีเพียงดานอายุของผูใชบริการชาวญ่ีปุนที่ตางกัน ที่มีระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งผลการวิจัยใกลเคียงกับงานวิจัยของ เพ็ญนภา จรัสพันธ (2557) เร่ือง 
“ความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการลูกคาจีเนท โมบายเซอรวิส เซ็นเตอร จันทบุรี” 
ซึ่งพบวา เพศและอายุของลูกคาที่ตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการลูกคาจีเนท          
โมบายเซอรวิส เซ็นเตอร จันทบุรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในดานเพศ ผลการวิจัยไมสอดคลองกันเนื่องจาก
ผูใชบริการชาวญี่ปุนท่ีเปนลูกคาของโรงแรมทั้งหมดเปนพนักงานที่มาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยูในนิคม
อุตสาหกรรม 304 ซึ่งสวนใหญเปนผูชาย ทําใหผลการวิจัยมีผลไมแตกตางกัน อยางไรก็ดี ผลการวิจัยมีความ
สอดคลองกันในดานอายุของผูใชบริการ 
ผลการศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 สามารถอภิปรายตาม
องคประกอบดานตางๆไดดังนี้ 

ดานความหนาเช่ือถือ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ผลการศึกษาไมสอดคลองงานวิจัยของ เพ็ญนภา 
จรัสพันธ (2557) เร่ือง “ความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการลูกคาจีเนท โมบาย
เซอรวิส เซ็นเตอร จันทบุรี” ซึ่งพบวา ลูกคามีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการดานความนาเชื่อถือในระดับ
มาก ในความเห็นของผูวิจัย เน่ืองจากกลุมตัวอยางเปนลูกคาชาวญ่ีปุนที่เขาพักเปนกลุมคนทํางานท่ีตองพักอาศัยอยู
เปนเวลานาน เหมือนพัก Service Apartment จึงอาจไมไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้มากนัก อยางไรก็ดี กลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจกับทักษะการแกปญหาของพนักงานในระดับมาก  

ดานการตอบสนองความตองการ มีความพึงพอใจในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของศักดิ์ดา ศิริภัทร
โสภณ และปารยทิพย ธนาภิคุปตานนท (2554) เร่ือง “ความสัมพันธระหวางคุณภาพการบริการที่ไดรับกับความพึง
พอใจและความภักดีของคนไข: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งผลการศึกษาแสดงใหเห็น
วาความสัมพันธระหวางคุณภาพบริการดานตางๆ มีผลตอระดับความพึงพอใจและความภักดีของผูเขารับบริการ 
โดยเฉพาะคุณภาพการบริการดานการตอบสนองที่รวดเร็วจะสงตอระดับความพึงพอใจ แสดงใหเห็นวาลูกคาเนน
ความสําคัญของการตอบสนองท่ีรวดเร็วของพนักงาน 

ดานการใหความมั่นใจ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญนภา จรัสพันธ 
(2557) เร่ือง “ความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการลูกคาจีเนท โมบายเซอรวิส            
เซ็นเตอร จันทบุรี” ซึ่งพบวา ลูกคามีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการดานการใหความมั่นใจในระดับมาก       
ในดานนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับการใหความมั่นใจตอลูกคา เชน ความปลอดภัย การสื่อสาร ชื่อเสียงของโรงแรม          
ในความเห็นของผูวิจัย เนื่องจากโรงแรมไมไดอยูในเครือโรงแรมระดับโลก ลูกคาจึงไมไดใหความสําคัญกับชื่อเสียง
มากนัก ดานการสื่อสารอาจมีปญหาเร่ืองของภาษาเนื่องจากลูกคาเปนคนญ่ีปุนอาจไมถนัดภาษาอังกฤษ สวนดาน
ความปลอดภัย โรงแรมอาจยังไมไดมีระบบความปลอดภัยที่สมบูรณตรงใจลูกคา 

ดานความเขาใจและรับรูความตองการ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ 
เพ็ญนภา จรัสพันธ (2557) เร่ือง “ความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการลูกคาจีเนท           
โมบายเซอรวิส เซ็นเตอร จันทบุรี” ซึ่งพบวา ลูกคามีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการในระดับมาก แตเมื่อ
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พิจารณาแตละองคประกอบพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก ยกเวนในเรื่องของการสื่อสารใน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาญ่ีปุนท่ีทําใหความเขาใจคลาดเคลื่อนได 

ดานความเปนรูปธรรม มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา ศรีบํารุง 
(2557) ซ่ึงทําการวิจัยเรื่อง “คุณภาพการใหบริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬอ จังหวัดชลบุรี” ซึ่งพบวา 
ผูใชบริการมีระดับความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการดานความเปนรูปธรรมของธนาคารในระดับคอนขางดี             
ในความเห็นของผูวิจัย ลูกคาอาจไมไดใหความสําคัญในเรื่องการตกแตง หรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่หรูเลิศ แตให
ความสําคัญดานราคาเนื่องจากพักอาศัยเปนเวลานาน ดังนั้น การตกแตง สิ่ งอํานวยความสะดวก การเดินทาง        
จึงเปนเพียงเหมาะสมกับราคา 
การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 จําแนกตาม
เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนงงาน และ รายได พบวา 

ลูกคาที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 จังหวัด
ปราจีนบุรี ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับ เพ็ญนภา จรัสพันธ (2557) เร่ือง “ความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพ
การใหบริการของศูนยบริการลูกคาจีเนท โมบายเซอรวิส เซ็นเตอร จันทบุรี” ซึ่งพบวาเพศตางกันมีความพึงพอใจ
แตกตางกัน เนื่องจากกลุมตัวอยางเปนพนักงานชาวญ่ีปุนที่มาทํางานในโรงงานท่ีตั้งอยูในนิคมฯ ดังนั้นสวนใหญจึง
เปนเพศชาย ทําใหไมเห็นความแตกตางของความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

ลูกคาที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 จังหวัด
ปราจีนบุรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สอดคลองกับ เพ็ญนภา จรัสพันธ (2557) เร่ือง “ความพึง
พอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการลูกคาจีเนท โมบายเซอรวิส เซ็นเตอร จันทบุรี” ทั้งนี้ กลุมที่
มีระดับความพึงพอใจนอยกวากลุมอื่นอยางมีนัยสําคัญคือกลุมอายุ 41 ป – 50 ป ซึ่งเปนกลุมใหญ เปนกลุมที่เริ่มมี
ประสบการณมากข้ึน และมีความเปนผูใหญมากขึ้น จึงมีความคาดหวังมากกวากลุมอื่น 

ลูกคาที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 
จังหวัดปราจีนบุรี ไมแตกตางกัน เนื่องจากสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี ระดับความ
พึงพอใจจึงไมมีความแตกตาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ชลธิชา ศรีบํารุง (2557) เร่ือง “คุณภาพการใหบริการของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬอ จังหวัดชลบุรี” 

ลูกคาที่มีตําแหนงงานตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 จังหวัด
ปราจีนบุรี ไมแตกตางกัน กลุมตัวอยางคนญี่ปุนที่ไดรับคําสั่งใหไปทํางานตางประเทศ สอดคลองกับเพ็ญนภา จรัสพันธ 
(2557) เรื่อง “ความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการลูกคาจีเนท โมบายเซอรวิส เซ็นเตอร 
จันทบุรี” แตไมสอดคลองกับ ชลธิชา ศรีบํารุง (2557) เร่ือง “คุณภาพการใหบริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอน
หัวฬอ จังหวัดชลบุร”ี ดังนั้นนาจะมีตําแหนงงานในบริษัทของตนที่ญี่ปุนในระดับสูงและไมแตกตางกันมากนัก ทําให
ตําแหนงงานไมมีผลตอความแตกตางในความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรม 

ลูกคาที่มีรายไดตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของโรงแรมเดอะคาแนล 304 จังหวัด
ปราจีนบุรี ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ เพ็ญนภา จรัสพันธ (2557) เร่ือง “ความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการ
ใหบริการของศูนยบริการลูกคาจีเนท โมบายเซอรวิส เซ็นเตอร จันทบุรี” และ ชลธิชา ศรีบํารุง (2557) เร่ือง 
“คุณภาพการใหบริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬอ จังหวัดชลบุรี ” เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญมี
รายไดสูง และเนื่องจากเปนการทํางานตางประเทศ ดังนั้นนายจางจึงตองใหสวัสดิการและผลประโยชนตางๆอยาง
เต็มที่ ระดับรายไดจึงไมไดทําใหเกิดความแตกตางในความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเชิงธุรกิจ เนื่องจากโรงแรมเดอะคาแนล 304 มีลูกคาเปาหมายคือกลุมคนญ่ีปุนที่เขามา

ทํางานในนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปนลูกคาที่พักระยะยาว ดังนั้นความคาดหวังของลูกคาจะ
เปนลักษณะของเซอวิสอพารทเมนทมากกวาโรงแรมชั้น 1 ผลการวิจัยในภาพรวมจึงมีความพึงพอใจในคุณภาพการ
ใหบริการอยูในระดับปานกลาง 

อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาองคประกอบยอยของคุณภาพการบริการแตละดานแลว บางองคประกอบได
คะแนนความพึงพอใจในระดับนอย สมควรไดรับการปรับปรุง ไดแกการตอบสนองความตองการในการแกปญหาท่ี
รวดเร็ว ซึ่งอาจจะเปนเร่ืองของการสื่อสาร ดังนั้น โรงแรมควรพัฒนาพนักงานในเร่ืองทักษะภาษาอังกฤษและญี่ปุน 

ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ การศึกษาคร้ังนี้มีขอจํากัดเนื่องจากกลุมประชากรมีจํานวนนอย ดังนั้น ใน
การศึกษาครั้งตอไป ควรเปนการขยายพ้ืนท่ีวิจัยและกลุมประชากรออกไปใหครอบคลุมทั้งจังหวัด อาจรวมถึงกลุม
คนทํางานสัญชาติอื่นๆดวย 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดังนั้น หากสนใจที่จะทราบความ
คิดเห็นในรายละเอียด ในการศึกษาครั้งตอไปตองทําการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือสัมภาษณ
เชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) เพื่อทําความเขาใจตอความคาดหวังของกลุมเปาหมาย 
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ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคาร        
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัด 
 
Customer satisfaction in the service of the engineering system installation inside the 
building in Bangkok and vicinity areas. : The case study Bewcon Company Limited.
 
ผูวิจัย   พงษศักดิ์  พากิ่ง 

สาขาวิชา การจัดการและการตลาด มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 ดร.อนันตพร วงศคํา 

ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมา

ติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล:กรณีศึกษาบริษัท บิวคอน จํากัดและ            
2)เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมภายใน
อาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ
ปจจัยดานนิติบุคคล ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ลูกคาที่เคยมาใชบริการ งานติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคาร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบริษัทบิวคอน จํากัด จํานวน 48 ราย เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถามเพื่อใชในการวิจัย สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คา t-test,f-test 

ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม
ภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล :กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัดในภาพรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกขออยูในระดับมากเรียงตามลําดับดั งนี้ ดานการรับรูความตองการของ
ผูรับบริการ คาเฉลี่ย 4.07รองลงมา ดานการตอบสนองความตองการ คาเฉลี่ย4.03 ดานการใหความเชื่อมั่นแก
ผูรับบริการคาเฉลี่ย4.00ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ คาเฉลี่ย3.96 และดานความเชื่อถือและไววางใจได 
คาเฉลี่ย 3.88 ตามลําดับ  
   ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม
ภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
และปจจัยดานนิติบุคคล พบวา ลูกคาที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใหบริการ ในภาพรวม 
แตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความ
เชื่อถือและไววางใจได และดานการตอบสนองความตองการ เทานั้น ที่มีความพึงพอใจแตกตางกัน ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐาน สวนปจจัยดานอื่นๆไมแตกตางกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน  

สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมา
ติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีศึกษา บริษัท  บิวคอน จํากัด 
จําแนกตามปจจัยขอมูลทั่วไปนิติบุคคล พบวา โดยภาพรวมจําแนกตามปจจัยขอมูลทั่วไปนิติบุคคลตางกัน  มีความ
พึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล : กรณีศึกษา บริษัทบิวคอน จํากัด ไมแตกตางกัน อยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งทําให
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวผูตอบ
แบบสอบถามที่มีประเภทงานโครงการ ลักษณะสัญญาจางเหมา และมูลคาโครงการกอสรางตางกัน มีความพึงพอใจ
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ของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล : กรณีศึกษา บริษัทบิวคอน จํากัด ไมแตกตางกัน ณ นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน
ทุกดาน  

 
คําสําคัญ : รับเหมาติดต้ังระบบวิศวกรรมภายในอาคาร,คุณภาพบริการ,บริษัท บิวคอน จํากัด.  
 
Abstract 

This research aimed 1) to study customer satisfaction in the service of contractor 
business systems engineering building in the Bangkok Metropolitan Area: A Case Study of 
Business Property Limited and 2) to compare satisfaction. customer satisfaction in the 
service of installation engineering contracting business within the Metropolitan Area: a case 
study of memory built in Connecticut. The plunger by personal factors. And factors entity 
The population in this study. Customers who use the service Installation of engineering 
systems in the BMA building. The company built house a limited number of 48 
questionnaires were used to gather information for use in research. The statistics used for 
data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, the t-test, f-test. 

The study found that customer satisfaction with the services of contractor business 
systems engineering building in the Bangkok Metropolitan Area: A Case Study of Content 
Distribution Co. as a whole high. Considering it was found that all the information in a 
descending order. The perception of the service an average of 4.07, followed by needs. 
Average 4.03 Providing confidence to the service an average of 4.00 materiality of service. 
Average 3.96 And the credibility and trust it averages 3.88 respectively. 

The comparison between the level of customer satisfaction in the service of 
installation engineering contracting business within the Metropolitan Area: A Case Study of 
Content Distribution limited by personal factors. And the factors that corporate customers 
with different levels of education. The satisfaction of serving a whole different level of 
statistical significance at the .05 level. The accepted assumptions. When considering each 
aspect of trust and reliability. And the needs that satisfied at different levels was statistically 
significant at the .05 level. The accepted assumptions.The other factors were not 
significantly different.This hypothesis 

The hypothesis testing studies of customer satisfaction in the service of the 
engineering system installation inside the building in Bangkok and suburbs: a case study of 
the company wokon limited, classified by the Bikini factor General information legal 
entities found that overall, classified by topic.Common to different legal entity. With 
customer satisfaction in the service of the engineering system installation inside the 
building in Bangkok and suburbs: a case study of the company wokon limited, there was no 
difference between bikini and statistically significant at the .05 level, which makes the main 
hypothesis accepted. (H0) and reject the assumption secondary (H1), which is not 
consistent with the hypothesis that the set of research respondents who have project 
categories. Characteristics and value of hiring contract construction project differ With 
customer satisfaction in the service of the engineering system installation inside the 
building in Bangkok and suburbs: a case study of wokon limited company IBIS is no 
different at .05 level of significance in statistical hypothesis, which rejected on all sides. 

Keywords : Systems Engineering, Service Quality,Satisfaction.
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บทนํา 
แนวโนมธุรกิจรับเหมาติดต้ังระบบงานวิศวกรรม การติดตั้งไฟฟา-การสื่อสาร มีการจดทะเบียนจัดตั้ง

ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบงานวิศวกรรม ระบบไฟฟาภายในอาคารเพิ่มขึ้น จํานวน 133 ราย ในเดือน มีนาคม 2561 
หากเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2561 เพิ่มขึ้นรอยละ19 และเมื่อพิจารณาการจัดตั้งใหมรายปตั้งแตป 2557 
จนถึงปจจุบัน พบวามีการเพ่ิมสูงขึ้นสอดคลองกับกลุมอุตสาหกรรมกอสรางที่เพิ่มสูงขึ้นเชนกัน โดยธุรกิจนี้ไดรับ
ปจจัยสนับสนุนจากการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การกอสรางโครงการลงทุนภาคเอกชน การเติบโตของ
อสังหาริมทรัพย รวมทั้ง การพัฒนาเทคโนโลยีทางดานอุปกรณไฟฟาที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ในยุคปจจุบัน โดยปจจัยดังกลาวถือเปนโอกาสของธุรกิจติดตั้งไฟฟาที่จะเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ไดในทิศทางท่ีดี 
ภาพรวมของธุรกิจการติดตั้งระบบงานวิศวกรรม ติดตั้งระบบไฟฟา-การส่ือสาร ฯลฯ สวนใหญจะตั้งอยูในพ้ืนที่เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสอดคลองกับของการของรัฐบาล ไดแก โครงการบานคนไทยประชารัฐ         
การสงเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย โครงการกอสรางใหโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ และแผนปฏิบัติการดาน
คมนาคมรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) ที่มีการกอสรางดวยเงินลงทุนที่มีมูลคาสูงซึ่งจะ
สงผลโดยตรงตอธุรกิจติดตั้งรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม ติดตั้งระบบไฟฟา -สื่อสาร ท่ีเปนธุรกิจรับเหมาชวง 
ประกอบกับเทคโนโลยีดานระบบอิเล็กทรอนิกส ไดมีการพัฒนาใหสอดคลองกับไลฟสไตลของคนในยุคปจจุบันมาก
ยิ่งขึ้น (กรมพัฒนาธุรกจิ,2561,หนา 4) จากการท่ีจํานวนผูประกอบการในกลุมธุรกิจนี้มีจํานวนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน สงผลให
ธุรกิจจึงมีการแขงขันกันอยางรุนแรง ซึ่งภายใตภาวการณแขงขันที่รุนแรงนั้น เพื่อใหธุรกิจประสบความสําเร็จและ
อยูรอดในธุรกิจกลุมนี้ ผูประกอบการควรมีการพัฒนาหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย นวัตกรรมตางๆ และการบริการ      
ซึ่งปจจัยเหลานี้จะชวยสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี   

การยกระดับคุณภาพการบริการ จึงเปนกลยุทธสําคัญที่ควรจะนํามาใชในธุรกิจติดตั้งไฟฟาในการพัฒนา
คุณภาพการบริการ เพื่อใหผูใชบริการ เกิดความพึงพอใจและประทับใจ มาตรฐานของการบริการที่ดีถูกกําหนดโดย
คําวาคุณภาพ ซึ่งมุมมองในปจจุบันนั้นแตกตางไป ปจจุบันการตัดสินระดับคุณภาพไดถูกเปลี่ยนมาเปนความถูกตอง
ที่ผูรับบริการเปนผูกําหนดและตองการ ซึ่งคุณภาพจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อลูกคาไดสัมผัส ไดใชสินคาหรือบริการนั้น หาก
ลูกคารับรูถึงสิ่งท่ีไดรับเทากับหรือสูงกวาสิ่งที่ลูกคาคาดหวัง ลูกคาจะเกิดความพึงพอใจ และอยากใชสินคาและ
บริการนั้น แตในทางกลับกันหากลูกคาไดรับสินคา หรือการบริการ ที่ต่ํากวาความคาดหวังลูกคาจะไม เกิดความพึง
พอใจและปฏิเสธที่จะใชสินคาและบริการนั้น จากมุมมองที่เปล่ียนไปของการใหความหมายของคําวา “คุณภาพ” 
ทําใหผูบริโภคหรือลูกคากลายเปนศูนยกลางของธุรกิจ การสรางความประทับใหกับลูกคาดวยคุณภาพการบริการซึ่ง
เปนการใหบริการลูกคาตามความคาดหวัง หรือเกินกวาความคาดหวังซึ่งการรับรูคุณภาพการบริการ ขึ้นอยูกับ
พื้นฐานการรับรูของลูกคาธุรกิจตางๆ จึงตองมีการปรับปรุงคุณภาพการบริการและสรางความแตกตางทางดานการ
บริการเพ่ือใชไดเปรียบทางดานการแขงขัน โดยเกณฑที่ใชในการประเมินคุณภาพการบริการของ Parasuraman, 
Berry & Valarie(1990) ท่ีระบุวาคุณภาพการบริการประกอบดวย 5 ดาน ความเช่ือถือและไววางใจได 
(Reliability)การใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ (Assurance) ความเปนรูปธรรมของการบริการ(Tangibles)การรับรู
ความตองการของผูรับบริการ (Empathy) และการตอบสนองความตองการ (Responsiveness)จากการที่มี
คุณภาพในการบริการนั้นสงผลใหลูกคารูสึกพึงพอใจ ไวเนื้อเชื่อใจท้ังนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือใหลูกคาเกิดความภักดีตอ
แบรนดของตน (สิริวิมล คําวงศ,2559,หนา 2) 

บริษัท บิวคอน จํากัด เปนบริษัทชั้นแนวหนาในการรับเหมาติดตั้งระบบงานวิศวกรรม งานออกแบบและ
ใหคําปรึกษาครบ ซ่ึงบริษัท บิวคอน จํากัด ไดสรางผลงานมาเปนจํานวนมาก ไดแก เทอมินอล ทเวนต้ี วัน (อโศก) 
วัดพระธรรมกาย โรงพยาบาลศิริราช และอีกหลายๆซึ่งผูวิจัยกลาวไวในบทที่ 2 ซึ่งทุกผลงานของบริษัท บิวคอน 
จํากัดนั้นไดรับความไววางใจใหดําเนินการในกลุมลูกคามาอยางตอเนื่อง จนบริษัทไดมีการขยายธุรกิจมาเปนผูนําใน
การรับเหมาชั้นแนวหนา รับติดต้ังงานระบบวิศวกรรมงานออกแบบและใหคําปรึกษาครบวงจร(บริษัท บิวคอน 
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จํากัด,2561) ดวยเหตุปจจัยนี้ทางบริษัทจึงตองมีการพัฒนาคุณการบริการอยางตอเนื่อง เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
แขงขันของธุรกิจ และความเปนเลิศดานการบริการของบริษัท ความพึงพอใจในการคุณภาพบริการของบริษัทจึงถือ
เปนสิ่งสําคัญที่สุด  

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้ง
ระบบวิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัดในดานความ
เปนรูปธรรมของการบริการ ดานความเชื่อถือและไววางใจได  ดานการตอบสนองความตองการ ดานการใหความ
เชื่อมั่นแกผูรับบริการ และดานการรับรูความตองการของผูรับบริการ เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการ
ของบริษัท ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูบริโภคที่มีความแตกตางกันตามปจจัยพ้ืนฐานสวน
บุคคลไดมากท่ีสุด และเพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ
วิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหตรงกับความตองการของผูบริโภคตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมภายใน

อาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัด 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ

วิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัด จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล และปจจัยดานนิติบุคคล 
สมมติฐานการวิจัย 
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังนี้ 

1. ลูกคาที่มีเพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ
วิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัด 

2. ลูกคาที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ
วิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีศึกษา บริษัทบิวคอน จํากัด 

3. ลูกคาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมา
ติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัด 

4. ลูกคาที่มีฝายของผูตอบแบบสอบถามแตกตางกัน มีความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของ
ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีศึกษา บริษัท        
บิวคอน จํากัด 

5. ลูกคาที่มีประสบการณทํางานแตกตางกัน มีความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมา
ติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัด 

6. ลูกคาที่มีประเภทโครงการกอสรางแตกตางกัน มีความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจ
รับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัด 

7. ลูกคาที่มีลักษณะสัญญาจางเหมาแตกตางกัน มีความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจ
รับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัด 

8. ลูกคาที่มีมูลคาโครงการกอสรางแตกตางกัน มีความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมา
ติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัด 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมภายใน

อาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัด ผูวิจัยไดนํามาจัดทําเปนกรอบ
แนวคิดที่ใชในการศึกษาดังภาพ 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีสํารวจมุงความพึงพอใจของ
ลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล :
กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัด ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคาที่เคยมาใชบริการ งานติดตั้งระบบ
วิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบริษัท บิวคอน จํากัด จํานวน 48 ราย (บริษัท        
บิวคอน จํากัด,2561) การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาจากกลุมประชากรทั้งหมด เครื่องมือใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบบสอบถามดังกลาวไดสรางขึ้นตามวัตถุประสงคและตามกรอบแนวคิดการ
วิจัยซึ่งมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถามและเนื้อหาของแบบสอบถาม  
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data)ศึกษาจากตําราเอกสาร บทความ แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากรศาสตร แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับความคาดหวังการบริการ แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับการบริการ 
แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการใหบริการ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจบริการบริบท บริษัท บิวคอน จํากัด 
พรอมกับนําผลงานวิจัยที่ เก่ียวของใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัยเพื่อเป นแนวทางในการสราง
แบบสอบถาม 

2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 2 ทานพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการ
แกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ฝายของผูตอบแบบสอบถาม 
5. ประสบการณทํางาน 

 

 

ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการ 
ดานคุณภาพการบริการ 

1. ความเปนรูปธรรมของการบริการ  
2. ความเชื่อถือและไววางใจได  
3. การตอบสนองความตองการ 
4. การใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ  
5. การรับรูความตองการของผูรับบริการ  

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ปจจัยดานนิติบุคคล 
1. ประเภทโครงการกอสราง 
2. ลักษณะสัญญาจางเหมา 
3. มูลคาโครงการกอสราง 
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3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช(Try-out)กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 

ชุดเพื่อนําไปหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cornbach Coefficient) 
พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.8527 

4. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานและลูกคาที่เคยมาใชบริการ งานติดตั้งระบบวิศวกรรม
ภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของบริษัท บิวคอน จํากัด ที่เกี่ยวของเพื่อขอความอนุเคราะห
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. ผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถามดวยตนเองจากลูกคาและดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ดวยตนเอง เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและความครบถวนของแบบสอบถาม ใชระยะเวลาจัดเก็บ
ประมาณ 10 วัน 

3. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล แลวนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาทําการลงรหัส
ของขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดใหเปนตัวเลข ที่สามารถนําไปลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผล 

4. นําแบบสอบถามท้ังหมดที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว มาทําการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
และนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหทางสถิติ 
การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม 

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

4.51–5.00 หมายถึง  ระดับความพงึพอใจมากที่สุด 
3.51–4.50 หมายถึง ระดับความพงึพอใจมาก 
2.51–3.50 หมายถึง ระดับความพงึพอใจปานกลาง 
1.51–2.50 หมายถึง ระดับความพงึพอใจนอย 
1.00–1.50 หมายถึง ระดับความพงึพอใจนอยที่สุด 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัย ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมภายใน
อาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล :กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัดผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะห
ขอมูลเปนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปดังนี้ 

1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบเครื่องมือ คือ คาสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha-Coefficient) คาความ
นาเช่ือถือหรือความเช่ือมั่นของแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาทั้งฉบับ 

2. สถิติพื้นฐาน 
2.1 คารอยละ (Percentage) เปนสถิติที่นิยมใชมากเปนการเทียบความถี่ หรือ จํานวนที่ตองการ

กับความถี่หรือจํานวนท้ังหมดที่เทียบเปน 100 
2.2 คาความถี่ (Frequency) 
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2.3 คาเฉลี่ยของกลุมประชากร (�)หรือ เรียกไดอีกหลายอยาง เชน ตัวกลางเลขคณิตคะแนน
เฉล่ียฯลฯ 

2.4 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุมประชากร(Standard Deviation)เปนการวัดการกระจายท่ี
ไดรับการนําไปใชอยางกวางขวางสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ รากที่สองของคาเฉลี่ยของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน    
(เบี่ยงเบนจากคาเฉลี่ย) 

3. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) คือการเปรียบเทียบ ตัวแปร 2 กลุม t – test, การทดสอบตัว
แปรที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไปดวยOne - way ANOVAและเมื่อพบความแตกตางจึงทําการทดสอบรายคูดวยวิธี Scheffe 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมภายใน

อาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล :กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัด ผูวิจัยไดสรุปผล โดยภาพรวมและ
รายดาน ดังนี้  

 1. ปจจัยสวนบุคคล พบวา แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน48 คน เปนเพศชาย มีอายุ51 ปขึ้นไป มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี มีประสบการณ 
11-15 ป และอยูในฝายวิศวกรรม 

2.ปจจัยขอมูลดานนิติบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยขอมู ลนิติบุคคลจากผูตอบ
แบบสอบถามจํานวน 48 คน ประเภทงานโครงการทาวนเฮาส/อาคารพาณิชย นิติบุคคลสวนใหญมีสัญญาจางเหมา
ในลักษณะจางเหมาติดตั้งระบบงานวิศวกรรมพรอมออกแบบครบวงจร และมูลคาโครงการกอสราง พบวา          
นิติบุคคลสวนใหญมีมูลคาโครงการ 81-100 ลานบาท  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมภายใน
อาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล :กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัด ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจ

รับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล :  กรณีศึกษา 
บริษัท บิวคอน จํากัดโดยภาพรวม 

ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการ � � ระดับ ลําดับ 

ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ 3.96 0.49 มาก 4 
ดานความเชื่อถือและไววางใจได 3.88 0.59 มาก 5 
ดานการตอบสนองความตองการ  4.03 0.64 มาก 2 
ดานการใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ 4.00 0.67 มาก 3 
ดานการรับรูความตองการของผูรับบริการ 4.07 0.31 มาก 1 

โดยภาพรวม 3.99 0.36 มาก  

 จากตารางท่ี 1 พบวา ความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม
ภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล :กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัด ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกขออยูในระดับมากเรียงตามลําดับดังนี้  ดานการรับรูความตองการของ
ผูรับบริการ คาเฉลี่ย 4.07รองลงมา ดานการตอบสนองความตองการ คาเฉลี่ย4.03 ดานการใหความเชื่อมั่นแก
ผูรบับริการ คาเฉลี่ย4.00 ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ คาเฉล่ีย3.96 และดานความเชื่อถือและไววางใจได 
คาเฉลี่ย 3.88 ตามลําดับ  
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4. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ

วิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัด จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล พบวา ลูกคาที่มีปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ประสบการณทํางาน ฝายงานแตกตางกัน มีความพึง
พอใจของลูกคาในการใหบริการ ไมแตกตางกันซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานปฏิเสธ
สมมติฐาน สําหรับจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ลูกคาที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคาร ในภาพรวม แตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานการให
ความเชื่อมั่นแกผูรับบริการและดานการรับรูความตองการของผูรับบริการ ปฏิเสธสมมติฐาน และดานที่ยอมรับ
สมมติฐานคือ ดานความเชื่อถือและไววางใจได และดานการตอบสนองความตองการ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนดานปจจัยดานนิติบุคคล พบวา ลูกคาที่มีประเภทโครงการ ลักษณะสัญญาจางเหมา และประเภท
งานโครงการตางกัน มีความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมภายใน
อาคาร ไมแตกตางกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานปฏิเสธสมมติฐาน 

   

อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมภายใน
อาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล :กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัดผูวิจัยไดอภิปรายผล โดยภาพรวม
และรายดาน ดังนี้  
  1. ผลการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมภายใน
อาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล :กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัดในภาพรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของธัชพล ใยบัวเทศ (2558) ทําการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการที่สงผล
ตอความภักดีของลูกคาบริษัทหลักทรัพย ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของบริษัทหลักทรัพย ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานความเปนรูปธรรมของการ
บริการ ความนาเชื่อถือในการใหบริการ การตอบสนองตอความตองการบริการของลูกคา การใหความมั่นใจแก
ลูกคาผูใชบริการ และความเขาใจและรูจักลุกคาผูใชบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก 
  2. ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ
วิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัด จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล พบวา ลูกคาที่มีปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ประสบการณทํางาน ฝายงานแตกตางกัน มีความพึง
พอใจของลูกคาในการใหบริการ ไมแตกตางกันซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานปฏิเสธ
สมมติฐาน สําหรับจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ลูกคาที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมภายในอาคาร ในภาพรวม แตกตางกัน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐาน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ ดานการให
ความเชื่อมั่นแกผูรับบริการและดานการรับรูความตองการของผูรับบริการ ปฏิเสธสมมติ ฐาน และดานที่ยอมรับ
สมมติฐานคือ ดานความเชื่อถือและไววางใจได และดานการตอบสนองความตองการ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนดานปจจัยดานนิติบุคคล พบวา ลูกคาที่มีประเภทโครงการ ลักษณะสัญญาจางเหมา และประเภท
งานโครงการตางกัน มีความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมภายใน
อาคาร ไมแตกตางกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐาน เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานปฏิเสธสมมติฐาน สอดคลองกับ
งานวิจัยของธนภูมิ จงเจริญ (2559) ทําการศึกษาเรื่องสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชคอนกรีต
ผสมเสร็จของลูกคาในจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจใชคอนกรีตผสมเสร็จในจังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ลูกคาที่มีเพศ ระดับการศึกษา 
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และรายไดเฉล่ียตอเดือน ตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชคอนกรีต
ผสมเสร็จในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนที่มีอายุ อาชีพ ตางกัน 
มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชคอนกรีตผสมเสร็จในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมไม
แตกตางกัน  

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

จากการศึกษาพบวาความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม
ภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล :กรณีศึกษา บริษัท บิวคอน จํากัด โดยภาพรวมและรายขออยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ๆ มีคาเฉลี่ยที่นอย ดังนั้นผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. ดานความเปนรูปธรรมของการบริการ บริษัทควรมีกระบวนการจัดจัดเก็บวัสดุ อุปกรณเปนอยางดี        
ไมกีดขวางการทํางานและหม่ันดูแลความสะอาดของหนางาน และควรใหความสําคัญกับการคัดเลือกวัสดุอุปกรณที่
ไดมาตรฐาน ออกแบบงานกอสรางบนพื้นฐานวิศวกรรมใหตรงกับวัตถุประสงคในการใชงานของลูกคา เพื่อใหลูกคา
เกิดความรูสึกเชื่อม่ันและไววางใจ มีผลตอการใชบริการซ้ํามีการแนะนําบอกตอ 

2. ดานความเชื่อถือและไววางใจได บริษัทควรมีแผนการดําเนินงานกอสรางใหลูกคาอยางชัดเจน เพื่อให
งานมีความคืบหนาและมีระบบการควบคุมตรวจสอบงานทุกข้ันตอน และวัสดุที่ใชเปนไปตามตกลงเพื่อสรางความ
นาเช่ือถือของบริษัทและผูบริหารใหเปนที่ยอมรับของลูกคา 

3. ดานการตอบสนองความตองการ บริษัทควรเตรียมความพรอมของพนักงานในการใหคําแนะนํา
ปรึกษาแกลูกคา เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดตามที่ลูกคาตองการ  

4. ดานการใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ บริษัทควรสรางพฤติกรรมของคนงานสรางความมั่นใจใหกับ
ลูกคา 

5. ดานการรับรูความตองการของผูรับบริการ บริษัทควรสงเสริมใหพนักงานของบริษัทใหไดรับการ
ฝกอบรมงานดานคุณภาพบริการเพื่อใหพนักงานของบริษัทมีใจรักในงานบริการซึ่งจะสามารถใหบริการลูกคาดวย
ความเอาใจใสตอความรูสึกของลูกคา 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

เพื่อใหผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตอไปในทัศนะที่กวางมากขึ้นอันจะเปนประโยชนในการ
อธิบายปรากฏการณและสอดคลองกับความตองการของลูกคาผูทําวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสําหรับการทําวิจัย
คร้ังตอไปดังนี้ 

 1. การศึกษาในครั้งนี้ เปนความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ
วิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เทานั้น เปนการจํากัดเขตพื้นที่ในการวิจัย
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเทานั้น ควรมีการศึกษาในธุรกิจประเภทงานรับเหมาติดตั้งวิศวกรรมของบริษัทใน
เขตพ้ืนที่อื่นเพิ่มเติม เพื่อนําผลการวิจัยไปพัฒนาธุรกิจตอไป  

 2. ควรจะทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ความพึงพอใจการบริการของธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบ
วิศวกรรมภายในอาคารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกเพื่อใหไดคําตอบ
เพิ่มเติมในประเด็นที่ศึกษาในเชิงปริมาณไมสามารถทําได 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและนวัตกรรมของรถยนตไฮบริดที่มีอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อรถยนต
น่ังสวนบุคคล ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 
Marketing mix and innovation factors of hybrid cars that influence the decision to 
purchase personal cars in Bang Khen District, Bangkok 

 
ผูวิจัย   พุฒินาท  เฉลิมศิริ 
 

บทคัดยอ 
  งานวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดและนวัตกรรมของรถยนตที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต
นั่งสวนบุคคล ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครเปนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรตน ไดแก ปจจัยสวนบุคคล 
เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน และตัวแปรตาม ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
และนวัตกรรมของรถยนตที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางคือผูใชบริการจํานวน 
400 คน แลวนําผลที่ไดมานําเสนอไดดังนี้ 
 1. บุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 46-60ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบธุรกิจสวนตัวมีรายได
ตอเดือนตํ่ากวา 40,000 บาท 
 2. เหตุผลในการตัดสินใจซื้อรถยนตไฮบริดของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเหตุผล
ในการซื้อรถยนตโตโยตาไฮบริด คือ เปนรถยนตประจําตําแหนง / รถบริษัท มากที่สุด  

3. ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ/บริการในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกรายขออยูในระดับ
มาก ดานราคาของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกรายขออยูในระดับมาก ดานชองทางการจัดจําหนายของผูตอบ
แบบสอบถาม ผลการวิเคราะหพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 
เมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอพบวา รายขอที่อยูในระดับมาก ดานการสงเสริมการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม ผลการ
วิเคราะหพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก ดานพนักงานของผูตอบ
แบบสอบถาม ผลการวิเคราะหพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก ดาน
กระบวนการใหบริการของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : สวนประสมการตลาด, รถยนตไฮบริด, นวัตกรรม, การตัดสินใจซื้อ 
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Abstract 
 The research on the marketing mix and innovation factors of cars that influence the 

decision to buy a passenger car in Bang Khen District, Bangkok, is a study of the relationship 
between the initial variables including personal factors such as gender, age, education level, 
occupation and average income per month and dependent variables are marketing mix factors 
and car innovations that influence the decision from collecting data from a sample group of 
400 users, the results can be presented as follows:
 1. Most personnel are female, aged 46-60 years old with a bachelor's degree education. 
Private business with monthly income below 40,000 baht
 2. Reasons for the decision to buy hybrid cars of respondents It was found that most 
respondents had a reason to buy a Toyota Hybrid car, which is the most regular car / company car.
 3. Product / service factors of respondents The results of the analysis showed that the 
respondents had a high level of opinion on products / services in overall level. When 
considering each item, it was found that every item was at a high level. The price of 
respondents, the results showed that the respondents had a high level of overall opinion, when 
considering each item individually found that every item was at a high level. The distribution 
channels of respondents The results showed that the respondents had a high level of overall 
opinion with average, when considering each item separately, it was found that Each item is at 
a high level. Marketing promotion of respondent, the results showed that the respondents had a 
high level of overall opinion. The staff of the respondents, the results showed that the 
respondents had a high level of overall opinion. Service process of respondents, the results 
showed that the respondents had a high level of overall opinion.

Key Word(s) : Marketing mix, hybrid cars, innovation, purchasing decisions
 

บทนํา 
ในอดีตสิ่งที่ใชในการดํารงชีวิตประจําวันพื้นฐานคือปจจัย 4 ประกอบดวยที่อยูอาศัยอาหารเครื่องนุงหมและยา

รักษาโรคแตสิ่งเหลานี้ตอบสนองเพียงความตองการในเบื้องตนซึ่งในปจจุบันส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆไดเขามามี
บทบาทมากข้ึนจนกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะยานพาหนะในการเดินทางรถยนตเปรียบไดเปนปจจัย
สําคัญในชีวิตประจําวันใชในการเดินทางไปทํางาน ติดตอธุรกิจการขนสงสินคาการเดินทางไปเที่ยวพักผอนรับสงบุตร
หลานตลอดจนการคมนาคมตางๆประกอบกับรถยนตใหความเปนสวนตัวและความสะดวกในการเดินทางทําให
ประชาชนมีความตองการรถยนตมากข้ึน 

นวัตกรรมรถยนต Hybrid คือ รถที่มีแหลงกําเนิดของพลังงานมากกวา 1 แหง หรือ รถท่ีเกิดจากความพยายาม
ในการรวมขอดีและแหลงพลังงานแตละชนิดเขาดวยกัน และหลีกเลี่ยง หรือ ขจัดขอเสียของแตละพลังงานออกไป ซึ่งรถ 
Hybrid แตละประเภทแตกตางกันอยูบางเชน ประเภทท่ีใชมอเตอรไฟฟากับเครื่องยนตประเภทเผาไหมภายใน หรือ          
ใชเคร่ืองยนตกับลอชวยแรง หรือ มอเตอรไฟฟากับลอชวยแรง หรือกังหันแกสกับลอชวยแรง เปนตน 

โตโยตาถือเปนผูผลิตรถยนตรายแรกของโลก ท่ีสามารถนําเทคโนโลยีไฮบริดมาใชในการผลิตเชิงพาณิชย หรือ 
MASS PRODUCTION กับการเปดตัวรุนพรีอุสในป 1997 กอนที่ฮอนดาจะสงรุนอินไซต ตามออกมาประกบในป 1999 
หลังจากน้ัน ตลาดกลุมนี้ก็ไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง และมีรุนใหมๆ ถูกสงออกมาขาย โดยมีโตโยตาและฮอนดาเปน 
2 คายหลักที่ทําตลาด สิ่งที่ทําใหระบบไฮบริดไดรับความนิยมก็คือ ความที่ไมแตกตางจากเครื่องยนตแบบเดิมๆ          
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มากจนเกินไป เพราะสวนประกอบพ้ืนฐานของระบบไฮบริด ยังตองใชเคร่ืองยนตสันดาปภายใน เปนระบบหลักของการ
ขับเคลื่อน แตมีมอเตอรไฟฟาทําหนาที่เสริมการทํางาน และแบตเตอรี่สําหรับเก็บกระแสไฟฟาเพ่ิมเขามา รถยนตไฮบริด
ยังตองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเหมือนกับรถยนตทั่วไป แตจากการท่ีมีมอเตอรไฟฟาเขามาชวยทํางาน ทําใหประหยัดน้ํามัน
ขึ้น และมีระบบท่ีเขามาชวยใหมีคาลดมลพิษในไอเสียต่ําลง   

จากการเติบโตของตลาดรถยนตไฮบริดทําใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาถึงความตองการซื้อรถยนตไฮบริดและ
ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตไฮบริดของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครผลการศึกษาจะทําใหทราบถึงพฤติกรรม
การใชรถยนตไฮบริดและทราบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตไฮบริดของประชาชนในกรุงเทพมหานครจะ
เปนประโยชนใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจซื้อรถยนตไฮบริดไดตรงตามวัตถุประสงคของการใชงานและใหผูผลิ ตและผู
จําหนายรถยนตที่สนใจใชเปนขอมูลประกอบในการวางแผนการผลิตและการตลาดตอไป ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะ
เปนประโยชนสําหรับผูเกี่ยวของในวงการรถยนตและการจัดจําหนายรถยนตตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอความสําคัญตอนวัตกรรมของรถยนตที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครในดานผลิตภัณฑราคาชองทางการจัด
จําหนายและการสงเสริมการตลาด 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะดานประชากรศาสตรของผูบริโภคนวัตกรรมของรถยนตที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต
นั่งสวนบุคคลในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีอิทธิพลตอนวัตกรรมของรถยนตที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครใน 6 ดานจําแนกตามเพศอายุสถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาอาชีพและรายไดตอเดือน 
 

กรอบแนวความคิด 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและนวัตกรรมของรถยนตไฮบริดที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคล ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 
กรอบแนวคิดการวิจัยหมายถึงกรอบของการวิจัยในดานเนื้อหาสาระซ่ึงประกอบดวยตัวแปรและการระบุ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรในการสรางกรอบแนวคิดการวิจัยผูวิจัยมีกรอบพ้ืนฐานทางทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปญหาที่
ศึกษาและมโนภาพ (Concept) ในเร่ืองนํามาประมวลเปนกรอบในการกําหนดตัวแปรและรูปแบบความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตางๆ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดและนวัตกรรมของรถยนตไฮบริดที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคล กรุงเทพมหานครซ่ึงศึกษาทั้งดานลักษณะสวนบุคคลดานพฤติกรรมและปจจัยทางดาน
การตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตใหมมีกรอบแนวคิดดังนี้ 
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     ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่มีรูปแบบการวิจัยโดยใชแบบสอบถามแบบปลายปด 

(Closed-end Questionnaire) ที่ประกอบดวยขอมูลคุณสมบัติสวนบุคคลขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและปจจัยทางดาน
การตลาดที่มีผลในการตัดสินใจใชบริการตัดสินใจซื้อรถยนตใหมในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 
ประชากร 

กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้คือผูที่อาศัยอยูในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

การเลือกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้คือผูบริโภคท่ีอาศัยอยูในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครซึ่งสามารถ
คํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง (n) ในกรณีที่ไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดดังนี้ 
(ธานินทรศิลปจารุ, 2553) 

ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางที่ไดจากการคํานวณเทากับ 385 ตัวอยางแตผูวิจัยจะทําการสารองไวเพ่ิมเติมอีก 
15 ตัวอยางสําหรับกรณีที่แบบสอบถามมีคําตอบที่ไมสมบูรณรวมเปนขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาท้ังสิ้น 400 
ตัวอยาง 

ลักษณะสวนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
- อาชีพ 

ปจจัยทางดานการตลาด 

- ดานผลิตภัณฑ / การบริการ 
- ดานราคา 
- ดานสถานทีช่องทางการติดตอ 
- ดานการสงเสริมการตลาด 
- ดานพนักงาน / บุคลากร 
- ดานกระบวนการใหบริการ 
- ดานสิง่แวดลอมทางกายภาพ 

นวัตกรรมของรถยนตไฮบริด 

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 

- ดานความปลอดภัย 

- ดานความสะดวกสบาย 

- ดานความประหยัด 
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จากนั้นอาศัยการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-probability sampling) ในลักษณะการสุม
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยผูวิจัยมีใหเกณฑในการพิจารณาคือตองเปนผูที่มีอายุ 18 ปบริบูรณขึ้น
ไปเปนผูที่มีความตองการซื้อรถยนตหรือเปนผูที่ใชรถยนตซึ่งถือวากลุมเปาหมายดังกลาวมีความสามารถให คําตอบแก
ผูวิจัยได 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชสําหรับการวิจัยคร้ังนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสอบถามขอมูลและ
ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอนวัตกรรมของรถยนตที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
รถยนตนั่งสวนบุคคลของผูบริโภคในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครโดยแบงออกเปน4สวนมีรายละเอียดดังนี้ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถามประกอบดวย 4 สวนดังตอไปนี้ 

สวนที่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามขอมูลประชากรประกอบดวยเพศอายุสถานภาพการศึกษารายได
เฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ 

สวนท่ี2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกเชาซื้อรถยนตใหมประกอบดวยยี่หอรถยนตประเภทรถยนตขนาด
ของเคร่ืองยนตราคารถยนตบริษัทที่ใหบริการสินเชื่อจํานวน เงินดาวนจํานวน เงินทาสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยระยะเวลาใน
การผอนชําระคางวดเชาซื้อตอเดือนและวิธีการชําระเงิน 

สวนที่3 ปจจัยทางดานการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจใชบริการตัดสินใจซื้อรถยนตใหมประกอบดวยดาน
ผลิตภัณฑ/การบริการดานราคาดานสถานที่ชองทางการติดตอดานการสงเสริมการตลาดดานพนักงาน/บุคลากรและ
ดานกระบวนการใหบริการ 

สวนที่4 ปจจัยทางดานนวัตกรรมที่มีผลในการตัดสินใจซื้อรถยนตใหมประกอบดวยดานความปลอดภัย        
ดานความสะดวกสบาย และดานความประหยัด  

สวนที่5 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลโดยการลงพื้นที่ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครโดยแจก
แบบสอบถามกับกลุมตัวอยางดวยตนเองและผูตอบแบบสอบถามกรอกคําตอบเองในแบบสอบถาม (Self-administered 
questionnaire) ซึ่งผูวิจัยจะทําการอธิบายสวนตางๆเพื่อใหผูตอบเขาใจอยางถองแทกอนดําเนินการใหขอมูล 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองจากนั้นแปลงขอมูลและ
เขารหัสทําการประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือคํานวณคาทางสถิติตางๆโดยสถิติที่ใชการวิเคราะห
ขอมูลไดแก 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ือสรุปขอมูลและอธิบายกลุมตัวอยางรายงานในรูปแบบตารางแจก
แจงความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อใชทดสอบสมมติฐานอางอิงไปยังกลุมประชากรศึกษา
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (กําหนด ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95) ทดสอบสมมติฐานตางๆ
โดยใช Independent t-test และ One-Way ANOVA ซึ่งมีการใหความสําคัญของแตละปจจัยซึ่งมีเกณฑการใหคะแนน
ตามลาดับความสําคัญ 5 ระดับคือ 
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คะแนน          ระดับความสําคัญ 
  5   หมายถึง  มีความสําคัญระดับมากที่สุด 
  4   หมายถึง  มีความสําคัญระดับมาก 
  3   หมายถึง  มีความสําคัญระดับปานกลาง 
  2   หมายถึง  มีความสําคัญระดับนอย 
  1  หมายถึง  มีความสําคัญระดับนอยที่สุด 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติในกรณีแบบสอบถามมีขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 

มักใชคาเฉลี่ย (  ) เปนตัวสถิติเพื่อวิเคราะหขอมูลที่เก็บมาไดจากจํานวนตัวอยางทั้งหมดคาเฉลี่ย (  ) ที่คํานวณไดสวน
ใหญจะมีทศนิยม 2 ตําแหนงดังนั้นผูวิจัยจึงตองกําหนด เกณฑการแปลความหมายเพื่อจัดระดับคาเฉล่ียของความสําคัญ
ออกเปนชวงดังตอไปนี้ (ธานินทรศิลปจารุ, 2553) 

คาเฉลี่ย    4.50-5.00  กําหนด ใหอยูในเกณฑมากที่สุด 
คาเฉลี่ย    3.50-4.49 กําหนด ใหอยูในเกณฑมาก 
คาเฉลี่ย    2.50-3.49 กําหนด ใหอยูในเกณฑปานกลาง 
คาเฉลี่ย    1.50-2.49  กําหนด ใหอยูในเกณฑนอย 
คาเฉลี่ย    1.00-1.49  กําหนด ใหอยูในเกณฑนอยที่สุด 

 

สรุปผล 
1) ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 279 คน คิดเปนรอยละ 69.8 มีอายุ 46 -60 ปมากที่สุด 
จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 55.3 มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 46.8 
ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.5 และมีรายไดตอเดื อนต่ํากวา 40,000 บาท มากที่สุด 
จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.5  
2) ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตไฮบริด 

เหตุผลในการตัดสินใจซื้อรถยนตไฮบริดของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีเหตุผลในการซ้ือรถยนตโตโยตาไฮบริด คือ เปนรถยนตประจําตําแหนง / รถบริษัท มากที่สุด จํานวน 220 คน 
คิดเปนรอยละ 55.0  

วิธีในการชําระเงินของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อรถยนตโตโยตา 
ไฮบริด โดยวิธี เงินผอนโดยดาวน 50 เปอรเซ็นต ผอนไมนาน ดอกเบี้ยสูง มากท่ีสุด จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.5  

ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อรถยนตของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีผูรวมในการตัดสินใจซื้อรถยนตคือ ตนเองมากที่สุด จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.0  

การรับรูเก่ียวกับรถยนตไฮบริดของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
รูจักรถยนตไฮบริด จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.3 
3) ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปจจัยทางการตลาดของศูนยบริการ
รถยนต 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความคิดเห็นดานผลิตภัณฑ/บริการในภาพรวมอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 3.72 เม่ือแยก 
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ดานราคาของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในภาพรวม
อยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 3.98 

ดานชองทางการจัดจําหนายของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก  

ดานการสงเสริมการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.13  

ดานพนักงานของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก  

ดานกระบวนการใหบริการของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.00  

ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 3.52  
4)  ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของปจจัยดานนวัตกรรมของรถยนตไฮบริด
 ปจจัยดานความปลอดภัยของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 3.85  

ดานความสะดวกสบายของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 3.89  

ดานความประหยัดของผูตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหพบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 3.65  
 

อภิปรายผล 
การอภิปรายผลจะอภิปรายในสวนของปจจัยสวนประสมการตลาดที่ผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตา

ไฮบริดมีดวยกัน 4 ดานประกอบไปดวย 1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 2. ปจจัยดานราคา 3. ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนายและ 4. ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดซึ่งนามาอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
ปจจัยผลิตภัณฑ 

กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑมากที่สุดเนื่องจากการรถยนตเปนสินคาที่มีราคาแพงทําให
ผูบริโภคใสใจถึงคุณภาพความนาเชื่อถือของรถยนตและประสบการณในอดีตเปนสําคัญโดยจากการทาการสัมภาษณเชิง
ลึก (In-Depth Interview) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนกลุมที่มีความเชื่อมั่นในตราสินคาโตโยตาและมีความจงรักภักดีตอ
ตราสินคาสูงโดยปจจัยที่สําคัญมีดังตอไปนี้ 1. ตราสินคาที่แข็งแกรง 2. ความจงรักภักดีของผูบริโภคที่มีตอตราสินคา 
Toyota 3. รูปลักษณรถยนต 4. ขายตอไดราคาดี 5. สมรรถนะของรถยนตที่ดี 6. มีระบบความปลอดภัยที่ดี               
7. ประหยัดคาใชจายดานน้ํามันเชื้อเพลิง 8. ภาพลักษณทางสังคมโดยจะสามารถสรุปประเด็นที่กลุมตัวอยางให
ความสําคัญไดดังตอไปนี้  

กลุมตัวอยางผูซื้อรถยนตโตโยตาไฮบริดนั้นจะใหความสําคัญกับตราสินคาโตโยตาที่นาเชื่อถือและประสบการณ
ที่ดีที่มีตอรถยนตโตโยตาทําใหเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพรถยนตไฮบริดของโตโยตารูปลักษณภายนอกท่ีดูภูมิฐาน
สมรรถนะเทคโนโลยีรวมไปถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆของรถยนตโตโยตาไฮบริดที่ดีเยี่ยมผนวกกับภาพลักษณทาง
สังคมเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหกลุมตัวอยางตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตาไฮบริดสอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณหัตถกี 
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(2554) ศึกษาการศึกษาทัศนคติของกลุมผูสนใจรถยนตไฟฟาไฮบริดพบวาผูบริโภคจะพิจารณาถึงเรื่องตราสินคาและ
ความนาเชื่อถือของตราสินคาเปนอันดับแรกในการตัดสินใจซ้ือรถยนตไฮบริดและงานวิจัยของ  AekkaewTeerasin 
(2014) “Consumer attitude and purchase behavior toward hybrid and electric plug-in vehicle in Thailand” 
พบวาผูซื้อรถยนตไฮบริดจะคาดหวังในการสงเสริมสถานะทางสังคมการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงและราคาขายตอเปน
ปจจัยสําคัญ 

โตโยตาไฮบริดเพราะเปนรถยนตที่มีความตองการของตลาดรถยนตมือสองสูงและไมมีระบบไฟฟาที่อาจจะเกิด
ปญหาดานการซอมบํารุงไดในอนาคตนอกจากนั้นปจจัยดานคุณภาพและรูปโฉมของรถยนตที่สวยงามก็เปนปจจัยที่กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญและสงตอไปถึงภาพลักษณทางสังคมที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญเปนพิเศษเพราะกลุมตัวอยาง
สวนใหญใหความสําคัญกับภาพลักษณทางสังคมเพื่อสงเสริมตนเองในชีวิตประจําวันและหนาที่การงาน 
ปจจัยดานราคา 

กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาดวยกัน 2 สวน คือ 1. ความคุมคาของรถยนตเทียบกับราคาจา
หนายภายใตงบประมาณท่ีมี 2. คาใชจายในการซอมบํารุงและบริการหลังการขายท่ีราคาเหมาะสม โดยกลุมตัวอยางผู
ซื้อรถยนตโตโยตาไฮบริดมีความเห็นวาโตโยตาไฮบริดเปนรถยนตที่มีความคุมคากับราคาท่ีจายไปเพราะมีอุปกรณและสิ่ง
อานวยความสะดวกตางๆมากมายรวมไปถึงระบบความปลอดภัยโดยกลุมตัวอยางกลุมนี้มองวาโตโยตาไฮบริดมีความ
คุมคากวาโตโยตาไฮบริดรุนปกติเพราะดวยราคาท่ีตางกันไมมากแตไดระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่มีสมรรถนะและการ
ประหยัดน้ํามันที่ดีกวาออปชั่นและระบบความปลอดภัยที่มากกวาคาใชจายในการบํารุงรักษาที่ไมสูงมากเกินไปเม่ือเทียบ
กับรถยนตในระดับเดียวกันและการรับประกันแบตเตอรี่  10 ปที่ครอบคลุมคาใชจายในสวนของแบตเตอร่ีไปแลว
สอดคลองกับงานวิจัยของพรรณทิพาโชติวัฒนะพล (2550) ศึกษาแผนการตลาดรถยนตโตโยตาไฮบริดพบวากลยุทธ
การตลาดของรถยนตโตโยตาไฮบริดขนาด D – segment คือการสรางภาพลักษณของสินคาใหเปนยนตกรรมระดับหรู
สูงไปดวยเทคโนโลยีที่ทรงคุณคารวมถึงการตั้งราคาท่ีมีความคุมคาเม่ือเทียบกับการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงแตจากการ
อภิปรายผลงานวิจัยในกลุมตัวอยางนี้ขัดแยงกับงานวิจัยของAekkaewTeerasin (2014) “Consumer attitude and 
purchase behavior toward hybrid and electric plug-in vehicle in Thailand” พบวาการรับประกันแบตเตอรี่
เปนระยะเวลา 10 ปของผูผลิตรถยนตโตโยตานั้นไมสามารถสรางความเชื่อมั่นและแรงจูงใจท่ีจะซื้อรถยนตไฮบริดจาก
ผูบริโภคไดเนื่องจากไมไวในคาใชจายในการบํารุงรักษาที่จะตามมาในอนาคตและกลุมตัวอยางผูซื้อรถยนตโตโยตา
ไฮบริดมีความเห็นวารถยนตโตโยตาไฮบริดมีความคุมคากวาโตโยตาไฮบริดเนื่องจากคุณภาพและส่ิงอํานวยความสะดวก
ตางๆมีใหครบถวนและคาใชจายในการซอมบํารุงต่ํากวาโตโยตาไฮบริดเนื่องจากโตโยตาไฮบริดจะตองดูแลระบบ
ขับเคลื่อน 2 ระบบทั้งระบบเครื่องยนตและมอเตอรไฟฟาซึ่งในอนาคตนาจะมีคาใชจายในสวนนี้สูงและในสวนปจจัย
ทางดานราคาขายของรถยนตโตโยตาไฮบริดที่มีราคาขายสูงกวารถยนตโตโยตาไฮบริดสงผลใหความคุมคาของรถยนตโต
โยตาไฮบริด รุนปกติสูงกวารถยนตโตโยตาไฮบริดสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตชวลิตคงศักดิ์ไพบูลย (2551) ศึกษาความ
เปนไปไดในการใชรถยนตไฮบริดเพื่อประหยัดพลังงานในประเทศไทยพบวารถยนตไฮบริดมีโอกาสคุมคานอยเนื่องจาก
ราคาที่สูงกวารถยนตปกติทําใหความคุมคาตองมาคํานึงถึงปจจัยพฤติกรรมการใชรถยนตของผูบริโภคและปจจัยดาน
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในขณะนั้นและAekkaewTeerasin (2014) “Consumer attitude and purchase behavior 
toward hybrid and electric plug-in vehicle in Thailand” พบวารถยนตไฮบริดไฮบริดมีความคุมคานอยกวา
รถยนตระบบขับเคลื่อนปกติ เนื่องจากรถยนตไฮบริดมีราคาแพงกวาและอาจมีปญหาเรื่องแบตเตอรี่ในอนาคต 
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ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
กลุมตัวอยางไมไดใหความสําคัญกับชองทางการจัดจําหนายเทาไรนักเนื่องจากการเขาถึงสินคาจําพวกรถยนต

ไมใชเรื่องยากและรถยนตเปนสินคาที่มีราคาแพงผูบริโภคตองใชเวลาในการทบทวนและตัดสินใจไมใชสินคาจําพวกที่
สามารถใชทดแทนกันไดเหมือนสินคาทั่วไปและเมื่อตัดสินใจไดแลวก็สามารถไปติดตอตามตัวแทนจําหนายรถยนตที่มีอยู
กระจายอยางทั่วทุกที่และตามงานแสดงรถยนตตางๆสอดคลองกับงานวิจัยวราภรณหัตถกี ( 2554) ศึกษาการศึกษา
ทัศนคติของกลุมผูสนใจรถยนตไฟฟาไฮบริดพบวาผูบริโภคจะใหความสําคัญกับจานวนศูนยบริการหลังการขายที่
กระจายตัวกันอยางทั่วถึงเปนประเด็นสําคัญในการตัดสินใจซื้อรถยนตไฮบริด กลุมตัวอยางใหความสนใจไปท่ีการบริการ
หลังการขายที่ตองมีศูนยบริการอยางทั่วถึงมากกวาศูนยจําหนายแตดวยศูนยบริการหลังการขายและจําหนายรถยนตมัก
เปนสถานท่ีเดียวกันเพราะฉะนั้นผูบริโภคก็จะคํานงึถึงจานวนศูนยบริการและระยะทางจากที่พกัอาศัยไปศูนยบริการที่ไม
ไกลจนเกินไปเปนสําคัญ 
ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด 

กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาดวยกัน 2 สวนคือ 1. ปจจัยดานการโฆษณา 2. ปจจัยดานการ
สงเสริมการขายโดยกลุมตัวอยางผูซื้อรถยนตโตโยตาไฮบริดมีความเห็นวาทางโตโยตามีการโฆษณารถยนตโตโยตาไฮบริด
อยางตอเนื่องและสามารถเขาถึงไดตามสื่อตางๆที่ตนรับและสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมของรถยนตไดอยางงายดายไมวา
จะเปนชองทางเว็บไซตหรือจากศูนยบริการรวมไปถึงการดึงดูดผูบริโภคใหเขาถึงรถยนตโตโยตาไฮบริดไดงายยิ่งขึ้นโดย
การจัดการสงเสริมการขายที่เหมาะสมดาวนนอยผอนนานดอกเบี้ยตาซึ่งไดรับความสนใจจากผูบริโภคเปนอยางดีสงเสรมิ
การขายเพื่อทาการทุมตลาดมากจนเกินไปเพราะในปจจุบันก็เปนผูนาในตลาดรถยนตนั่งขนาดกลาง (D-segment) อยู
แลวสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตเพียรนุชมาธรชัย (2551) ศึกษาวิเคราะหปจจัยการส่ือสารที่ทําใหผูบริโภคในจังหวัด
กรุงเทพมหานครตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคลพบวาสื่อสารมวลชนมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตของผูบริโภคอยาง
มีนัยสําคัญในดานการดึงดูดความสนใจและการใหรายละเอียดของผลิตภัณฑแกผูบริโภคและงานวิจัยของปองสินบุญญา
สุทธิ (2555)พบวาการโฆษณาผานชองทางสื่อออนไลนมีผลใหผูบริโภคเชื่อถือมากกวาเนื่องดวยผูบริโภคสามารถ
สอบถามความคิดเห็นจากผูที่มีประสบการณและหาขอมูลเพ่ิมเติมทางเว็บไซตตางๆไดสงเสริมกาขายเพ่ือทาการทุม
ตลาดมากจนเกินไปเพราะในปจจุบันก็เปนผูนาในตลาดรถยนตนั่ง ขนาดกลาง (D-segment) อยูแลว สอดคลองกับ
งานวิจัยในอดีตเพียรนุชมาธรชัย (2551) ศึกษาวิเคราะหปจจัยการส่ือสารที่ทําใหผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคลพบวา สื่อสารมวลชนมีผลตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตของผูบริโภคอยางมีนั ยสําคัญใน
ดานการดึงดูดความสนใจและการใหรายละเอียดของผลิตภัณฑแกผูบริโภคและงานวิจัยของปองสินบุญญาสุทธิ (2555) 
พบวาการโฆษณาผานชองทางสื่อออนไลนมีผลใหผูบริโภคเชื่อถือมากกวาเนื่องดวยผูบริโภคสามารถสอบถามความ
คิดเห็นจากผูที่มีประสบการณและหาขอมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซตตางๆได 
ปจจัยดานการสงเสริมการขาย 

กลุมตัวอยางผูซื้อรถยนตโตโยตาไฮบริดมีความเห็นวารถยนตโตโยตาไฮบริดนั้นมีการโฆษณาเมื่อมีการ
ปรับเปล่ียนอะไรใหมๆหรือมีการ Reminding ของผูบริโภคอยูตลอดในภาพลักษณรถยนตเกงขนาดใหญในภาพลักษณ
ระดับบริหารและมีการจัดการสงเสริมการขายใหกับผูบริโภคที่เหมาะสมกับราคารถยนตที่คอนขางสูงแตอยางไรก็ตามก็
ไมไดโดดเดนกวาทางคูแขงมากนักเนื่องจากโตโยตาเปนรถยนตที่คอนขางติดตลาดทําใหทางโตโยตาไมจําเปนตองออก
การสงเสริมการขายเพ่ือทาการทุมตลาดมากจนเกินไปเพราะในปจจุบันก็เปนผูนาในตลาดรถยนตนั่งขนาดกลาง         
(D-segment) อยูแลวสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตเพียรนุชมาธรชัย (2551) ศึกษาวิเคราะหปจจัยการส่ือสารที่ทําให
ผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคลพบวาสื่อสารมวลชนมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนต
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ของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญในดานการดึงดูดความสนใจและการใหรายละเอียดของผลิตภัณฑแกผูบริโภคและงานวิจัย
ของปองสินบุญญาสุทธิ (2555) พบวาการโฆษณาผานชองทางส่ือออนไลนมีผลใหผูบริโภคเชื่อถือมากกวาเนื่องดวย
ผูบริโภคสามารถสอบถามความคิดเห็นจากผูที่มีประสบการณและหาขอมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซตตางๆได 
 

ขอเสนอแนะ 
ผลของงานวิจัยสามารถนามาใชของประโยชนซึ่งแบงออกเปน 2 ดานคือ 1. ประโยชนเชิงวิชาการ 

(Implications  for Academics) 2. ประโยชนเชิงประยุกตใชกับธุรกิจดานการตลาด (Implications for Business) ดังนี้ 
ประโยชนเชิงวิชาการ (Implications for Academics) 

ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่ผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตไฮบริดในกรณีศึกษาโต
โยตาไฮบริดและ Toyota Camry รุนปกติเพ่ือ เปรียบเทียบถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคตอรถยนต 2 
รุนนี้ซึ่งเพิ่มเติมจากงานวิจัยในอดีตที่จะศึกษาเฉพาะในสวนของปจจัยที่มีผลตอรถยนตไฮบริดเพียงอยางเดียว 
ประโยชนเชิงประยุกตใชกับธุรกิจดานการตลาด (Implications forBusiness) 

งานวิจัยนี้ทําการเปรียบเทียบปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตใน
กรณีศึกษาโตโยตาไฮบริดและ Toyota Camry เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่มีตอรถยนตไฮบริดซึ่งจากการ
ทาการวิจัยพบวากลุมตัวอยางที่ตัดสินใจซื้อรถยนตโตโยตาไฮบริดจะคํานึงถึงปจจัยดานสมรรถนะสิ่งอานวยความสะดวก
อุปกรณเสริมตางๆและคาใชจายดานนามันเชื้อเพลิงเปนสําคัญแตผูที่ตัดสินใจซื้อรถยนต  Toyota Camry รุนปกติจะ
คํานึงถึงปจจัยดานความคุมคาของผลิตภัณฑและคาใชจายในการบํารุงรักษาในอนาคตเปนสําคัญซึ่งผูประกอบการ
สามารถนาผลการวิจัยนี้ไปประยุกตใชในการวางแผนกลยุทธการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคตอไป 

 

เอกสารอางอิง 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา. โครงการวิจัยธุรกิจบริการสูตลาดโลก: ธุรกิจซอมบํารุงรถยนต.คนเม่ือ 21 สิงหาคม 2558, จาก

http://www.dbd.go.th 
กิตติพงษ เสนหา. (2558). ทัศนคติและพฤติกรรมของผูใชบริการตัดสินใจซื้อรถยนตของบริษัทฐิติกรจํากัด (มหาชน). 

การศึกษาคนควาดวยตนเองบธ.ม., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  
กุณฑลี รื่นรมย. การวิจัยการตลาด. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2559. 
กัลยา วานิชยบัญชา. การวิเคราะหสถิติขั้นสูงดวยดวย SPSS for Windows. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2554. 
แครียา ภูพัฒน. (2551). ปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตโตโยตานิววิออสของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร. การศึกษาคนควาดวยตนเองบธ.ม., มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  
ชูชัย สมิทธิไกร. พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2553. 
ชนิดา สุธัญญารักษ. การสํารวจปจจัยที่ใชในการตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคลขนาด2,000 ซีซีขึ้นไปของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธบธม.(บริหารธุรกิจ)กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2555. 
ชัยวัฒน อุทัยวรรณ. (2551). ธุรกิจเชาซื้อรถยนต, วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, สืบคนเม่ือ 1 กันยายน 2553,จาก 

http://www.thaindc.org/index.php?option=com_ content&view =article&id=187:2008-10-27-
15-36-22&catid=42:2008-10-25-11-13-04&Itemid=58  

ธนาคารทิสโกจํากัด (มหาชน). (2553). เปรียบเทียบขอแตกตางเชาซื้อและลีสซิ่ง,สืบคนเม่ือ 5 กันยายน 2553, จาก 
http://www.tisco.co.th/th/personalbanking/ loandetail.html  

��


การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



 
 

ธงชัย สันติวงษ. พฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช; 2550. 
ธานินทร ศิลปจารุ. การวิจัยและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS. พิมพครั้งที่ 9กรุงเทพฯ: บิสซิเนสอารแอนดดี; 2551. 
ไพรินทร ปราศอาพาธ. ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมตัดสินใจซื้อรถยนตยี่หอฮอนดาในเขตกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธบ

ธม.(บริหารธุรกิจ) กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2556. 
บริษัทโตโยตามอเตอรประเทศไทยจํากัด. (2553). ขาวสารสรุปยอดจําหนาย, สืบคนเม่ือ 5 กันยายน 2553, จาก 

http://www.toyota.co.th/th/sale_volum.asp  
บริษัทลีสซิ่งกสิกรไทยจํากัด. (2553). สินเชื่อเชาซื้อรถยนตกสิกรไทย, สืบคนเม่ือ 5 กันยายน 2553,จาก

http://www.kasikornleasing.com/TH/Business/ KAutoFinance/Pages/KAutoFinance.aspx 
วาท่ีรอยตรีวรัตม ปกรณธนกิจ. (2551). พฤติกรรมการซ้ือและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคล

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธบธ.ม., มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, กรุงเทพฯ. 
วีระศักด์ิ ฝายเดช. ส่ิงกระตุนทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือรถยนตของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร. 

วิทยานิพนธบธม.(บริหารธุรกิจ) กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2556. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน. พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2550. 
สุรียพร เหมยสวาท. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตเปอโยตของผูใชรถยนตเปอโยตใน

เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธบธม.(บริหารธุรกิจ) กรุงเทพฯ: 
บัณฑิตวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2556. 

สุปราณี วงศกาแกว. (2558). พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนตใหมของลูกคาในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม. 
วิทยานิพนธบธ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.  

อดุลย จาตุรงคกุล.(2550).พฤติกรรมผูบริโภคฉบับมาตราฐาน Consumer behavior. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

Kotler. Marketing Management : analysis, planning, implementation and control. Ninth Edition.          
New Jersey : A Simon & Schuster Company; 1997. 
 
 

 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



การศึกษาระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 
 
The study of Accounting System in villages Doi Tao District Chiangmai Province.
 
ผูวิจัย   ไพลิน  สุทายะ 

สาขาวิชา บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.วรินทรทิพย  กําลังแพทย 

ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการปฏิบัติตามระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม 2) ศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติตามระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัด
เชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ3)ศึกษาปญหาและอุปสรรคระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอย
เตา จังหวัดเชียงใหม ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คณะกรรมการซ่ึงไดรับคําสั่งแตงต้ังใหปฏิบัติงานดานบัญชีของ
กองทุนหมูบานในเขตอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 43 แหง รวมจํานวน 430 คน ใชกลุมประชากร
ทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ 
คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานดวยt-test,F-test 

ผลการศึกษา พบวา ระดับการปฏิบัติตามระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัด
เชียงใหม พบวา ความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.08            
เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก          
ดานบุคลากรที่ปฏิบัติงานคาเฉลี่ยเทากับ4.28 รองลงมา ดานเคร่ืองจักรหรืออุปกรณในการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ ย
เทากับ 4.05 ดานวิธีการจัดทําบัญชี คาเฉลี่ยเทากับ4.03 และดานเอกสารสําหรับการจัดทําบัญชีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.94 ตามลําดับ สําหรับผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัด
เชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน พบวา โดยภาพรวมและรายดาน การจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลดานเพศ อายุ ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน 
อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
 
คําสําคัญ : ระบบบัญชี,กองทุนหมูบาน,คณะกรรมการกองทุน. 
 
Abstract 

This research aims: 1) To study the practice Accounting System in villages Doi 
Tao District Chiangmai Province. 2)A comparative study of compliance Accounting 
System in villages Doi Tao District Chiangmai Province . By Personal factors and3) To 
study the problems and obstacles Accounting System in villages Doi Tao District 
Chiangmai Province. The population used in this research The Committee, which is 
mandated to fund account operations in villages, DOI Tao of Chiang Mai Province district. 
The number of people using 43 properties 430 all population groups. Information gathering 
tools is the query statistics data analysis include percentage frequency values are average. 
The standard deviation and the hypothesis test with t-test, F-test. 
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The results showed that the level of compliance Accounting System in villages Doi 

Tao District Chiangmai Province. The overall level. 4.08 The average considering all the 
aspects that are to a large extent. The criterion could mean the most to the least. Personnel who 
work an average of 4.28, followed by the machinery or equipment to work. Average of 4.05 
The average method of accounting. Average of 4.03 and documentation for the accounting 
mean. 3.94, respectively. The comparison reviews on Accounting System in villages Doi Tao 
District Chiangmai Province. By Personal factors that vary the overall and individual aspects. 
Personal factors, Sex, age, Period of position Different. Opinions on Accounting System in 
villages Doi Tao District Chiangmai Province. Different significant at the 0.05 level. 

Keywords : Accounting System, In villages, Fund Committee.

 

บทนํา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 และความตอเนื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 9 จึงไดปรับเปล่ียนกระบวนทัศน การพัฒนาใหม โดยใหความสําคัญตอการพัฒนาคน ท้ังในฐานะ 
ผูมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาและเปนผูไดรับประโยชน หรือผลกระทบโดยตรงจาก การ
พัฒนาจึงมุงเนนการพัฒนาแบบองครวมที่มี "คนเปนศูนยกลางการพัฒนา" และมีกระบวนการที่บูรณการทุกดานใน
การเชื่อมโยงกัน สวนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน ใหมีความ สามารถหรือประสิทธิภาพตอ
การสรางความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนและความ อยูดีมีสุขของ
คนไทยและสังคมไทยจากกระบวนทัศนใหมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 และความ
ตอเนื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 กับ ปรัชญาของนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชน
เมือง ในการเสริมสรางสํานึกความเปนชุมชนและทองถิ่น โดยชุมชนเปนผูกําหนดอนาคต และจัดการหมูบานและ
ชุมชนดวยคุณคาและภูมิปญญาของตนเอง และเก้ือกูลประโยชนตอผูดอยโอกาสในหมูบานและชุมชน เสริมสราง
การเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม รวมถึงการกระจายอํานาจ 
ใหทองถิ่นและเปนการพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน และวัตถุประสงคการจัดตั้งกองทุน 1ลานบาท เปนแหลง 
เงินทุนหมุนเวียนในหมูบานและชุมชนเมือง สําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายไดหรือ เพิ่ม
รายได การลดรายจาย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจําเปนเรงดวนและสําหรับการนําไปสูการสรางกองทุน สวัสดิการ
ที่ดีแกประชาชนในหมูบานหรือชุมชน สงเสริมและพัฒนาหมูบานและชุมชนเมืองใหมีขีดความสามารถในการ
จัดระบบการบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง เสริมสรางกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมูบานและชุมชนเมือง         
ในดานการเรียนรู การสรางและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพื่อการแกไขปญหาและเสริมสรางศักยภาพและสงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานและชุมชนเมือง กระตุนเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมท้ังเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต และเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประชาชนในหมูบานและชุมชนเมือง สําหรับในแผนพัฒนาฯฉบับ ที่ 10 เปนการมุงเสริมใหสังคมไทย
อยูเย็นเปนสุข ดวยวิธีปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนท่ีเขมแข็งจึงเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนา โดยท่ียุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจะชวยสนับสนุน สงเสริมใหชุมชนสามารถจัดกิจกรรมท่ีเปน
องคความรวม มีกระบวนการเรียนรู และการจัดการความรูรวมกันของคนในชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลายตามภูมิ
สังคมดวยทุนทางทรัพยากร และศักยภาพของชุมชน มีการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองอยางพอเพียง พึ่งพาตนเองได มีการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกชุมชน บนพื้นฐานการเคารพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
นําไปสูการอยูรวมกันอยางสันติสุข โดยสรุปไดเปน 3 แนวทางหลัก 1) การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง 
2) การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน และ 3) การเสริมสรางศักยภาพชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสันติและเก้ือกูลกัน(วิจิตรรัตน บุญทอง,2559,หนา 1-2) 
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สภาพการณปจจุบันกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง แมจะมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเสริมสราง

กระบวนการพึ่งพาตนเองของหมูบานและชุมชนเมืองในดานการเรียนรู การสรางและพัฒนาความคิดริเร่ิม และการ
แกไขปญหาและเสริมสรางศักยภาพทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมูบานและชุมชนเมืองโดยรัฐบาล
จัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กองทุนละ 1 ลานบาท พรอมทั้งเสริมสรางและพัฒนาหมูบานและชุมชนเมือง
ใหมีขีดความสามารถในการจัดระบบบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนในหมูบานและชุมชนเมือง (นิยม รัฐอมฤต
,2555) จากเงินกองทุน 1 ลานบาทนี้เมื่อหมูบานไดรับจัดสรรมาจะตองนํามาบริหารจัดการในการใชจายเพื่อให
เกิดผลประโยชนสูงสุด เพ่ือใหคนในหมูบานหรือชุมชนมีรายไดเพิ่มข้ึน โดยตองใหมีการบันทึกรายการรับเงิน 
รายการจายเงินตางๆ อีกทั้งในเร่ืองของเอกสารตางๆในการรับเงินและในการจายเงินจะตองมีการควบคุมภายใน
อยางดี เพื่อที่จะเก็บรวบรวมเอกสารนํามาบันทึกบัญชีตัวเลขในการับรับเงินและในการจายเงินเพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงานของกองทุนออกมาไดอยางถูกตองและนาเชื่อถือ ดังนั้นระบบบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการกองทุน 1 ลานบาท จะตองมีการบริหารจัดการอยางดีเพ่ือไมใหมีการทุจริตในเร่ืองของเงิน ซึ่งจะเห็น
ไดวาปจจุบันมีการทุจริตกันมากข้ึนเร่ือยๆ อีกทั้งยังพบปญหาเกี่ยวการวางระบบบัญชี ซึ่งนันทภัส ธีระอกนิษฐ และ
อรวรรณ นิ่มตลุง (2556) ไดทําศึกษาปญหาการปฏิบัติตามระบบบัญชีกองทุนหมูบานในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร พบวา ปญหาจากการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีกองทุนหมูบาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ดาน ในดานบุคลากรผูจัดทําบัญชี ดานเคร่ืองจักรอุปกรณในการปฏิบัติงาน ดานวิธีการจัดทําบัญชี และดานเอกสาร
สําหรับการจัดทําบัญชีอยูในระดับมาก  

ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งศึกษาถึงระบบบัญชีของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในเขตอําเภอดอย
เตา จังหวัดเชียงใหม เพ่ือนําผลการศึกษามาวางระบบบัญชีของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  ในเขตอําเภอดอย
เตา จังหวัดเชียงใหม และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรดาน เพศ อายุ การศึกษา และรายได ตอระบบบัญชีกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือเปนแนวทางวางระบบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพื่อลดความเส่ียงในการ
บริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองและสรางความนาเชื่อถือในขอมูลทางการเงินของกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองซึ่งใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการบริหารจัดการและเปนกรอบในการดําเนินงานกองทุนหมูบานใหประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม  
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติตามระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่องการศึกษาระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยได

ทบทวนแนวคิดและประยุกตจากแนวคิดของวิไล วีระปรีย และจงจิตต หลีกภัย(2551,หนา15) ในดานองคประกอบ
สําคัญของระบบบัญชี จํานวน 4 ดาน และไดนํามาจัดทําเปนกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยดังภาพ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
  การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใชวิธีสํารวจมุงศึกษาความคิดเห็นของ
พนักงานสวนทองถิ่นตอระบบสารสนเทศดานการเงินและบัญชีงานกิจการประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัดบุรีรัมย ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คณะกรรมการซึ่งไดรับคําสั่งแตงตั้งใหปฏิบัติงานดานบัญชีของ
กองทุนหมูบานในเขตอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ศึกษาจากกองทุนหมูบาน จํานวน 43 แหง จํานวน 430 คน 
โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางวิธีเจาะจง การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชกลุมประชากรเปนกลุมตัวอยางในการศึกษา 
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม,2561)เคร่ืองมือใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire)ซึ่ง
แบบสอบถามดังกลาวไดสรางขึ้นตามวัตถุประสงคและตามกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งมีขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม 
และเนื้อหาของแบบสอบถาม  
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตําราเอกสาร บทความ แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยว
ระบบบัญชี ความรูเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2551 ระบบบัญชีกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมือง พรอมกับนําผลงานวิจัยที่เก่ียวของใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัยเพื่อเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม 
 2. นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการ
แกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 
 3. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปตรวจสอบหาคา IOC และทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุดเพื่อนําไปหาคาความเช่ือมั่น โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cornbach Coefficient) พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.8775 
  4. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถาม ไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 430 ชุด โดยใหคณะกรรมการซึ่งไดรับคําส่ัง
แตงตั้งใหปฏิบัติงานดานบัญชีของกองทุนหมูบานในเขตอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 43 แหง รวม

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. อาชีพ 
5. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
6. ระยะเวลาการดํารงตาํแหนง 
 

การศึกษาระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน 
 

1. ดานเอกสารสําหรับการจัดทาํบัญชี 
2. ดานวิธีการจัดทาํบัญช ี
3. ดานเคร่ืองจักรหรืออุปกรณในการปฏิบัตงิาน 
4. ดานบุคลากรที่ปฏิบตัิงาน 
  
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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จํานวน 430 คน ตอบแบบสอบถามดวยตนเอง 
 2. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล แลวนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาทําการลงรหัส
ของขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดใหเปนตัวเลข ที่สามารถนําไปลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผล 
 3. นําแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว มาทําการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
จากนั้นจึงนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหทางสถิติ 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
  1. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม 
 2. ทําการลงรหัสแลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรและทําการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงไดคํานวณคาสถิติตางๆ จากขอ มูลใน
แบบสอบถาม การคํานวณหาคาเฉลี่ย( x )สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)โดยกําหนดเกณฑการใหความหมายคาเฉล่ีย
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556,หนา 4) 

 4.50 - 5.00 หมายถึง บุคลากรมีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด  
 3.50 – 4.49 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  
 2.50 – 3.49 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  
 1.50 – 2.49 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย  
 1.00 – 1.49 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติขั้นพื้นฐานและการประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ เพ่ือวิเคราะหคาสถิติดังนี้ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1.1 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ
ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเบื้องตน ไดแก คาความถี่  (Frequency)และ
คารอยละ (Percentage) 

1.2 วิเคราะหระดับการปฏิบัติตามระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 
ประกอบ ดานเอกสารสําหรับการจัดทําบัญชี ดานวิธีการจัดทําบัญชี ดานบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และดานเครื่องจักร

หรืออุปกรณในการปฏิบัติงาน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเบื้องตน ไดแก คาเฉล่ีย ( X )และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) 

1.3 วิเคราะหขอเสนอแนะแนวการปฏิบัติตามระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัด
เชียงใหม ตามประเด็นที่คนพบโดยการวิเคราะหเนื้อหานําขอมูลมาเรียบเรียงและจําแนก จากนั้นนํามาตีความหมาย
เชื่อมโยงความสัมพันธ ในแตละประเด็นนําเสนอเปนคําบรรยายแบบความเรียง  
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
 การเปรียบเทียบการศึกษาระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม จําแนกตาม
คุณลักษณะสวนบุคคลดานเพศท่ีแตกตางกัน วิเคราะหโดยใชสถิติคา t-test สวนคุณลักษณะสวนบุคคลดานอายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และประสบการณทํางานใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way 
ANOVA) ดวยคา F-test หากพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะใชการ
เปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s test) 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการศึกษาระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยขอนําเสนอ

เปนภาพรวม และขอสรุปผลการวิจัยท่ีเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว ตามลําดับดังนี้ 
1. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 341 คน คิดเปนรอยละ 79.30 มีอายุระหวาง 31-40 ปจํานวน 153 
คน คิดเปนรอยละ 35.58 มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน193คน คิดเปนรอยละ 44.88 มีอาชีพ
เกษตรกรรมจํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 31.86 ตําแหนงหนาที่มีรายไดไมเกิน 15,000 บาท จํานวน 171 คน 
คิดเปนรอยละ 39.77 และมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงนอยกวา 1 ปจํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 42.09 

2. วิเคราะหระดับการปฏิบัติตามระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม พบวา 
ความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 (S.D.=0.34) เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก ดานบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 (S.D.=0.48) รองลงมา ดานเครื่องจักรหรืออุปกรณในการปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย
เทากับ 4.05 (S.D.=0.68) ดานวิธีการจัดทําบัญชี คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 (S.D.=0.61) ดานวิธีการจัดทําบัญชี คาเฉลี่ย
เทากับ 4.03 (S.D.=0.61) และดานเอกสารสําหรับการจัดทําบัญชีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 (S.D.=0.55)ตามลําดับ 

3. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคลโดยภาพรวม พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน           
มีความคิดเห็นตอระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 1) คณะกรรมการกองทุน
หมูบานที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนหมูบานตอการปฏิบัติตามระบบบัญชีของ
กองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ในดานวิธีการจัดทําบัญชี และดานเครื่องจักรหรืออุปกรณในการ
ปฏิบัติงานมีความแตกตางกัน 2) คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบบัญชี
ของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ในดานเอกสารสําหรับการจัดทําบัญชี ดานวิธีการจัดทําบัญชี 
ดานเคร่ืองจักรหรืออุปกรณในการปฏิบัติงานและดานบุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีความแตกตางกัน  3) คณะกรรมการ
กองทุนหมูบานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา 
จังหวัดเชียงใหม ในดานเครื่องจักรหรืออุปกรณในการปฏิบัติงาน และดานบุคลากรที่ปฏิบัติงาน มีความแตกตางกัน 
4) คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงแตกตางกัน มีความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานตอการปฏิบัติตามระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ในดานเอกสาร
สําหรับการจัดทําบัญชี ดานเครื่องจักรหรืออุปกรณในการปฏิบัติงานและดานบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

4. ผลการศึกษาขอเสนอแนะปญหาและอุปสรรคระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัด
เชียงใหม คือการจัดเก็บเอกสารยังไมเปนระบบทําใหบางครั้งเอกสารสูญหาย คนหาไดยาก หรือลืมเกี่ยวกับ
รายละเอียดวาเปนใบเสร็จที่เกิดจากคาใชจายอะไร และการสรุปรายรับรายจายประจําเดือนเปนการสรุปเพียง
ตัวเลขเทานั้นซึ่งบางรายการยังขาดเอกสารอางอิงที่เหมาะสมเพื่อใชเปนหลักฐาน สําหรับสอบทานการจัดทําบัญชี  
สมาชิกไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองทุนเมืองโดยในบางคร้ังคณะกรรมการจําเปนตองอนุมัติการกูยืมใหกับ
สมาชิกกอนท่ีจะไดรับเอกสารประกอบการกูยืมที่ครบถวนและเม่ือจายเงินกูไปแลวทําใหตามเอกสารประกอบการ
กูยืมไดยาก คณะกรรมการบริหารกองทุนเมืองไมมีความรูเกี่ยวกับบัญชีที่เปนมาตรฐานโดยท่ัวไป ดังนั้นจึงไม
สามารถเขาใจรูปแบบการจัดทําบัญชีในปจจุบันไดและเนื่องจาก รูปแบบการจัดทําบัญชีในปจจุบันเปนรูปแบบท่ี
จัดทําโดยการรวบรวมและสรุปตัวเลขโดยใชคอมพิวเตอร โดยที่ผานมาคณะกรรมการบริหารกองทุนเมือง ทําได
เพียงการสอบถามเพื่อตรวจสอบการจัดทําบัญชีในที่ประชุมหากมีขอสงสัย  
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อภิปรายผล 
การวิจัยเร่ืองการศึกษาระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดอภิปราย

ผลโดยภาพรวมและรายดาน ดังนี้ 
  1. ผลการศึกษาระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม พบวา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของหทัยกาญจน วงศเรือง (2558) ศึกษาความสามารถของผูจัดทําบัญชีกองทุน
หมูบาน ตําบลบานยาง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก พบวา ดานความรูและทักษะพนักงานบัญชี ดานกิจนิสัย
พนักงานบัญชี ดานการสนับสนุนและการฝกอบรมขององคกร และดานจรรยาบรรณพนักงานบัญชี มีภาพรวมอยูใน
ระดับมากท้ังนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของนันทนภัส ธีระอกนิษฐ และอรวรรณ นิ่มตลุง (2556) ศึกษาปญหาการ
ปฏิบัติตามระบบบัญชีกองทุนหมูบานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบวา ผูทําบัญชีมีความเห็นเก่ียวกับระดับ
ปญหาจากการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีกองทุนหมูบานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนรายดานผูทําบัญชีมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาดานเอกสารสําหรับการจัดทําบัญชีอยูในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติระบบบญัชขีองกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคลโดยภาพรวม พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน        
มีความคิดเห็นตอระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน แตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 1) คณะกรรมการกองทุน
หมูบานที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนหมูบานตอการปฏิบัติตามระบบบัญชีของ
กองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ในดานวิธีการจัดทําบัญชี และดานเครื่องจักรหรืออุปกรณในการ
ปฏิบัติงานมีความแตกตางกัน 2) คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบบัญชี
ของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ในดานเอกสารสําหรับการจัดทําบัญชี ดานวิธีการจัดทําบัญชี 
ดานเคร่ืองจักรหรืออุปกรณในการปฏิบัติงานและดานบุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีความแตกตางกัน  3) คณะกรรมการ
กองทุนหมูบานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา 
จังหวัดเชียงใหม ในดานเครื่องจักรหรืออุปกรณในการปฏิบัติงาน และดานบุคลากรที่ปฏิบัติงาน มีความแตกตางกัน 
4) คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงแตกตางกัน มีความคิดเห็นของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานตอการปฏิบัติตามระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ในดานเอกสาร
สําหรับการจัดทําบัญชี ดานเครื่องจักรหรืออุปกรณในการปฏิบัติงานและดานบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความแตกตาง
กัน สอดคลองกับงานวิจัยปญจพร ศรีชนาพันธ (2557) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอปญหาในการจัดทําบัญชีกองทุน
หมูบานในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอปญหาในการจัดทําบัญชีจําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาในการจัดต้ังกองทุน จํานวนสมาชิก จํานวนผูทําบัญชี และการฝกอบรมในการจัดทํา
บัญชีไมสงผลตอปญหาในการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบาน สําหรับจําแนกตามประสบการณในการจัดทําบัญชีสงผล
ตอปญหาในการจัดทําบัญชีกองทุน โดยผูทําบัญชีที่มีประสบการณนอยกวา1 ป มีปญหาการจัดทําบัญชีแตกตางกับ
ผูทําบัญชีที่มีประสบการณมากกวา5 ป 

 3. ผลการศึกษาขอเสนอแนะปญหาและอุปสรรคระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัด
เชียงใหม คือการจัดเก็บเอกสารยังไมเปนระบบทําใหบางครั้งเอกสารสูญหาย คนหาไดยาก หรือลืมเกี่ยวกับ
รายละเอียดวาเปนใบเสร็จที่เกิดจากคาใชจายอะไร และการสรุปรายรับรายจายประจําเดือนเปนการสรุปเพียง
ตัวเลขเทานั้นซึ่งบางรายการยังขาดเอกสารอางอิงที่เหมาะสมเพื่อใชเปนหลักฐาน สําหรับสอบทานการจัดทําบัญชี 
สมาชิกไมปฏิบัติตามกฎระเบียบของกองทุนเมืองโดยในบางครั้งคณะกรรมการจําเปนตองอนุมัติการกูยืมใหกับ
สมาชิกกอนท่ีจะไดรับเอกสารประกอบการกูยืมที่ครบถวนและเม่ือจายเงินกูไปแลวทําใหตามเอกสารประกอบการ
กูยืมไดยาก คณะกรรมการบริหารกองทุนเมืองไมมีความรูเกี่ยวกับบัญชีที่เปนมาตรฐานโดยท่ัวไป ดังนั้นจึงไม
สามารถเขาใจรูปแบบการจัดทําบัญชีในปจจุบันไดและเนื่องจาก รูปแบบการจัดทําบัญชีในปจจุบันเปนรูปแบบท่ี
จัดทําโดยการรวบรวมและสรุปตัวเลขโดยใชคอมพิวเตอร โดยที่ผานมาคณะกรรมการบริหารกองทุนเมื อง ทําได
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เพียงการสอบถามเพื่อตรวจสอบการจัดทําบัญชีในที่ประชุมหากมีขอสงสัย สอดคลองกับงานวิจัยนันทิชา ขันติโชติ 
(2555) ศึกษากองทุนหมูบานเพ่ือเสนอแนะลักษณะของระบบบัญชีและการบริหารจัดการ ที่มีแนวโนมทําใหกองทุน
หมูบานมีผลการดําเนินงานที่ดีกรณีศึกษากองทุนหมูบานตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา พบวา
ลักษณะระบบบัญชีกองทุนหมูบานที่มีผลงานดีจะมีระบบบัญชีที่มีการควบคุมภายในท่ีดี กลาวคือ มีเอกสารใหกับผู
ที่มีสวนเก่ียวของกับรายการคาที่เกิดขึ้น เพ่ือใชเปนหลักฐานตรวจสอบไดภายหลัง เชน ใบเสร็จรับเงินในระบบฝาก
เงินสัจจะ หรือการรับชําระเงินกู 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

จากการศึกษาพบวาการศึกษาระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดย
ภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ๆ มีคาเฉลี่ยที่มากและนอย ดังนั้นจึงขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. ดานเอกสารสําหรับการจัดทําบัญชี สําหรับขอที่คาเฉลี่ยมากที่สุดคือ กองทุนหมูบานควร มีการ
สงเสริมใหมีการออกแบบเอกสารทางบัญชีที่กระชับรัดกุมและเขาใจงายในการนําไปใชประกอบการตัดสินและงาน
บริหารได สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ควรมีแบบสอบทานระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน มีความถูกตอง
นาเช่ือถือและมีความสอดคลองและสามารถแสดงผลการดําเนินงานท่ีแทจริงของกองทุนได  

2. ดานวิธีการจัดทําบัญช ีสําหรับขอที่คาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ขอมูลทางการบัญชีของกองทุนหมูบาน ควรมี
ความถูกตองตามหลักสากล และงายตอการทําความเขาใจของผูบริหารกองทุน สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนได
อยางมีประสิทธิภาพสําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือกองทุนหมูบาน ควรสรรหามีเคร่ืองคํานวณเลขที่ไดมาตรฐาน
ซึ่งลดความผิดพลาดในคํานวณขอมูลทางการเงิน 

 3. ดานบุคลากรที่ปฏิบัตงิานสําหรับขอที่คาเฉลี่ยมากที่สดุคือ บุคลากรของกองทุน มีควรหมั่นศึกษาตาม
โครงการอบรม หรือหมั่นฝกฝมือดานการจัดทําบัญชีเพื่อใหความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ทางการบัญชีไดเปนอยางดีจากการที่ นักบัญชีไดนําความรูประสบการณในอดีตมาเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือกองทุนควร มีบุคลากรดานบัญชีที่มีความรูดานบัญชีดานกฎหมายดานภาษี และ
ดานอื่นๆเพิ่มมากข้ึน  

4. คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน 
อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ในดานวิธีการจัดทําบัญชีและดานเครื่องจักรหรืออุปกรณในการปฏิบัติงาน 
แตกตางกัน กองทุนหมูบานจึงควรสงเสริมสนับสนุนใหคณะกรรมการเขาที่เปนเพศชายเขารวมโครงการอบรมตางๆ
อยางเปนธรรม เทาเทียมกันเพื่อใหคณะกรรมการไดรับความรูเชนเดียวกัน 

5. คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน 
อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ในดานเอกสารสําหรับการจัดทําบัญชี ดานวิธีการจัดทําบัญชี ดานเครื่องจักรหรือ
อุปกรณในการปฏิบัติงานและดานบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน แตกตางกัน ดังนั้น ประธานกองทุนหมูบาน ควรจัดสรร
งบประมาณในการซื้อเครื่องคอมพิวเตอรและนําโปรแกรมจัดทําบัญชีมาใหคณะกรรมการกองทุนทุกคนไดเรียนรู
อยางเทาเทียมกัน เพื่อใหคณะกรรมการท่ีมีอายุมากก็ไดรับความรูเชนเดียวกันกับคณะกรรมการที่มีอายุนอย 

6. คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีรายไดเฉลี่ยแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอระบบบัญชีของกองทุน
หมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม  ในดานเคร่ืองจักรหรืออุปกรณในการปฏิบัติงานและดานบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน แตกตางกัน สํานักงานกองทุนหมูบานควรจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองคํานวณที่มีมาตรฐาน 
สากล ไวในสํานักงานกองทุนเพื่อใหคณะกรรมการกองทุนที่มีรายไดนอยหรือรายไดแตกตางกัน สามารถศึกษาและ
เรียนรูเกี่ยวกับระบบบัญชีดวยคอมพิวเตอรอยางเทาเทียมกัน 
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7. คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงแตกตางกัน ความคิดเห็นตอระบบบัญชี

ของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ในดานเอกสารสําหรับการจัดทําบัญชี ดานเครื่องจักรหรือ
อุปกรณในการปฏิบัติงาน และดานบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน แตกตางกันควรสงเสริมและนําวิทยาการภายนอกมาให
ความรู เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีกับคณะกรรมการกองทุนหมูบาน และสงเสริมใหบุคลากรเกิดทัศนคติในดานบวก
เก่ียวกับการจัดทําบัญชี 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม โดยทําการศึกษา
เปรียบเทียบกับจังหวัดใกลเคียง เพื่อนํามาเปรียบเทียบและสามารถนํามาสรุปผลเพ่ืออธิบายไดดีขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยบทบาทของคณะกรรมการที่มีผลตอการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน อําเภอ
ดอยเตา จังหวัดเชียงใหม และควรมีการศึกษาถึงการนําระบบสารสนเทศทางบัญชีมาใชในการจัดทําบัญชีกองทุน
หมูบานเพื่อใหขอมูลทางการบัญชีของกองทุนมีความถูกตองและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  
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ความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถ  
ที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 

Satisfaction of bus employees on the use of passenger car maintenance services of the 
4th bus route of the Bangkok Mass Transit Authority.
 

ผูวิจัย    ไพวรรณ  ศรีสารคาม 
สาขา วิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
รองศาสตราจารยเยาวกุล  เกียรติสุนทร 

    ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ  
การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดิน

รถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีวัตถุประสงค เพื่อ 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใช
บริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสาร 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอม
บํารุงรถยนตโดยสาร 3. เพือ่ใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการสูมาตรฐานสากล โดยกลุมตัวอยางที่
นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานเดินรถของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 1,317 คน และไดทําการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane และไดขนาดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 320 คน และเครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก 
คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
คาสถิต ิIndependent Sample t – test และการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 
กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test)  

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 50.60 อายุ
ชวง 31 – 45 ป จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 46.90 ระดับการศึกษาระดับต่ําปริญญาตรี จํานวน 237 คน คิด
เปนรอยละ 74.10 สถานภาพสมรส จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 72.80 ระดับรายได 10,001 – 20,000 บาท 
จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 67.20 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4 – 6 ป จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 
55.30 และปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานเก็บคาโดยสาร จํานวน142 คน คิดเปนรอยละ 44.30  

ผลการทดสอบคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ
ของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง มีคา (3.34 = 0.310) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก มีคา (3.66 = 0.325) รองลงมา คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีคา (3.47 = 0.582) และดานข้ันตอนการ
ใหบริการ มีคา (2.91 = 0.433)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ท่ีแตกตางกัน 
มีผลตอความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่ไมแตกตางกัน แตดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และตําแหนงในงาน ที่แตกตาง
กัน มีผลตอความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถท่ี 4 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ที่แตกตางกัน 

 

คําสําคัญ : พนักงานเดินรถ, งานซอมบํารุง 
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Abstract

The study of the satisfaction of the employees in using the car maintenance service 
of the 4th bus zone, Bangkok Mass Transit Authority The objectives are: 1. To study the 
satisfaction of the employees in the use of passenger car maintenance services.2. To study 
the level of employee satisfaction in the use of passenger car maintenance services 3. To be 
used as a guideline for the development of service quality to international standards The 
sample group used in this research is the bus operator of the 4th bus zone. Bangkok Mass 
Transit Authority A total of 1,317 people and has determined the size of the sample group 
By using the formula of Taro Yamane and getting the sample size of 320 people and the 
tools used to collect data are questionnaires, statistics used to analyze data such as 
frequency, percentage, average, standard deviation, statistical value, Independent Sample t -
test And testing the difference between the average of more than 2 groups by using one-
way analysis of variance, when there were statistically significant differences in pairs 
Therefore tested the differences on a double basis by the safe method (Scheffe’s test) 

The results showed that the majority of respondents were female, 162 people, 
representing 50.60 percent, aged between 31 - 45 years, 150 people, representing 46.90 
percent, low level education, bachelor degree, 237 people, accounting for 74.10 percent 
Marital status of 233 persons, representing 72.80 percent, income level 10,001 - 20,000 
baht, 215 persons, representing 67.20 percent, with a period of 4 - 6 years, 177 persons, 
representing 55.30 percent and working in the staff position G The fare is 142, accounting
for 44.30 percent.

Test results, mean, standard deviation It was found that the average and standard 
deviation of employee satisfaction in using the service of passenger car maintenance of the 
4th bus zone, Bangkok Mass Transit Authority in the overall picture was at a moderate level 
(3.34 = 0.310). The highest value is the facility with the value (3.66 = 0.325), followed by the 
service officer, the value (3.47 = 0.582) and the service process value (2.91 = 0.433)

The hypothesis testing found that gender, age, education level, status and average 
income per month different Affecting the satisfaction of the employees in the operation of 
the passenger car maintenance service of the 4th bus zone, Bangkok Mass Transit Authority 
That is no different But in terms of working time And position in the job different Affecting 
the satisfaction of the employees in the operation of the passenger car maintenance service 
of the 4th bus zone, Bangkok Mass Transit Authority different

Keywords : Bus staff, maintenance work
 

บทนํา 
ปจจุบันกระแสการเปล่ียนแปลงในทุกส่ิงตางๆ ของโลก ทําใหระบบการบริหารจัดการในทุกองคกร       

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะตองมีการพัฒนาไปสูความเปนสากล ( Internationalization) มากขึ้นเรื่อยๆ และ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีตางๆ เทคโนโลยีการขนสงไดเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็วเปนทวีคูณ นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี กอใหเกิดการพัฒนาใหมๆ ในหลายดานความกาวหนาของระบบ ทําใหความแตกตางของเวลานั้นมี
นอยลง แมจะอยูคนละซีกโลกก็สามารถรับขาวสารหรือขนสงสินคาไดอยางรวดเร็ว และยังทําใหการเดินทางไป-มา 
ระหวางประเทศนั้นกลายเปนเร่ืองธรรมดาในชีวิตประจําวันของคนจํานวนไมนอยการไดพบไดเห็นและไดรับบริการ 
ทั้งในและนอกประเทศทําใหเกิดการประเมินเชิงเปรียบเทียบ (Benchmarking) มีการแขงขันการใหบริการจึงเปน
สิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น การใหบริการดานการขนสง จึงเปนส่ิงที่สําคัญที่ตองสามารถแขงขันในระดับโลกได  

 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



 
การขนสงมีบทบาทสําคัญตอการเดินทาง ตั้งแตสมัยโบราณการขนสงผูโดยสารและการขนสงทําใหการ

เดินทางรวดเร็วและสะดวกสบายข้ึน ในประเทศไทยการขนสงผูโดยสารมีความสําคัญตอประเทศมาก โดยเฉพาะรถ
โดยสารสาธารณะ ซ่ึงจําเปนมากสําหรับการเดินทางของบุคคลในทุกระดับและทุกเพศ ทุกวัย และเพราะตอง
รับผิดชอบชีวิตผูโดยสารจํานวนมากในแตละรอบการเดินทาง ความพรอมในดานตางๆ จึงเปนสิ่งที่สําคัญมากท่ีสุด 
ทั้งความพรอมทางดานรางกายและจิตใจของพนกังานขับรถ ความพรอมในดานความซื่อสัตยและการมีจิตสาธารณะ 
รักงานบริการของพนักงานเก็บเงิน และส่ิงที่สําคัญมากอีกอยางไมแพตัวบุคคล คือ รถโดยสาร ที่จะตองมีความ
พรอมในการใหบริการเดินรถอยางปลอดภัย  

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีหนาที่ใหบริการดานการขนสงสาธารณะ โดยจะตองกํากับ ดูแล วางระบบ 
บริหารและจัดการการดําเนินงานของท้ังบุคคลและรถยนตใหมีความพรอม เพ่ือสามารถที่จะรองรับกับผูที่มาใช
บริการอยางเพียงพอและเหมาะสม ทั้งในชวงเวลาปกติและชวงเวลาเรงดวน ซึ่งความพรอมของรถโดยสารจะสงผล
ตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูโดยสาร พนักงานและผูขับขี่อื่นๆ บนทองถนน ถือเปนสิ่งสําคัญอยาง
มาก จึงตองมี “แผนกงานซอมบํารุง” เพื่อทําหนาที่ตรวจเช็คและซอมบํารุงรักษา รถโดยสารใหมีประสิทธิภาพและ
ความพรอมกอนการใชรถทุกครั้ง พนักงานในแผนกงานซอมบํารุงนี้ จะติดตอประสานงานและคอยใหบริการกับ
พนักงานขับรถที่นํารถเขามาตรวจเช็คสภาพหรือตรวจสอบอาการผิดปกติของรถโดยสาร  

เม่ือเกิดการติดตอประสานงานกัน “งานบริการ” จึงถือเปนสิ่งสําคัญอยางมาก เพราะ คือ การใหความ
ชวยเหลือ การดําเนินการท่ีเปนประโยชนตอผูที่เขามารับบริการ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหผูรับบริการไดรับบริการ
ตามที่ตองการ หากการบริการมีระบบการที่ดี จะสงผลใหเกิดความพึงพอใจทั้งสองฝาย ซึ่งสิ่งนี้เกิดไดจากความเต็ม
ใจจากผูที่ใหบริการมีความพรอมในการทําหนาที่ในการใหบริการ แตหากผูใหบริการไมมีความพรอม จะกอใหเกิด
ความไมพึงพอใจตอผูรับบริการ อาจสงผลใหเกิดความกดดันกัน โดยผูใหบริการก็จะมีความเรงรีบในการใหบริการ 
อาจนําไปสูโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ไมสมบูรณ ความรูสึกไมพอใจ ความเขาใจผิดและเกิดสิ่งที่ไมพึงประสงค
ตางๆ ไดโดยงาย  

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยหัวหนาแผนกงานซอมบํารุงขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ไดตระหนักและเล็งเห็น
ความสําคัญในการพัฒนาท่ีระบบการใหบริการ จึงสนใจที่จะศึกษา ในเร่ืองของความพึงพอใจของการใหบริการของ
แผนกงานซอมบํารุงขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในความคิดเห็นของผูที่เขามาใชบริการ เพ่ือจะนําผลการวิจัย
ที่ไดนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ การใหบริการของระบบงานและเจาหนาที่  ใหมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจน ใหผูที่เขามารับบริการเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการ

เดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขต

การเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
3. เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการสูมาตรฐานสากล 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
   ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ตองการศึกษาปจจัยที่มีผลกับความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการ

งานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
1. กลุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง คือ พนักงานเดินรถของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ จํานวน 1,317 คน (ขอมูล ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561) และไดทําการกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane และไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 320 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคําถามท่ีใชรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

ลักษณะทางประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพรายไดเฉลี่ยตอเดือนระยะเวลาในการ
ทํางานและตําแหนงในงาน 

สวนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ไดแก ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการและดานส่ิงอํานวยความสะดวก จะใชมาตรวัดความสําคัญ (Rating Scale) โดยไดแบงออกเปน 5 มาตราวัด 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด  

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
3. การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดวยคาสถิติ ดังนี้ 

3.1 วิเคราะหสถิติพื้นฐานของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม โดยคาการแจกแจก ความถี่และคารอยละ 
3.2 การวิเคราะหสถิติพื้นฐาน เพ่ือใหทราบลักษณะการแจกแจงในแตละตัวแปรโดยจะใชสถิติ

พืน้ฐานบรรยายใหทราบคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
3.3 การบรรยายเชิงพรรณนาเก่ียวกับขอเสนอแนะ เพ่ือการนําไปใชปรับปรุงและพัฒนา  
 
 
 
 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
6. ระยะเวลาในการทาํงาน 
7. ตําแหนงในงาน 

ความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการ
ใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสาร
ของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ 

- ดานขั้นตอนการใหบริการ 
- ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ 
- ดานสิง่อํานวยความสะดวก 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผูวิจัย สรุปผลการศึกษาปจจัยที่มีผลความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุง

รถยนตโดยสารของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ จากแบบสอบถามที่วิเคราะหสรุปไดดังนี้ 
1. คุณลักษณะทางประชากรศาสตร ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบวาขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ในดานเพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 
50.60 และเพศชาย มีจํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 49.40 สวนใหญมีอายุชวง 31 – 45 ป จํานวน 150 คน          
คิดเปนรอยละ 46.90 รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 46 - 60 ป จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 32.50 , ชวงอายุ     
ต่ํากวา 30 ป จํานวน 48 คน คิดเปน รอยละ 15.00 และมีอายุ 61 ป ขึ้นไป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 5.0 
สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับตํ่าปริญญาตรี จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 74.10 รองลงมา คือ มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 25.60 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.30 
ตามลําดับ สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 72.80 รองลงมา คือ สถานภาพหมาย/หยา
ราง จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 23.10 และสถานภาพโสด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 4.10 สวนใหญใหญมี
ระดับรายได 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 67.20 รองลงมา คือ รายได 20,001 – 
30,000 บาท จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 21.30 , รายได มากกวา 30,000 บาท ข้ึนไป จํานวน 27 คน คิดเปน
รอยละ 8.40 และรายไดนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 3.10 สวนใหญมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4 – 6 ป จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 55.30 รองลงมา คือ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 7 – 9 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 20.00 , ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวาหรือเทากับ 3 ป 
จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 19.40 และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10 ป ขึ้นไป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 
5.30 สวนใหญปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานเก็บคาโดยสาร จํานวน142 คน คิดเปนรอยละ 44.30 รองลงมา คือ 
พนักงานขับรถ จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 38.80 และพนักงานธุรการ จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 16.90 
เรียงลงมาตามลําดับ  

2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอม
บํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

ในภาพรวม พบวาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการ
งานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวม อยูในระดับปาน
กลาง มีคา (3.34 = 0.310) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคา (3.66 = 0.325) 
รองลงมา คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคา (3.47 = 0.582) และดานข้ันตอนการใหบริการ มีคา (2.91 = 0.433) 
เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานขั้นตอนการใหบริการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของพนักงานเดิน
รถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานข้ันตอน
การใหบริการ อยูในระดับปานกลาง มีคา (2.91 = 0.433) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากสุด คือ ขอการใหบริการทํา
ตามลําดับขั้นตอนกอน-หลัง มีคา (3.07 = 1.242) รองลงมา คือ ขอการใหบริการมีขั้นตอนและระยะเวลาที่
เหมาะสม มีคา (3.03 = 1.292) , ขอการใหบริการมีระบบที่ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีคา (3.02 = 1.229) ,        
ขอการซอมมีคุณภาพ หลังการซอมจะไมเกิดอาการเสียแบบเดิม มีคา (2.93 = 1.168) , ขอการมารับรถมีขั้นตอนที่
รัดกุมและไมยุงยาก มีคา (2.89 = 1.213) , ขอการแจงนําสงรถเขาซอมมีระบบและขั้นตอนที่เขาใจงาย มีคา             
(2.80 = 1.043) , ขอการซอมดําเนินการเสร็จไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด มีคา (2.77 = 1.111) และขอการ
ตรวจสอบและประเมินการซอมที่รวดเร็วและแมนยํา มีคา (2.74 = 1.074) เรียงลงมาตามลําดับ 
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ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของพนักงานเดินรถ

ในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ อยูในระดับมาก มีคา (3.47 = 0.582) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากสุด คือ ขอเจาหนาที่สามารถตอบขอซักถาม
ไดเปนอยางดี มีคา (3.78 = 1.188) รองลงมา คือ ขอเจาหนาที่ตองมีความรอบรูเกี่ยวกับงานที่ใหบริการ มีคา         
(3.57 = 1.302) , ขอเจาหนาที่มีการดูแลเอาใจใสของผูรับบริการเปนอยางดี มีคา (3.55 = 1.319) , ขอเจาหนาที่
สามารถใหคําแนะนําผูรับบริการไดเปนอยางดี มีคา (3.54 = 1.283) , ขอเจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค
และเทาเทียมกัน มีคา (3.52 = 1.301) , ขอเจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพและเปนมิตร มีคา (3.42 = 1.299) 
, ขอเจาหนาที่มีความเต็มใจในการใหบริการ มีคา (3.23 = 1.281) และขอเจาหนาที่ใหบริการดวยความกระตือรือรน  
มีคา (3.11 = 1.322) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของพนักงานเดิน
รถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก มีคา (3.66 = 0.325) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากสุด คือ ขอมีแผนผัง เคร่ืองหมาย
หรือปายบอกสถานที่แนะนําจุดตางๆ มีคา (4.25 = 0.764) รองลงมา คือ ขอสํานักงานมีแสงสวางเพียงพอและ        
มีอากาศถายเทไดสะดวก มีคา (4.21 = 0.770) , ขอมีพื้นที่นั่งรอรับบริการที่เปนสัดสวนเหมาะสมและเพียงพอ มีคา  
(4.17 = 0.759) , ขอสํานักงานมีความสะอาดและไมแออัดคับแคบจนเกินไป มีคา (4.13 = 0.833) , ขอมีโทรทัศน
บริการใหผูมาติดตอไดดูระหวางนั่งรอรับบริการ มีคา (4.08 = 0.732) , ขอมีชองทางการประชาสัมพันธหรือ
ประสานงานท่ีหลากหลาย มีคา (3.57 = 0.703) , ขอมีหองน้ําที่สะอาดและสะดวกไวบริการอยางเพียงพอ มีคา        
(3.10 = 0.633) , ขอมีที่สําหรับจอดรถ รองรับอยางเพียงพอและมีความปลอดภัย มีคา (2.87 = 0.474) และขอมี
น้ําด่ืมไวใหบริการผูที่มาติดตอ อยางเหมาะสมและเพียงพอ มีคา (2.54 = 0.403) เรียงลงมาตามลําดับ 

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใช
บริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

จําแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
พนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
จําแนกตามเพศ พบวาในเพศที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุง
รถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวมและรายดานท่ีไมแตกตางกัน 
เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 

จําแนกตามอายุ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
พนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
จําแนกตามอายุ พบวาในอายุที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุง
รถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวมและรายดานท่ีไมแตกตางกัน 
เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ
ของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาในระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของพนักงานเดินรถใน
การใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวมและ
รายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 
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จําแนกตามสถานภาพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ

พนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
จําแนกตามสถานภาพ พบวาในสถานภาพที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงาน
ซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวมและรายดานที่ไม
แตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 

จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง
พอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาในระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 

จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวาในระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน มี
ความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานขั้นตอนการใหบริการและดานส่ิงอํานวยวามสะดวก ที่ไมแตกตาง เนื่องจากมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 สวนในภาพรวมและในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความแตกตางกัน เนื่องจากมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ต่ํากวาระดับ .05 

จําแนกตามตําแหนงในงาน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ
ของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ จําแนกตามตําแหนงในงาน พบวาตําแหนงในงานที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการ
ใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานขั้นตอนการ
ใหบริการและดานสิ่งอํานวยวามสะดวก ที่ไมแตกตาง เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 สวนใน
ภาพรวมและในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่ต่ํากวาระดับ .05 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาปจจัยที่มีผลกับความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนต

โดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ไดดังนี้ 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งสวนใหญพบวาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผล

การศึกษาพบวา ในดานเพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 50.60 และเพศ
ชาย มีจํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 49.40 สวนใหญมีอายุชวง 31 – 45 ป จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 
46.90 รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 46 - 60 ป จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 32.50 , ชวงอายุต่ํากวา 30 ป 
จํานวน 48 คน คิดเปน รอยละ 15.00 และมีอายุ 61 ป ขึ้นไป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 5.0 สวนใหญมีระดับ
การศึกษาระดับตํ่าปริญญาตรี จํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 74.10 รองลงมา คือ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 25.60 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.30 ตามลําดับ สวน
ใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 72.80 รองลงมา คือ สถานภาพหมาย/หยาราง จํานวน 74 
คน คิดเปนรอยละ 23.10 และสถานภาพโสด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 4.10 สวนใหญใหญมีระดับรายได 
10,001 – 20,000 บาท จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 67.20 รองลงมา คือ รายได 20,001 – 30,000 บาท 
จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 21.30 , รายได มากกวา 30,000 บาท ข้ึนไป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 8.40 
และรายไดนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 3.10 สวนใหญมี ระยะเวลาในการ
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ปฏิบัติงาน 4 – 6 ป จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 55.30 รองลงมา คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 7 – 9 ป 
จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 20.00 , ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวาหรือเทากับ 3 ป จํานวน 62 คน คิด
เปนรอยละ 19.40 และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10 ป ข้ึนไป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 5.30 สวนใหญ
ปฏิบัติงานในตําแหนงพนักงานเก็บคาโดยสาร จํานวน142 คน คิดเปนรอยละ 44.30 รองลงมา คือ พนักงานขับรถ 
จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 38.80 และพนักงานธุรการ จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 16.90 เรียงลงมา
ตามลําดับ ซึ่งสอคลองกับงานวิจัยของกัญญกาญจน เอกรัตนณัฐ (2550) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอ
การใชบริการศูนยซอมรถโตโยตา สาขาสาทร ผลการศึกษาพบวา 1. ผูใชบริการของศูนยซอมรถโตโยตา สาขาสาทร 
สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 55.00 มีรายไดระหวาง 10,001 - 15,000 บาท รอยละ 40.00 2. และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ กิตติชาญ เรืองม่ันจิต (2552) ไดทําการศึกษาความคาดหวังของลูกคาที่มีตอการใหบริการของ
ศูนยบริการรถยนตฮอนดา ผลการวิเคราะหพบวาลูกคาสวนใหญที่เขารับบริการมีอายุระหวาง 31 – 30 ป จบ
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ทํางานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท  

2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอม
บํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  

ในภาพรวม พบวาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการ
งานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวม อยูในระดับปาน
กลาง มีคา (3.34 = 0.310) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคา (3.66 = 0.325) 
รองลงมา คือ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีคา (3.47 = 0.582) และดานข้ันตอนการใหบริการ มีคา (2.91 = 0.433) 
เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอคลองกับงานวิจัยของประพันธ นาคะพันธ (2553) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใชบริการในการซอมบํารุงของฝายวิศวกรรม บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด ผลการศึกษา
สรุปไดวา ความพึงพอใจของพนักงานบริษัท โดยรวมที่มีตอการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจปาน
กลาง ผูศึกษาไดเสนอแนะวาควรจัดใหมีการประชุมประจําสัปดาหระหวางฝายวิศวกรรมกับงานสวนอ่ืนๆ ที่ยังอยูใน
ระหวางการรับบริการ เพื่อชี้แจงความกาวหนาของการใหบริการของฝายวิศวกรรมและสงเสริม สนับสนุน รวมทั้ง 
กํากับดูแลใหพนักงานฝายวิศวกรรม มีความกระตือรือรน ความต้ังใจที่จะปฏิบัติใหประสบความสําเร็จอยางรวดเร็ว
และตองอธิบายใหผูรับบริการ ทราบถึง ปญหา สาเหตุ วิธีการแกไข รวมถึง วิธีปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
เคร่ืองจักรอุปกรณ 

ดานขั้นตอนการใหบริการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของพนักงานเดิน
รถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานข้ันตอน
การใหบริการ อยูในระดับปานกลาง มีคา (2.91 = 0.433) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากสุด คือ ขอการใหบริการทํา
ตามลําดับขั้นตอนกอน-หลัง มีคา (3.07 = 1.242)รองลงมา คือ ขอการใหบริการมีขั้นตอนและระยะเวลาที่
เหมาะสม มีคา (3.03 = 1.292) , ขอการใหบริการมีระบบที่ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีคา (3.02 = 1.229) ,  
ขอการซอมมีคุณภาพ หลังการซอมจะไมเกิดอาการเสียแบบเดิม มีคา (2.93 = 1.168) , ขอการมารับรถมีขั้นตอนที่
รัดกุมและไมยุงยาก มีคา (2.89 = 1.213) , ขอการแจงนําสงรถเขาซอมมีระบบและขั้นตอนที่เขาใจงาย มีคา           
(2.80 = 1.043) , ขอการซอมดําเนินการเสร็จไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด มีคา (2.77 = 1.111) และขอการ
ตรวจสอบและประเมินการซอมที่รวดเร็วและแมนยํา มีคา (2.74 = 1.074) เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอคลองกับ
งานวิจัยของประพันธ นาคะพันธ (2553) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการในการซอมบํารุงของฝาย
วิศวกรรม บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อํานวยเภสัช) จํากัด ผลการศึกษาสรุปไดวา ความพึงพอใจของพนักงาน
บริษัท โดยรวมที่มีตอการใหบริการในภาพรวมอยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง ผูศึกษาไดเสนอแนะวาควรจัดให
มีการประชุมประจําสัปดาหระหวางฝายวิศวกรรมกับงานสวนอ่ืนๆ ที่ยังอยูในระหวางการรับบริการ เพื่อชี้แจง
ความกาวหนาของการใหบริการของฝายวิศวกรรมและสงเสริม สนับสนุน รวมทั้ง กํากับดูแลใหพนักงานฝาย
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วิศวกรรม มีความกระตือรือรน ความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติใหประสบความสําเร็จอยางรวดเร็วและตองอธิบายให
ผูรับบริการ ทราบถึง ปญหา สาเหตุ วิธีการแกไข รวมถึง วิธีปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักร
อุปกรณ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของพนักงานเดินรถ
ในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ อยูในระดับมาก มีคา (3.47 = 0.582) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากสุด คือ ขอเจาหนาที่สามารถตอบขอซักถาม
ไดเปนอยางดี มีคา (3.78 = 1.188) รองลงมา คือ ขอเจาหนาที่ตองมีความรอบรูเกี่ยวกับงานที่ใหบริการ มีคา        
(3.57 = 1.302) , ขอเจาหนาที่มีการดูแลเอาใจใสของผูรับบริการเปนอยางดี มีคา (3.55 = 1.319) , ขอเจาหนาที่
สามารถใหคําแนะนําผูรับบริการไดเปนอยางดี มีคา (3.54 = 1.283) , ขอเจาหนาที่ใหบริการดวยความเสมอภาค
และเทาเทียมกัน มีคา (3.52 = 1.301) , ขอเจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพและเปนมิตร มีคา (3.42 = 1.299) 
, ขอเจาหนาที่มีความเต็มใจในการใหบริการ มีคา (3.23 = 1.281) และขอเจาหนาที่ใหบริการดวยความ
กระตือรือรน มีคา (3.11 = 1.322) เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอคลองกับงานวิจัยของสิริพร เหลืองสุนทรชัย (2550) 
ไดทําการศึกษาสภาพการดําเนินงานและคุณภาพการใหบริการของธุรกิจอูซอมรถยนต : กรณีศึกษาอูซอมรถยนต
รานอ้ึงเซงฮวด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดหวัดนนทบุรี จากการศึกษาพบวาการจัดการอูซอมรถยนตรานอ้ึงเซงฮวด 
มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ โดยมีเจาของธุรกิจเปนผูมีอํานาจในการวางแผน ควบคุมและตัดสินใจแต
เพียงผูเดียว เยื่องจากเปนธุรกิจขนาดเล็ก มีการจัดการองคการแบบไมเปนทางการหลักการคัดเลือกพนักงาน
พิจารณาจากความตั้งใจในการทํางาน นอกจากนี้มีการจูงใจใหแกพนักงานมีสวัสดิการบานพักอาศัยใหกับครอบครัว
ของพนักงานใหโบนัส รางวัลและขึ้นเงินเดือนใหพนักงานทุกป มีการกําหนดบทลงโทษท่ีชัดเจนใชการสั่งการดวย
วาจา สวนการควบคุม การดําเนินการควบคุมทุกประเภทโดยเจาของกิจการ ดานคุณภาพในการใหบริการพบวา 
ผูใชบริการสวนใหญมาใชบริการ เพื่อมาตั้งศูนยลอ ถวงลอ เพราะราคายุติธรรม โดยคุณภาพการใหบริการของอู
ซอมรถยนตพบวาผูใชบริการมีความคิดเห็นวาคุณภาพการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาคุณภาพการใหบริการอยูในระดับมากท้ัง 7 ดาน คือ ดานพนักงาน ดานผลิตภัณฑการใหบริการ           
ดานกระบวนการในการใหบริการ ดานราคา ดานการสงเสริมการขาย ดานสถานที่และดานองคประกอบทาง
กายภาพ และสอดคลองกับงานวิจัยของกัญญกาญจน เอกรัตนณัฐ (2550) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา
ตอการใชบริการศูนยซอมรถโตโยตา สาขาสาทร ผลการศึกษาพบวา 1. ผูใชบริการของศูนยซอมรถโตโยตา สาขา
สาทร สวนใหญเปนเพศชายรอยละ 55.00 มีอายุระหวาง 25 - 29 ป รอยละ 24.00 มีอาชีพเปนพนักงาน/ผูบริหาร
บริษัทเอกชน รอยละ 36.00 การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 42.00 และมีรายไดระหวาง 10,001 - 15,000 
บาท รอยละ 40.00 2. ความพึงพอใจในการใชบริการศูนยซอมรถโตโยตา สาขาสาทร ในภาพรวม อยูในระดับปาน
กลาง คาเฉลี่ย 3.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 และเมื่อพิจาณารายดาน พบวา ดานพนักงานใหบริการลูกคาของ
ศูนยซอมรถโตโยตา สาขาสาทร มีระดับความพึงพอใจ เปนอันดับแรก รองลงมาไดแก ดานสถานท่ี และดานขอมูล
ขาวสาร ตามลําดับ 3. การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการศูนยซอมรถโต-โยตา สาขา
สาทร จําแนกตามคุณลักษณะของผูใชบริการ พบวา ผูใชบริการที่มีการศึกษาและรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ตอการใชบริการศูนยซอมรถโตโยตา สาขาสาทรไมแตกตางกันสวน 85 ผูใชบริการที่มีเพศ อายุ และอาชีพแตกตางกัน 
มีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยซอมรถโตโยตา สาขาสาทรแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของพนักงานเดิน
รถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก มีคา (3.66 = 0.325) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยมากสุด คือ ขอมีแผนผัง เคร่ืองหมาย
หรือปายบอกสถานที่แนะนําจุดตางๆ มีคา (4.25 = 0.764) รองลงมา คือ ขอสํานักงานมีแสงสวางเพียงพอและมี
อากาศถายเทไดสะดวก มีคา (4.21 = 0.770) , ขอมีพื้นที่นั่งรอรับบริการที่เปนสัดสวนเหมาะสมและเพียงพอ มีคา  
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(4.17 = 0.759) , ขอสํานักงานมีความสะอาดและไมแออัดคับแคบจนเกินไป มีคา (4.13 = 0.833) , ขอมีโทรทัศน
บริการใหผูมาติดตอไดดูระหวางนั่งรอรับบริการ มีคา (4.08 = 0.732) , ขอมีชองทางการประชาสัมพันธหรือ
ประสานงานท่ีหลากหลาย มีคา (3.57 = 0.703) , ขอมีหองน้ําที่สะอาดและสะดวกไวบริการอยางเพียงพอ มีคา         
(3.10 = 0.633) , ขอมีที่สําหรับจอดรถ รองรับอยางเพียงพอและมีความปลอดภัย มีคา (2.87 = 0.474) และขอมี
น้ําดื่มไวใหบริการผูที่มาติดตอ อยางเหมาะสมและเพียงพอ มีคา (2.54 = 0.403) เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอคลอง
กับงานวิจัยของนรา ภูธรารักษ (2553) ไดทําการศึกษาการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการใน
การซอมบํารุงรถยนต กรณีศึกษา : ศูนยบริการมาตรฐานโตโยตา ภาคใตตอนบน ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึง
พอใจของผูใชบริการในการซอมบํารุงรถยนตกับศูนยบริการมาตรฐาน อยูในระดับมาก (Mean = 3.858 , S.E. = 
0.032) ปจจัยดานการตลาดบริการที่ศึกษาสงผลตอควานพึง พอใจในการนํารถเขารับบริการซอมบํารุงรถยนตกับ
ศูนยบริการมาตรฐาน และ มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และสอดคลองกับงานวิจัย
ของอัญวีณ ใจกลา (2553) ไดทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของรานซอมรถจักรยานยนต 
ความพึงพอใจในดานสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการรานซอมรถยนต ผูตอบแบบสอบถาม โดยเฉลี่ยให
ความสําคัญอยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑในการบริการมีคุณภาพไดมาตรฐาน ดานราคา ให
ความสําคัญกับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินคาและบริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรตั้งอยูใกลแหลง
ชุมชน/ใกลบาน มีการสงเสริมการตลาดใหความสําคัญอันดับแรก คือ มีระยะเวลาในการผอนชําระ พนักงานมี
ความรูความเขาใจในสินคาเปนอยางดีและพรอมใหคําแนะนําไดเสมอ องคประกอบทางกายภาพมีบรรยากาศปลอด
โปรง/เย็นสบาย  

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใช
บริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

จําแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
พนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
จําแนกตามเพศ พบวาในเพศที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุง
รถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวมและรายดานท่ีไมแตกตางกัน 
เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 ซึ่งสอคลองกับงานวิจัยของกิตติชาญ เรืองมั่นจิต (2552)             
ไดทําการศึกษาความคาดหวังของลูกคาที่มีตอการใหบริการของศูนยบริการรถยนตฮอนดา ผลการวิเคราะหพบวา
ลูกคาสวนใหญที่เขารับบริการมีอายุระหวาง 31 – 30 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานบริษัทเอกชน              
มีรายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท เขารับบริการ 3 – 4 คร้ัง/ป สําหรับความคาดหวังนั้น พบงาลูกคามีความ
คาดหวังมากที่สุดในดานความนาเชื่อถือและความไววางใจ รองลงมา คือ ดานราคา ในขณะท่ีความคาดหวังดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก อยูในระดับนอยที่สุด และผลจากการทดสอบสมมุติฐานสรุปไดวาลักษณะสวนบุคคลตางกัน           
มีระดับความคาดหวังในการบริการแตกตางกันและไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของนรา ภูธรารักษ 
(2553) ไดทําการศึกษาการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการในการซอมบํารุงรถยนต กรณีศึกษา 
: ศูนยบริการมาตรฐานโตโยตา ภาคใตตอนบน ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการในการซอม
บํารุงรถยนตกับศูนยบริการมาตรฐาน อยูในระดับมาก (Mean = 3.858 , S.E. = 0.032) ปจจัยดานการตลาด
บริการท่ีศึกษาสงผลตอควานพึง พอใจในการนํารถเขารับบริการซอมบํารุงรถยนตกับศูนยบริการมาตรฐาน  และ       
มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

จําแนกตามอายุ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
พนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
จําแนกตามอายุ พบวาในอายุที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุง
รถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวมและรายดานท่ีไมแตกตางกัน 
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เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 ซึ่งสอคลองกับงานวิจัยของกิตติชาญ เรืองมั่นจิต (2552)             
ไดทําการศึกษาความคาดหวังของลูกคาที่มีตอการใหบริการของศูนยบริการรถยนตฮอนดา ผลการวิเคราะหพบวา
ลูกคาสวนใหญที่เขารับบริการมีอายุระหวาง 31 – 30 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานบริษัทเอกชน        
มีรายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท เขารับบริการ 3 – 4 คร้ัง/ป สําหรับความคาดหวังนั้น พบงาลูกคามีความ
คาดหวังมากที่สุดในดานความนาเชื่อถือและความไววางใจ รองลงมา คือ ดานราคา ในขณะท่ีความคาดหวังดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก อยูในระดับนอยที่สุด และผลจากการทดสอบสมมุติฐานสรุปไดวาลักษณะสวนบุคคลตางกัน            
มีระดับความคาดหวังในการบริการแตกตางกันและไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของนรา ภูธรารักษ 
(2553) ไดทําการศึกษาการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการในการซอมบํารุงรถยนต กรณีศึกษา 
: ศูนยบริการมาตรฐานโตโยตา ภาคใตตอนบน ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการในการซอม
บํารุงรถยนตกับศูนยบริการมาตรฐาน อยูในระดับมาก (Mean = 3.858 , S.E. = 0.032) ปจจัยดานการตลาด
บริการท่ีศึกษาสงผลตอควานพึง พอใจในการนํารถเขารับบริการซอมบํารุงรถยนตกับศูนยบริการมาตรฐาน  และ          
มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ
ของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาในระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจของพนักงานเดินรถใน
การใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวมและ
รายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 ซ่ึงสอคลองกับงานวิจัยของกัญญกาญจน 
เอกรัตนณัฐ (2550) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการศูนยซอรถโตโยต า สาขาสาทร         
ผลการศึกษาพบวา ารศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการศูนยซอมรถโต-โยตา สาขาสาทร 
จําแนกตามคุณลักษณะของผูใชบริการ พบวา ผูใชบริการที่มีการศึกษาและรายไดแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอ
การใชบริการศูนยซอมรถโตโยตา สาขาสาทรไมแตกตางกัน 

จําแนกตามสถานภาพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
พนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
จําแนกตามสถานภาพ พบวาในสถานภาพที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงาน
ซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวมและรายดานที่ไม
แตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 ซ่ึงสอคลองกับงานวิจัยของกิตติชาญ เรืองมั่นจิต 
(2552) ไดทําการศึกษาความคาดหวังของลูกคาที่มีตอการใหบริการของศูนยบริการรถยนตฮอนดา ผลการวิเคราะห
พบวาลูกคาสวนใหญที่เขารับบริการมีอายุระหวาง 31 – 30 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานบริษัทเอกชน 
มีรายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท เขารับบริการ 3 – 4 คร้ัง/ป สําหรับความคาดหวังนั้น พบงาลูกคามีความ
คาดหวังมากที่สุดในดานความนาเชื่อถือและความไววางใจ รองลงมา คือ ดานราคา ในขณะท่ีความคาดหวังดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก อยูในระดับนอยที่สุด และผลจากการทดสอบสมมุติฐานสรุปไดวาลักษณะสวนบุคคลตางกัน          
มีระดับความคาดหวังในการบริการแตกตางกันและไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของนรา ภูธรารักษ 
(2553) ไดทําการศึกษาการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการในการซอมบํารุงรถยนต กรณีศึกษา 
: ศูนยบริการมาตรฐานโตโยตา ภาคใตตอนบน ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการในการซอม
บํารุงรถยนตกับศูนยบริการมาตรฐาน อยูในระดับมาก (Mean = 3.858 , S.E. = 0.032) ปจจัยดานการตลาด
บริการท่ีศึกษาสงผลตอควานพึง พอใจในการนํารถเขารับบริการซอมบํารุงรถยนตกับศูนยบริการมาตรฐาน  และ        
มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง

พอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาในระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 ซ่ึงสอคลองกับ
งานวิจัยของกัญญกาญจน เอกรัตนณัฐ (2550) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการศูนยซอรถ
โตโยตา สาขาสาทร ผลการศึกษาพบวา ารศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคาตอการใชบริการศูนยซอมรถ
โต-โยตา สาขาสาทร จําแนกตามคุณลักษณะของผูใชบริการ พบวา ผูใชบริการที่มีการศึกษาและรายไดแตกตางกัน 
มีความพึงพอใจตอการใชบริการศูนยซอมรถโตโยตา สาขาสาทรไมแตกตางกัน 

จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวาในระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน         
มีความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานขั้นตอนการใหบริการและดานส่ิงอํานวยวามสะดวก ที่ไมแตกตาง เนื่องจากมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 สวนในภาพรวมและในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ มีความแตกตางกัน เนื่องจากมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ต่ํากวาระดับ .05 ซ่ึงสอคลองกับงานวิจัยของกิตติชาญ เรืองมั่นจิต (2552) ไดทําการศึกษาความ
คาดหวังของลูกคาที่มีตอการใหบริการของศูนยบริการรถยนตฮอนดา ผลการวิเคราะหพบวาลูกคาสวนใหญที่เขารับ
บริการมีอายุระหวาง 31 – 30 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 10,001 – 
20,000 บาท เขารับบริการ 3 – 4 คร้ัง/ป สําหรับความคาดหวังนั้น พบงาลูกคามีความคาดหวังมากท่ีสุดในดาน
ความนาเช่ือถือและความไววางใจ รองลงมา คือ ดานราคา ในขณะท่ีความคาดหวังดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยู
ในระดับนอยที่สุด และผลจากการทดสอบสมมุติฐานสรุปไดวาลักษณะสวนบุคคลตางกัน มีระดับความคาดหวังใน
การบริการแตกตางกันและไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของนรา ภูธรารักษ (2553) ไดทําการศึกษา
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการในการซอมบํารุงรถยนต กรณีศึกษา : ศูนยบริการมาตรฐาน
โตโยตา ภาคใตตอนบน ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการในการซอมบํารุงรถยนตกับ
ศูนยบริการมาตรฐาน อยูในระดับมาก (Mean = 3.858 , S.E. = 0.032) ปจจัยดานการตลาดบริการที่ศึกษาสงผล
ตอควานพึง พอใจในการนํารถเขารับบริการซอมบํารุงรถยนตกับศูนยบริการมาตรฐาน และ มีความสัมพันธกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

จําแนกตามตําแหนงในงาน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ
ของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ จําแนกตามตําแหนงในงาน พบวาตําแหนงในงานที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการ
ใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในดานขั้นตอนการ
ใหบริการและดานส่ิงอํานวยวามสะดวก ที่ไมแตกตาง เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 สวนใน
ภาพรวมและในดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ มีความแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่ต่ํากวาระดบั .05 ซ่ึงสอ
คลองกับงานวิจัยของกิตติชาญ เรืองมั่นจิต (2552) ไดทําการศึกษาความคาดหวังของลูกคาที่มีตอการใหบริการของ
ศูนยบริการรถยนตฮอนดา ผลการวิเคราะหพบวาลูกคาสวนใหญที่เขารับบริการมีอายุระหวาง 31 – 30 ป จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท เขารับบริการ 3 – 4 
ครั้ง/ป สําหรับความคาดหวังนั้น พบงาลูกคามีความคาดหวังมากท่ีสุดในดานความนาเชื่อถือและความไววางใจ 
รองลงมา คือ ดานราคา ในขณะท่ีความคาดหวังดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับนอยที่สุด และผลจากการ
ทดสอบสมมุติฐานสรุปไดวาลักษณะสวนบุคคลตางกัน มีระดับความคาดหวังในการบริการแตกตางกันและไม
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แตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของนรา ภูธรารักษ (2553) ไดทําการศึกษาการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความ
พึงพอใจของผูใชบริการในการซอมบํารุงรถยนต  กรณีศึกษา : ศูนยบริการมาตรฐานโตโยตา ภาคใตตอนบน 
ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการในการซอมบํารุงรถยนตกับศูนยบริการมาตรฐาน อยูในระดับ
มาก (Mean = 3.858 , S.E. = 0.032) ปจจัยดานการตลาดบริการที่ศึกษาสงผลตอควานพึง พอใจในการนํารถเขา
รับบริการซอมบํารุงรถยนตกับศูนยบริการมาตรฐาน และ มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
1. ในภาพรวม พบวาความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของ

เขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ควรมีการพัฒนาในดานข้ันตอน
ของการใหบริการ ใหมีขั้นตอนนอยลง เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการมากย่ิงข้ึน  

2. ดานขั้นตอนการใหบริการ พบวาความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุง
รถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับปาน
กลาง ควรมีการใหบริการทําตามลําดับขั้นตอนกอน-หลัง การใหบริการมีขั้นตอนและระยะเวลาท่ีเหมาะสม           
การใหบริการมีระบบที่ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว การซอมมีคุณภาพ หลังการซอมจะไมเกิดอาการเสียแบบเดิม 
การมารับรถมีขั้นตอนที่รัดกุมและไมยุงยาก การแจงนําสงรถเขาซอมมีระบบและขั้นตอนที่เขาใจงาย การซอม
ดําเนินการเสร็จไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด และขอการตรวจสอบและประเมินการซอมที่รวดเร็วและแมนยํา 

3. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ พบวาความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุง
รถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ อยูในระดับมาก 
ควรมเีจาหนาท่ีสามารถตอบขอซักถามไดเปนอยางดี เจาหนาที่ตองมีความรอบรูเกี่ยวกับงานท่ีใหบริการ เจาหนาที่มี
การดูแลเอาใจใสของผูรับบริการเปนอยางดี เจาหนาที่สามารถใหคําแนะนําผูรับบริการไดเปนอยางดี  เจาหนาที่
ใหบริการดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกัน เจาหนาที่ใหบริการดวยความสุภาพและเปนมิตร เจาหนาที่มีความ
เต็มใจในการใหบริการ และขอเจาหนาที่ใหบริการดวยความกระตือรือรน  

4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวาความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุง
รถยนตโดยสารของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก 
ควรมีแผนผัง เคร่ืองหมายหรือปายบอกสถานท่ีแนะนําจุดตางๆ สํานักงานควรมีแสงสวางเพียงพอและมีอากาศ
ถายเทไดสะดวก ควรมีพื้นที่นั่งรอรับบริการที่เปนสัดสวนเหมาะสมและเพียงพอ สํานักงานมีความสะอาดและไม
แออัดคับแคบจนเกินไป มีโทรทัศนบริการใหผูมาติดตอไดดูระหวางนั่งรอรับบริการ มีชองทางการประชาสัมพันธ
หรือประสานงานที่หลากหลาย มีหองน้ําที่สะอาดและสะดวกไวบริการอยางเพียงพอ มีที่สําหรับจอดรถ รองรับอยาง
เพียงพอและมีความปลอดภัย และขอมีน้ําดื่มไวใหบริการผูที่มาติดตอ อยางเหมาะสมและเพียงพอ  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรเพ่ิมการศึกษาในเร่ืองทัศนคติของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของ

เขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมและเปรียบเทียบระหวางการซอมบํารุงของแตละบริษัท วาผูใชบริการมีความพึง

พอใจของงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ  
3. ควรศึกษาเพ่ิมเติมในดานปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการ

เดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ หลังการนํารถเขารับการซอมบํารุง 
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4. ควรศึกษาความพึงพอใจของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุงรถยนตโดยสารของเขตการ

เดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ เพื่อนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการใน
ดานตางๆ 

5. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อรถใหมของพนักงานเดินรถในการใชบริการงานซอมบํารุง
รถยนตโดยสารของเขตการเดินรถท่ี 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
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การใชวิธีการพยากรณระยะสั้นที่เหมาะสมสําหรับพยากรณเที่ยววิ่งรถของบริษัทขนสงแหงหน่ึงใน
จังหวัดภูเก็ต 
 
The use of short-term forecasting methods appropriate for forecast truck of trip a 
Transportation company in Phuket 
 
ผูวิจัย   มกรา  งอสุรเชษฐ  
 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพยากรณจํานวนเท่ียววิ่งรถของบริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตดวย

เทคนิคการพยากรณระยะส้ัน ศึกษาคาความคลาดเคลื่อนจากการใชเทคนิคการพยากรณระยะส้ัน และเลือกเทคนิคการ
พยากรณระยะส้ันที่เหมาะสมสําหรับบริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ไดแกขอมูล
จํานวนเที่ยววิ่งรถของบริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ระหวางเดือนมกราคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.
2561 โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณดวยขอมูลทุติยภูมิโดยการหาคาคงท่ีและการทดสอบคาที่เหมาะสมซึ่งเลือกเทคนิคที่
เหมาะสมจากคาความคลาดเคลื่อนสัมบูรณและคาความคลาดเคลื่อนกําลังสอง  

ผลการวิจัยพบวาการพยากรณจํานวนเท่ียววิ่งรถไตรมาสท่ี 1/2562 ของบริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
ดวยวิธีการหาคาเฉล่ียเคลื่อนที่อยางงายโดยใชขอมูล 2 ไตรมาสซ่ึงมีคาคาความคลาดเคลื่อนต่ําที่สุดไดคาพยากรณ
เทากับ 140 เที่ยว วิธีการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักโดยใชคาถวงน้ําหนักที่ 0.5,0.25,0.25 ซ่ึงมีคาความ
คลาดเคลื่อนต่ําที่สุดไดคาพยากรณเทากับ 154 เที่ยว และวิธีการปรับเรียบเอ็กซโปแนนเชียลโดยใชคาอัลฟาที่ 0.85 ซ่ึง
มีคาความคลาดเคลื่อนต่ําที่สุดไดคาพยากรณเทากับ 120 เท่ียว  

จากการเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณระยะส้ันที่เหมาะสําหรับบริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงมีคา
ความคลาดเคลื่อนที่ต่ําที่สุดคือ วิธีการปรับเรียบเอ็กซโปแนนเชียลใชคาอัลฟาที่ 0.85 ซ่ึงมีคาสวนเบี่ยงเบนสมบูรณและ
คาความคลาดเคลื่อนกําลังสองต่ําที่สุดที่ 29.65 และ 1,736.67 ไดคาพยากรณเทากับ 120 เท่ียว 
 
คําสําคัญ : การพยากรณระยะสั้น , เที่ยวว่ิงรถ , บริษัทขนสง 
 
ABSTRACT 

This research has the following purposed : to forecast the number of truck trip of a 
transportation company in Phuket with short-term forecasting techniques. Study the error 
values from using short-term forecasting techniques. And select time-series forecasting models 
that is suitable for a transportation company in Phuket. The population used in the study was 
the number of truck trip of a transportation company in Phuket since January 2016 to
December 2018. 

This research is a quantitative research with secondary data by finding constant values 
and testing which select the appropriate technique from constant determination by testing. 
Select the appropriate technique based on Mean absolute deviation and Mean square error. The 
research results indicate as follows forecasting the number of truck trip in the first quarter 
2019 of a transportation company in Phuket with a moving average method using 2 quarter 
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data which has the lowest error forecast value is 140 trips. Weighted moving average 
methodusing the weighted value 0.5,0.25,0.25 Which has the lowest error forecast value is 154

trips. And single exponential smoothing method Use the alpha value at 0.85, which has the 
lowest error forecast value is 120 trips.

Comparison of short-term forecasting techniques that is suitable for a transportation 
company in Phuket is the exponential smoothing method which complete Mean Absolute 
deviation and Mean Squares Error lowest at 29.65 and 1,736.67 get the forecast value equal to 
120 trips.

Keywords : short-term forecasting , truck of trip , Transportation company  
 

บทนํา 
ธุรกิจบริการขนสงสินคาเปนหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีบทบาทสําคัญในการกระจายสินคาสูตลาดทั้งในประเทศ

และตางประเทศ โดยผูใหบริการขนสงสินคาทําหนาที่เคล่ือนยายสินคาในแตละขั้นของหวงโซอุปทาน  (ต้ังแตวัตถุดิบ
สินคาขั้นตน สินคาขั้นกลาง และสินคาสําเร็จรูป) ภาวะของธุรกิจจึงเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับปริมาณสินคาซ่ึง
เติบโตตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศในชวง 2554-2559 ภาวะธุรกิจขนสงสินคาทางถนนของไทยขยายตัวในอัตราตํ่า
ตามปริมาณการขนสงสินคาทางถนนภายในประเทศที่มีอัตราเติบโตเฉลี่ยเพียง 1.8% ตอป ขณะท่ีอุปทานของรถขนสง
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยมีจํานวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหมมากกวา 4หมื่นคันตอป ในชวงดังกลาวสะทอนถึงสภาวะการ
แขงขันในธุรกิจมีความรุนแรง มีผลทําใหจํานวนผูประกอบการขนสงสินคาปดตัวเพิ่มข้ึนตออยางเนื่อง  
 สถานะทางเศรษฐกิจขางตนมีผลใหสภาวะการแขงขันในธุรกิจในประเทศรุนแรงจากอุปทานสวนเกินที่สูงมีผล
กดดันใหผูประกอบการในประเทศไทยซ่ึงสวนใหญเปนผูประกอบการขนาดเล็ก (สัดสวน 93.7% จากจํานวน
ผูประกอบการจดทะเบียนในไทยท้ังหมด) ท่ีมีฐานลูกคาจํากัด มักมีการลงทุนดานเทคโนโลยีและบุคลากรนอย บางราย
มีสายปานสั้นและมักประสบปญหาสภาพคลองทําใหเสียเปรียบผูประกอบการรายกลาง-ใหญซึ่งจากการคาดการณใน
ระยะ 1-3 ปขางหนา ธุรกิจบริการขนสงสินคาทางถนนมีปจจัยหนุนจากความตองการขนสงสินคาที่จะขยายตัว 3-5% 
ตอป(เทียบกับขยายตัว 3% ในป 2560) ตามทิศทางการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย ซึ่งคาดการณ GDP ในป 2561-2563 
ขยายตัวที่ 4.7% ,4.2% และ 4.3% ตามลําดับโดยมีปจจัยหนุนดานอุปสงคในแตละกลุมสินคา  จากสภาวะอุปทาน
เชนนี้จะยิ่งทําใหแนวโนมพื้นที่ระวางขนสงสวนเกินสูงขึ้นอีกจากปจจุบัน โดยการแขงขันที่รุนแรงขึ้นนี้อาจมีผลใหสวน
แบงตลาดของผูประกอบการไทยลดลง รวมทั้งผูประกอบการบางสวนทยอยปดกิจการอยางตอเนื่อง  (ท่ีมา : แนวโนม
ธุรกิจ/อุตสาหกรรมป 2561-2563,ธุรกิจบริการขนสงสินคาทางถน สืบคนจาก https://www.krungsri.com/ 
bank/getmedia เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561) 
 สถานการณที่เกิดจากอุปสงคและอุปทานไมแนนอนนั้น เคร่ืองมือสําคัญที่สามารถทําใหผูประกอบการขนสง
คาดการณผลประกอบการในชวงเวลาสั้นไดดีทีสุ่ดคือการพยากรณ (Forecasting) ซ่ึงถือเปนพ้ืนฐานของการวางแผนใน
ฝายตางๆขององคการ การพยากรณปริมาณความตองการใชบริการขนสงทางถนนจะเปนประโยชนในการนํามากําทิศ
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรในองคการใหเกิดประโยชนสูงสุดและทําใหการบริการขนสงมีเพียงพอตอความตองใช 
ซึ่งในการพยากรณนั้นสามารถแบงตามชวงเวลาเปนการพยากรณระยะสั้น การพยากรณระยะปานกลาง และการ
พยากรณระยะยาว หรือแบงตามลักษณะเปนการพยากรณเชิงปริมาณและการพยากรณเชิงคุณภาพ โดยจาก
สถานการณที่ไดกลาวมาขางตนผูวิจัยไดนําวิธีการพยากรณเชิงปริมาณโดยการนําวิธีการทางสถิติและคณิตศาสตรมาใช
ในการวิเคราะหขอมูลในอดีตผานตัวแบบอนุกรมเวลาและตัวแบบท่ีแสดงความสัมพันธของตัวแปร 
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 จากประเด็นที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการใชวิธีการพยากรณระยะสั้นที่เหมาะสม
สําหรับพยากรณเที่ยววิ่งรถของบริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตเพ่ือนําผลท่ีไดจากการทดสอบไปใชในการพยากรณ
จํานวนเท่ียววิ่งรถซึ่งเปนเครื่องมือที่เหมาะสมกับผูประกอบการขนาดเล็กและเปนแนวทางการบริหารจัดการระบบ
ขนสงทางบกใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยผูประกอบการสามารถผลที่ไดจากการพยากรณมาวางแผนบริหารจัดการ
การขนสงใหเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภคและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อพยากรณจํานวนเที่ยววิ่งรถของบริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตดวยเทคนิคการพยากรณระยะส้ัน 
 2. เพื่อศึกษาคาความคลาดเคลื่อนจากการใชเทคนิคการพยากรณระยะส้ัน 
 3. เพื่อเลือกเทคนิคการพยากรณระยะส้ันที่เหมาะสมสําหรับบริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต 
 

กรอบแนวคิดการทําวิจัย 
 ตัวแปรอิสระที่ใชในการวิจัย คือ ขอมูลจํานวนเท่ียวว่ิงรถของบริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตระหวางไตร
มาสท่ี 1/2559-4/2561 เการพยากรณระยะส้ันซึ่งประกอบดวยวิธี SMA , WMA ,SES และคาความคลาดเคลื่อนซ่ึง
ประกอบดวยวิธี MAD, MSE ตัวแปรตาม คือวิธีการพยากรณเที่ยวว่ิงรถที่เหมาะสมของบริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัด
ภูเก็ตโดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสัมบูรณและคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองที่ต่ําที่สุด 
  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการใชวิธีการพยากรณระยะส้ันที่เหมาะสมสําหรับพยากรณเที่ยวว่ิงรถของบริษัทขนสงแหงหนึ่ง  

ในจังหวัดภูเก็ต โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 สวนแรก ศึกษาการพยากรณจํานวนเที่ยววิ่งรถดวยการพยากรณระยะส้ัน 3 วิธีซึ่งประกอบดวย 1) วิธีการหา
คาเฉลี่ยเคล่ือนที่อยางงาย (simple moving average : SMA) 2) วิธีการหาคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนัก (weight moving 
average : WMA) และ3) วิธีการปรับเรียบเอ็กซโปแนนเชียลครั้งเดียว (single exponential smoothing : SES) 

วิธีการพยากรณเที่ยววิ่งรถที่เหมาะสมของ
บริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต 

การพยากรณระยะสั้น 
SMA , WMA ,SES 

จํานวนเท่ียววิ่งรถระหวางไตรมาสที่ 
1/2559 -4/2561 

ความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ 
MAD, MSE 
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 สวนที่สอง ศึกษาคาความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณจํานวนเที่ยววิ่งรถทั้ง 3 วิธีดวยการหาคาเฉลี่ยของสวน
เบี่ยงเบนสัมบูรณ (Mean Absolute Deviation : MAD) และการหาคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (Mean 
Squared Error : MSE) 
 สวนที่สาม เลือกวิธีการพยากรณที่เหมาะสมของจํานวนเที่ยววิ่งรถของบริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตโดย
การเปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดแกขอมูลจํานวนเที่ยววิ่งรถของบริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต 
ระหวางไตรมาสที่1/2559 ถึงไตรมาสที่4/2561 รวมทั้งสิ้น 12 ไตรมาส 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องการใชวิธีการพยากรณระยะส้ันที่เหมาะสมสําหรับพยากรณเที่ยวว่ิงรถของบริษัทขนสงแหง
หนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ไดผลการวิจัยตามวัตถุประสงคดังนี้ 
 สวนท่ี 1 การพยากรณจํานวนเท่ียววิ่งรถของบริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตดวยเทคนิคการพยากรณ
ระยะสั้น ไดผลการวิเคราะหดังนี้ 
ตารางที่ 1 ขอมูลเที่ยวว่ิงรถป 2559-2561 

ขอมูลเที่ยวว่ิงรถระหวางเดือนมกราคม 2559 – เดือนธันวาคม 2561 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

2559 58 52 69 46 45 58 43 51 40 35 48 46 

2560 35 47 52 39 48 46 52 65 63 35 54 56 

2561 77 81 83 78 71 79 62 62 45 40 34 36 
  

จากตารางที่ 1 เปนตารางที่แสดงขอมูลจํานวนเที่ยววิ่งรถระหวางเดือนมกราคม 2559 – เดือนธันวาคม 2561 
ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดของขอมูลเปนรายไตรมาสซึ่งเร่ิมพบการแกวงของขอมูลตั้งแตไตรมาสที่ 6 ถึงไตรมาสที่ 11 
โดยสามารถแสดงผลไดดังภาพที่ 2 
  

             
 

ภาพที่ 2 กราฟขอมูลจํานวนเทีย่ววิ่งรถระหวางเดือนมกราคม 2559 – เดือนธันวาคม 2561 
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 1. ผลการพยากรณเที่ยววิ่งรถดวยวิธีการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงายในไตรมาสที่ 1/2562 ซ่ึงประกอบไปดวย
เดือน มกราคม – มีนาคม 2562 (Q13) ไดผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการพยากรณจํานวนเที่ยวว่ิงรถดวยวิธีการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงาย 
 

ขอมูลที่นํามาใชในการพยากรณ 2Q 3Q 4Q 

ผลการพยากรณ 
140 169 187 

ไตรมาส 1/2562 

จากตารางที่ 2 ผลการพยากรณดวยวิธีการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงายไดผลการพยากรณจํานวนเท่ียวว่ิงรถ
ในไตรมาสท่ี 1/2562 โดยการใชขอมูลในการพยากรณ 2 ไตรมาส เทากับ 140 เที่ยวว่ิง, ใชขอมูล 3ไตรมาส เทากับ 
169 เท่ียววิ่งและใชขอมูล 4ไตรมาส เทากับ 187 เท่ียววิ่ง 

 

 2. ผลการพยากรณเที่ยววิ่งรถดวยวิธีการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักในไตรมาสท่ี 1/2562 ซ่ึงประกอบไป
ดวยเดือน มกราคม – มีนาคม 2562 (Q13) ไดผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ผลการพยากรณจํานวนเที่ยวว่ิงรถดวยวิธีการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนัก 

คาคงที่ถวงน้ําหนักที่นํามาใชพยากรณ 
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ผลการพยากรณ 
145 148 150 151 154 

ไตรมาส 1/2562 
   

 จากตารางที่ 3 ผลการพยากรณดวยวิธีการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้าํหนักไดผลการพยากรณจํานวนเท่ียววิ่งรถ
ในไตรมาสท่ี 1/2562 โดยการใชคาถวงน้ําหนัก 0.5,0.4,0.1 เทากับ 145 เที่ยววิ่ง,ใชคาถวงน้ําหนัก 0.5,0.35,0.15 
เทากับ 148 เที่ยววิ่ง,ใชคาถวงน้ําหนัก 0.5,0.33,0.17 เทากับ 150 เที่ยวว่ิง,ใชคาถวงน้ําหนัก 0.5,0.30,0.20 เทากับ 
151 เท่ียววิ่ง และใชคาถวงน้ําหนัก 0.5,0.25,0.25 เทากับ 154 เท่ียววิ่ง 
(หมายเหตุ คาคงที่ถวงน้ําหนักที่นํามาใชในการพยากรณเที่ยววิ่งรถไดมาจาการทดสอบ) 
 

 3. ผลการพยากรณเที่ยววิ่งรถดวยวิธีรปรับเรียบเอ็กซโปแนนเชียลคร้ังเดียว ในไตรมาสที่ 1/2562 ซ่ึงประกอบ
ไปดวยเดือน มกราคม – มีนาคม 2562 (Q13) ไดผลการวิเคราะหดังตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4 ผลการพยากรณเที่ยวว่ิงรถดวยวิธีการปรับเรียบเอ็กซโปแนนเชียลคร้ังเดียว 

คาคงที่ที่นํามาใชในการพยากรณ 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90 

ผลการพยากรณ 
120 119 118 116 115 113 

ไตรมาส 1/2562 
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 จากตารางที่ 4 ผลการพยากรณดวยวิธีการปรับเรียบเอ็กซโปแนนเชียลครั้งเดียวไดผลการพยากรณจํานวน
เที่ยววิ่งรถในไตรมาสที่ 1/2562โดยการใชคาคงที่ (α= 0.85) เทากับ 120 เที่ยวว่ิง,ใชคาคงท่ี (α= 0.86) เทากับ 119 

เที่ยววิ่ง, ใชคาคงที่ (α= 0.87) เทากับ 118 เท่ียววิ่ง,ใชคาคงที่ (α= 0.88 ) เทากับ 117 เท่ียววิ่ง,ใชคาคงท่ี (α= 0.89) 
เทากับ 116 เท่ียววิ่ง และใชคาคงที่ (α= 0.90) เทากับ 113 เท่ียววิ่ง 
(หมายเหตุ คาคงที่ที่นํามาใชในการพยากรณเที่ยววิ่งรถหรือ คาอัลฟา ไดมาจาการทดสอบ) 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหความคลาดเคล่ือนจากพยากรณจํานวนเที่ยววิ่งรถดวยการหาคาเฉลี่ยของสวนเบี่ยงเบน
สัมบูรณและการหาคาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสอง ไดผลการวิเคราะหดังนี้ 
ตารางที่ 5 ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณจํานวนเท่ียวว่ิงรถดวยวิธีการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงาย 

ขอมูลที่นํามาใชในการพยากรณ 
Q13 คาความคลาดเคล่ือน 

Q1/2562 MAD MSE 

2Q 140 37.20 2286.90 

3Q 169 38.56 2679.89 

4Q 187 40.91 2770.80 
  

 จากตารางที่ 5 ผลจากการพิจารณาคาความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ ผลปรากฏวา วิธีการหาคาเฉลี่ย
เคลื่อนที่อยางงาย โดยการนําขอมูล 2 ไตรมาสมาใชในการพยากรณซึ่งมีคาสวนเบี่ยงเบนสมบูรณ (MAD) และคาความ
คลาดเคลื่อนกําลังสอง (MSE) ที่ต่ําท่ีสุด โดยไดคาการพยากรณในไตรมาสที่ 1/2562 ซ่ึงประกอบไปดวยเดือน มกราคม 
– มีนาคม 2562 (Q13) เทากับ 140 เท่ียววิ่ง  
 ดังนั้นการพยากรณเที่ยววิ่งรถดวยการหาคาเฉลี่ยเคล่ือนที่อยางงายโดยใชขอมูล 2 ไตรมาสเปนวิธีการ         
ที่เหมาะสม 
ตารางที่ 6 ความคลาดเคลื่อนการพยากรณจํานวนเที่ยวว่ิงรถดวยวิธีการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีถวงน้ําหนัก 

คาถวงน้ําหนักที่นํามาใชในการพยากรณ 
Q13 คาความคลาดเคล่ือน 

Q1/2562 MAD MSE 

0.5,0.4,0.1 145 37.39 2409.91 

0.5,0.35,0.15 148 37.08 2406.02 

0.5,0.33,0.17 150 36.97 2406.64 

0.5,0.3,0.2 151 36.89 2409.91 

0.5,0.25,0.25 154 36.75 2421.58 
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 จากตารางที่ 6 ผลจากการพิจารณาคาความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ ผลปรากฏวา วิธีการหาคาเฉลี่ย
แบบถวงน้ําหนัก โดยกําหนดคาคงที่ถวงน้ําหนักที่ 0.5,0.25,0.25 ซ่ึงไดมาจากการทดสอบ มีคาสวนเบี่ยงเบนสมบูรณ 
(MAD) และคาความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (MSE) ที่ต่ําที่สุด โดยไดคาการพยากรณในไตรมาสที่ 1/2562 ซึ่งประกอบไป
ดวยเดือน มกราคม – มีนาคม 2562 (Q13) ที่ต่ําที่สุดโดยไดคาการพยากรณในไตรมาสที่ 1/2562 เทากับ 154 เที่ยววิ่ง 
 ดังนั้นการพยากรณเที่ยววิ่งรถดวยการหาคาเฉลี่ยเคล่ือนถวงน้ําหนักโดยกําหนดคาคงท่ีถวงน้ําหนักที่ 
0.5,0.25,0.25 เปนวิธีการที่เหมาะสม 
ตารางที่ 7 ความคลาดเคลื่อนการพยากรณดวยวิธีการปรับเรียบเอ็กซโปแนนเชียลคร้ังเดียว 

คาคงที่ที่นํามาใชในการพยากรณ 
Q13 คาความคลาดเคล่ือน 

Q1/2562 MAD MSE 

0.85 120 29.65 1736.67 

0.86 119 29.72 1745.16 

0.87 118 29.93 1755.48 

0.88 116 30.15 1767.80 

0.89 115 30.38 1782.29 

0.90 113 30.62 1799.16 
 จากตารางท่ี 7 ผลจากการพิจารณาคาความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ ผลปรากฏวา วิธีการปรับเรียบ
เอ็กซโปแนนเชียลครั้งเดียวโดยกําหนดคาคงท่ีเทากับ 0.85 มีคาสวนเบี่ยงเบนสมบูรณ (MAD) และคาความ
คลาดเคลื่อนกําลังสอง (MSE) ที่ต่ําที่สุด โดยไดคาการพยากรณในไตรมาสที่ 1/2562 ซ่ึงประกอบไปดวยเดือน มกราคม 
– มีนาคม 2562 (Q13)ที่ เทากับ 120 เท่ียววิ่ง 
 ดังนั้นการพยากรณเที่ยววิ่งรถดวยการปรับเรียบเอ็กซโปแนนเชียลคร้ังเดียวโดยกําหนดคาคงที่ในการพยากรณ
เทากับ 0.85เปนวิธีการที่เหมาะสม 
 สวนที่3 เลือกวิธีการพยากรณที่เหมาะสมของจํานวนเที่ยววิ่งรถของบริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตโดย
การเปรียบเทียบคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ ไดผลการเปรียบเทียบ ดังนี้ 
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณจํานวนเที่ยวว่ิงรถท่ีเหมาะสม 

วิธีการพยากรณ คาคงที่ที่ใชในการพยากรณ 
คาความคลาดเคล่ือน หมายเหตุ 

MAD MSE 

Moving Average 2 Q 37.20 2286.90 

Weighted Moving 0.5,0.25,0.25 36.75 2421.58 

Single Exponential 0.85 29.65 1736.67 เลือกวิธีนี้ 
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 จากตารางที่ 8 ผลเปรียบเทียบวิธีการพยากรณที่เหมาะสม ผลปรากฏวา วิธีการปรับ เรียบเอ็กซโปแนนเชียล
คร้ังเดียวที่กําหนดคาคงที่ในการพยากรณเทากับ 0.85 มีคาสวนเบี่ยงเบนสมบูรณ (MAD) เทากับ 29.65 และคาความ
คลาดเคลื่อนกําลังสอง (MSE) เทากับ 1,736.67 ซึ่งเปนวิธีการพยากรณที่มีคาความคลาดเคลื่อนที่ต่ําท่ีสุด 
 ดังนั้นจากการเปรียบเทียบคาความคลาดเคล่ือนดังกลาวทําใหผูวิจัยเลือกใชวิธีการพยากรณดวยวิธีการปรับ
เรียบเอ็กซโปแนนเชียลคร้ังเดียวที่กําหนดคาคงที่ในการพยากรณเทากับ 0.85 ใชสําหรับการพยากรณขอมูลเที่ยวว่ิงรถ
ของบริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต 
 

อภิปรายผล 
 การศึกษาเร่ือง การใชวิธีการพยากรณระยะส้ันที่เหมาะสมสําหรับพยากรณเที่ยววิ่งรถของบริษัทขนสงแหงหนึ่ง
ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผลจากการศึกษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ไดดังนี้ 
 1) พยากรณจํานวนเที่ยววิ่งรถของบริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตดวยเทคนิคการพยากรณระยะส้ันทั้ง     
3 วิธีซึ่งประกอบดวยวิธีการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีอยางงายโดยนําขอมูลจํานวน 2 ไตรมาสซึ่งไดจาการทดสอบหาคาเฉลี่ย
เคลื่อนที่ โดยไดคาการพยากรณในไตรมาสที่ 1/2562 เทากับ 140 เท่ียววิ่ง ,วิธีการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักโดย
นําคาถวงน้ําหนักซึ่งไดจากการทดสอบประกอบดวย 0.5,0.25,0.25 โดยไดคาการพยากรณในไตรมาสที่ 1/2562 
เทากับ 154 เท่ียววิ่ง และวิธีการปรับเรียบเอ็กซโปแนนเชียลโดยนาํคาคงที่ซึ่งไดจากการทดสอบโดยคาคงที่เทากับ 0.85 
หาคาการปรับเรียบเอ็กซโปแนนเชียล โดยไดคาการพยากรณในไตรมาสที่  1/2562 เทากับ 120 เที่ยววิ่งจากผลการ
พยากรณโดยใชสมมติฐานท่ีวาอนาคตเปนฟงกชันของอดีตหรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาเปนการพยากรณอนาคตโดยใชขอมูล
ในอดีตจํานวนหนึ่งโดยรูปแบบของขอมูลที่ดําเนินมาในอดีตจะเปนการบอกอนาคตและผูที่ทําการพยาการณมั่นใจวา
อนาคตไมมีการเปล่ียนแปลงเปนอีกแบบโดยใชตัวแทนของอนุกรมเวลาจะเปนการพยากรณอนาคตจากขอมูลในอดีต
เทานั้นโดยไมสนใจในตัวแปรอ่ืนๆและเวลาจะแบงเปนชวงหางเทาๆกันเรียงตามลําดับ เชน รายสัปดาห รายเดือน ราย
ไตรมาส และรายป (สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ ,2558,น.7-72) 
 2) ศึกษาคาความคลาดเคลื่อนจากการใชเทคนิคการพยากรณระยะส้ันทั้ง 2 วิธีซึ่งประกอบดวย วิธีการหาคา
สวนเบี่ยงเบนสมบูรณจากการพยากรณซึ่งเปนการหาคาความสัมบูรณของคาจริงลบกับคาการพยากรณโดยไดผลคา
ความคลาดเคลื่อนของแตละวิธีดังนี้ 
  - วิธีการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีอยางงายไดคาสวนเบี่ยงเบนสมบูรณต่ําที่สุดเทากับ 37.20 
  - วิธีการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีถวงน้ําหนักไดคาสวนเบี่ยงเบนสมบูรณต่ําที่สุดเทากับ 36.75 
  - วิธีการปรับเรียบเอ็กซโปแนนเชียลไดคาสวนเบี่ยงเบนสมบูรณต่ําที่สุดเทากับ 29.65 
 วิธีการหาคาความคลาดเคล่ือนกําลังสองซึ่งเปนการหาคายกกําลังสองของคาจริงลบกับคาการพยากรณโดย
ไดผลคาความคลาดเคลื่อนของแตละวิธีดังนี้ 
  - วิธีการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีอยางงายไดคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองต่ําท่ีสุดเทากับ 2,286.90 
  - วิธีการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ถวงน้ําหนักไดคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองต่ําท่ีสุดเทากับ 2,421.58 
  - วิธีการปรับเรียบเอ็กซโปแนนเชียลไดคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองต่ําท่ีสุดเทากับ 1,736.67 
 ในการพยากรณใดๆยอมตองการใหมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด ดังนั้นในการเลือกใชตัวแบบการพยากรณจึง
ควรพิจารณาวาการพยากรณที่ไดนั้นมีความแมนยํามากนอยเพียงใดวิธีการประเมินความแมนยําของการพยากรณมี
หลายวิธีเชน Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Deviation (MAD), Mean Absolute 
Percentage Error (MAPE) และMean Square Error (MSE) (สุทธิมา ชํานาญเวช,2559,น.459) ซ่ึงในการวิจัยครั้ง
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ผูวิจัยไดใชการประเมินการพยากรณดวยวิธี Mean Absolute Deviation (MAD) และ Mean Square Error (MSE) 
โดยเลือกคา MAD และ MSE ที่มีคาต่ําที่สุดซึ่งสอดคลองกับ กิตติพงศ อินทรทอง (2556) ผลการศึกษาพบวาการ
เปรียบเทียบคาการพยากรณระหวางวิธีการปรับเรียบเอ็กซโปแนนเชียลซ้ําสองครั้ง(Double Exponential 
Smoothing Method) กับวิธีการพยากรณของวินเทอร (Winters’s Method) พบคาความคาดเคลื่อนของการพยากรณ
สินคาทั้ง 6 ชนิดโดยการประเมินการพยากรณโดยใชวิธี Mean Absolute Deviation (MAD), Mean Square Error 
(MSE) และ Mean Absolute Percentage Error (MAPE) ท่ีมีคาต่ําที่สุดเปนวิธีที่เหมาะสมในการพยากรณ 
 3) เลือกเทคนิคการพยากรณระยะส้ันที่เหมาะสมสําหรับบริษัทขนสงแหงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตโดยการ
เปรียบเทียบคาสวนเบี่ยงเบนสมบูรณและคาความคลาดเคลื่อนกําลังสอง พบวา วิธีการปรับเรียบเอ็กซโปแนนเชียลมี่คา
สวนเบี่ยงเบนสมบูรณเทากับ 29.65 และคาความคลาดเคลื่อนกําลังสองตํ่าที่สุดเทากับ 1,736.67 โดยไดคาการ
พยากรณในไตรมาสที่ 1/2562 เทากับ 120 เที่ยววิ่ง ซึ่งวิธีการพยากรณดังกลาวสอดคลองกับ ยุพาพิน อติกานตกุล 
(2556) ผลการศึกษาพบวาวิธีการปรับเรียบเอ็กซโปแนนเชียลครั้งเดียว (single exponential smoothing) มีคาความ
คลาดเคลื่อนของการพยากรณสินคาทั้ง 3 ชนิดคือไกสด สุกรชําแหละ และขาวเปลือก โดยใชเกณฑการหาคาความคาด
เคลื่อนดวยวิธี Mean Square Error (MSE) และ Mean Absolute Percentage Error (MAPE) ซึ่งพบวามีคาความ
คาดเคลื่อนที่ต่ําที่สุด และสอดคลองกับ Suzanne A. Thomasson (2017) ซึ่งพบวาการพยากรณดวยวิธี Simple 
Exponential Smoothing (SES) ที่กําหนดคา α = 1.00 โดยผูวิจัยกําหนดคาอัลฟาบนหลักการท่ีวาความตองการของ
วันนี้เทากับความตองการของวานนี้เปนวิธีการพยากรณที่ใหคาพยากรณเหมาะสมที่สุดสําหรับขอมูลเกี่ยวกับความ
ตองการ การใชพลังงานLPG ซ่ึงคาอัลฟาใกลเคียงกับคาที่ผูวิจัยไดทําการทดลองที่ α = 0.85 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใชประโยชน 
 1. จากการวิจัยเร่ืองการใชวิธีการพยากรณระยะส้ันที่เหมาะสมสําหรับพยากรณเที่ยววิ่งรถของบริษัทขนสงแหง
หนึ่งในจังหวัดภูเก็ต จะเห็นไดวาผลจากการพยากรณที่ไดแมจะเลือกเครื่องมือที่ใชในการพยากรณที่มีคาความคลาด
เคลื่อนที่ต่ําท่ีสุดมาใชในการวางแผนทางธุรกิจดานการขนสงแตผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการนําขอมูลเชิงคุณภาพ
มาใชประกอบดวย เชนขอมูลจากประสบการณของผูใชขอมูลเอง ขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหาร เปนตน ซึ่งการนํา
ขอมูลทั้งจากขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพมาใชในการวางแผนการดําเนินธุรกิจจะทําใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. การพยากรณระยะส้ันเหมาะสําหรับนําไปใชในการวางแผนทางธุรกิจในชวงสั้นๆไมควรเกิน 3 ป ซึ่งการนํา
เทคนิคการพยากรณระยะส้ันมาใชนั้นเปรียบเสมือนเครื่องมือชนิดหนึ่งในการวางแผนทางกลยุทธ เพื่อกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ โดยการพยากรณระยะสั้นจะเปนการใหขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานใน
อนาคตขององคการรวมถึงการปรับปรุงการดําเนินการในปจจุบันที่ไมสอดคลองกับแผนทางกลยุทธเพื่อที่จะทําให
กิจการมีผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีกําไรสูงสุดในการดําเนินงานตอไป 
ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยครั้งตอไป 
 1. การวิจัยคร้ัง ผูวิจัยไดนําเทคนิคการพยากรณระยะส้ันซึ่งประกอบไปดวยวิธีการหาคาเฉลี่ยเคลื่อนที่อยางงาย 
การหาคาเฉลี่ยเคลื่อนแบบถวงน้ําหนัก และการปรับเรียบเอ็กซโปแนนเชียลคร้ังเดียวมาใชในการวิจัยโดยใชการทดสอบ
คาคงที่ตางๆ ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปผูวิจัยแนะนําวาควรหาเครื่องมือการพยากรณรูปแบบอ่ืนเชน การปรับเรียบ
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ดับเบิลเอ็กซโปแนนเชียล การหาแนวโนม หรือการแตกขอมูลอนุกรมเวลา มาใชในการวิจัยเพ่ือทําใหไดคาการพยากรณ
ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 2. การวิจัยในเร่ืองการใชเทคนิคการพยากรณตางๆผูวิจัยเสนอแนะใหมีการทดสอบการหาคาความคลาดเคลื่อน 
ดวยวิธีอื่น เชน Root Mean Square Error (RMSE) ,Mean Absolute Percentage Error (MAPE) หรือการหาคา
ความลําเอียงของขอมูล (Tracking Signal) เพือ่เปนการยืนยันวาวิธีการพยากรณที่มีความคลาดเคลื่อนต่ํานั้นปราศจาก
การลําเอียงของการพยากรณ 
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Product strategy in decision to buy supplements of the population. In Dan Chang 
District Suphanburi Province.
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สาขาวิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร.วรินทรพิพย  กําลังแพทย 

ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ  
การศึกษาวิจัย เรื่อง กลยุทธดานผลิตภัณฑในการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง 

จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารเสริมของประชากร ใน 2. เพื่อศึกษากลยุทธดานผลิตภัณฑ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริม
ของประชากร การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยกลุมตัวอยางที่ใช ประชากรในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
จํานวน 68,415 คน และกลุมตัวอยาง (Sample) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ประชากรในเขตอําเภอ
ดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 68,415 คน (ท่ีมา : สํานักงานสถิติ) การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการ
คํานวณขนาดตัวอยาง (Sample Size) ตามสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน  

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.20 อายุ 21-40 ป 
จํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 64.00 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 53.50 
สถานภาพ โสด จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.30 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 187 คน คิดเปน         
รอยละ 46.70 รายได 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 56.30  

กลยุทธดานผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลยุทธดานผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบวาในภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.17 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.260 โดยดาน
ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความแตกตางของผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 4.09 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.401
รองลงมา คือ ดานองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 4.20 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.478 , 
ดานการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 4.17 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.416 และดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 4.23และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.388 เรียงลงมาตามลําดับ 

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธดานผลิตภัณฑ ในการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารเสริมของประชากร พบวา เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ และ อาชีพ ที่แตกตางกัน มีผลตอกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมของประชากร ที่ไมแตกตางกัน แตดานอายุและรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ที่แตกตางกัน มีผลตอกลยุทธดานผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ที่แตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : การตัดสินใจซ้ือ, อาหารเสริม 
 
 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



Abstract
 Research studies on product strategies in decision-making to buy food supplements of 
the population In Dan Chang district Suphanburi Province The objective is to study 1. To 
study personal characteristics That influences the decision to buy food supplements of the 
population 2. to study the product strategy Influencing the decision to buy food supplements 
of the population The sample group used in this research is the population in Dan Chang 
district. Suphanburi Province, number 68,415 people. Determination of sample size By 
calculating the sample size according to Taro Yamane's formula a sample of 400 people
 The research found that Most of the samples were female, with 237 persons, 
accounting for 59.20 percent, aged 21-40 years, 256 people, accounting for 64.00 percent, 
educational level of 214 people, accounting for 53.50 percent, single status, 181 people, 
representing hundreds. 45.30 each with 187 employees, private companies, accounting for 
46.70 percent, income 10,001 - 20,000 baht, 225 people, representing 56.30 percent 
 The mean and standard deviation of product strategy in making decision to buy food 
supplements of the population It was found that the mean and standard deviation of the product 
strategy for purchasing food supplements In Dan Chang district Suphan Buri province in the 
overall picture was at a high level. The average value was 4.17 and the standard deviation of 
0.260. The highest average value was the product differentiation with an average of 4.09. and 
the standard deviation of 0.401, followed by the component (properties) of the product, with an 
average of 4.20 and the standard deviation of 0.478, the product positioning is mean 4.17 and 
the standard deviation 0.416 and development The product has an average value of 4.23 and the 
standard deviation of 0.388 is sorted down respectively. 
 Comparison of mean and standard deviation of product strategy in decision making 
to buy food supplements of the population found that gender, education level, status and 
occupation were different. Affecting the product strategy in deciding to buy food 
supplements of the population That is no different But the age and average income per 
month different Affecting the product strategy in deciding to buy food supplements of the 
population different

Keywords : Buying decision, supplements
 

บทนํา 
สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จากอดีตเขามาสูในยุคปจจุบันมีนั้นสถานการณการดํารงชีพ        

มีภาวะการแขงขันกันที่สูงประชาชน โดยท่ัวไปมีวิถีชีวิตที่รีบเรง การทํากิจกรรมทุกอยางในชีวิตประจําวัน การ
บริหารเวลาท่ีมีอยู อยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพที่สุดเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับทุกๆ คน ในชีวิตประจําวันถูก
ใชไปกับการทํางานและการเดินทาง ทําใหคนในปจจุบันไมมีเวลาพอ ท่ีจะดูแลหรือจะทํากิจกรรมที่สงเสริมหรือ
ปองกันสุขภาพ จึงเปนที่มาของการเกิดละเลยการดูแลสุขภาพของตนเอง เปนเหตุใหเกิดความเจ็บปวยไดงาย และ
ดวยเหตุนี้เอง เมื่อความกาวหนาของเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข มีความเจริญรุดหนามาถึงระดับหนึ่ง
ที่สามารถคนควา วิเคราะหและสกัดสารที่คาดวา จะสามารถใหประโยชนแกรางกายได ในภาคธุรกิจจึงไดเขาไปมี
บทบาทในการนําสารตางๆ เหลานี้มาสกัดแปรรูป จึงกอเกิดเปนธุรกิจอุตสาหกรรม “ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
(Dietary Supplement Products)”เพื่อใหรองรับความตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย ที่ซึ่งถึงแมจะหวงใย
และสนใจในสุขภาพ แตไมคอยมีเวลาในการดูแลเอาใจใสสุขภาพนั่นเอง 
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ผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนั้น ไดริเริ่มมีขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเกิดปญหา
ผลขางเคียงจากการบริโภคสิ่งปรุงแตงทางเคมี ทําใหผูบริโภคนั้นไดใหความสําคัญกับผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาติ
มากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสาธารณะรัฐประชาชนจีนสูสหรัฐอเมริกาโลกตะวันตก จึงหันมาคนควาวิจัยในเรื่อง
พืชผักสมุนไพรและสัตว เพ่ือผลิตเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพที่มีลักษณะที่มาจากสมุนไพร โดยไดมีการ
แปรรูปเปนผงแคปซูล ผงเม็ด เกล็ด ของเหลว หรือในลักษณะเปนอาหารจานพิเศษ ที่สามารถรับประทานไดใน
รานอาหาร ตอมาไดมีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารใหเปนยาท่ีมีคุณสมบัติปองกันการเกิดโรค ซึ่งไดรับ
ความนิยมมาก จนกระท่ังมีการเปดรานสําหรับ จําหนายสินคาประเภทนี้โดยเฉพาะในแนวความคิดตางๆ เหลานี้ได
แพรหลายเขามาในประเทศไทยดวยจนกระท่ังใน พ.ศ. 2529 ภาวะเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นผูคนมีฐานะพอสมควร จึงเริ่ม
หันมาหวงสุขภาพของตนเองซึ่งทําใหผลิตภัณฑเสริมสุขภาพตางๆ หลั่งไหลเขาสูตลาดในไทยเปนจํานวนมาก  

คนไทยจึงนิยมหันมาดูแลสุขภาพกันมากข้ึน โดยเฉพาะผลิตภัณฑอาหารเสริมเปนสิ่งที่ชวยตอบโจทยใหกับ
คนยุคใหมที่รักสุขภาพและไมมีเวลาในการดูแลตนเองมากนัก และปจจุบันผลิตภัณฑอาหารเสริมมีมากในทองตลาด
ใหผูบริโภคเลือกซื้อ โดยความหลากหลายเหลานี้สงผลใหผูวิจัยมีความสนใจและตองการทราบถึงปจจัยที่มีพลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมมาบริโภค 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคล ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขต

อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
2. เพ่ือศึกษากลยุทธดานผลิตภัณฑ ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขต

อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
     ตัวแปรตน                                                     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ตองการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอกลยุทธดานผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร

เสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
1. กลุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง คือ ประชากรในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 

68,415 คน  (ท่ีมา : สํานักงานสถิติ) การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการคํานวณขนาดตัวอยาง (Sample 
Size) ตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1973 : 727) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 

ลักษณะทางประชากรศาสตร 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
- ความแตกตางของผลติภัณฑ 
- องคประกอบ (คุณสมบัต)ิ ของผลิตภัณฑ 
- การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ 
- กลยุทธเก่ียวกับสวนประสมผลิตภัณฑ 
  (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2552) 
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2. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคําถามท่ีใชรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
สวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4P ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ

จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 
สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

รอยละ 
3.2 การวิเคราะหสถิติพื้นฐาน เพ่ือใหทราบลักษณะการแจกแจงในแตละตัวแปรโดยจะใชสถิติ

พื้นฐานบรรยายใหทราบคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบในความแตกตาง 
ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู 

3.3. ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นขอเสนอแนะ เปนคําถามแบบปลายเปด จึงนําขอมูลที่ได มา
รวบรวมและสรุป 

 

สรุปผลการวิจัย 
ผูวิจัย สรุปผลการศึกษากลยุทธดานผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขต

อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี จากแบบสอบถามที่วิเคราะหสรุปไดดังนี้ 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งสวนใหญพบวา 
เพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง มีจํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.20 และเพศชายมี

จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 40.80 ตามลําดับ 
อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุ 21-40 ป จํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 64.00 รองลงมา คือ 

มีอายุไมเกิน 20 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.30 , อายุ 41-60 ป จํานวน 60 คน คิดเปน รอยละ 15.00 
และมีอายุ 61 ป ขึ้นไป จํานวน 23 คน คิดเปน รอยละ 5.70 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญ มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 214 คน คิดเปนรอย
ละ 53.50 รองลงมา คือ ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.50 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 
92 คน คิดเปนรอยละ 23.00 ตามลําดับ 

สถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีสถานภาพ โสด จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.30 
รองลงมา คือ สถานภาพสมรส มีจํานวน 154 คน คิดเปน รอยละ 38.50 และสถานภาพหมาย/หยาราง จํานวน 65 
คน คิดเปนรอยละ 16.20 ตามลําดับ 

อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 46.70 
รองลงมา คือ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.30 , ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ จํานวน 
87 คน คิดเปนรอยละ 21.70 แลนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.30 ตามลําดับ 

ระดับรายไดตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รายได 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 225 คน       
คิดเปนรอยละ 56.30 รองลงมา คือ รายได 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.50 , รายได 
ไมเกิน 10,000 บาท จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 และรายได 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 17 คน  
คิดเปนรอยละ 4.20 ตามลําดับ 
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2. คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลยุทธดานผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของ
ประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  

ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธดานผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวม อยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย 4.17 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.260 โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความแตกต างของผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 
4.09 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.401รองลงมา คือ ดานองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 
4.20 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.478 , ดานการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 4.17 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.416 และดานการพัฒนาผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 4.23และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.388 
เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานความแตกตางของผลิตภัณฑ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธดานผลิตภัณฑใน
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ในดานความแตกตางของ
ผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.09 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.401 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอ
ฉลากมีการแสดงรายละเอียดสารประกอบท้ังหมด มีคาเฉลี่ย 4.14 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.862 รองลงมา 
คือ ขอฉลากผลิตภัณฑมีการแสดงวัน เดือน ป ที่ผลิต/หมดอายุ มีคาเฉลี่ย 4.13 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.929 , ขอผลิตภัณฑมีการสรางความแตกตางใหตางจากผลิตภัณฑอื่น มีคาเฉลี่ย 4.12 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.889 , ขอผลิตภัณฑมีตรารับรองมาตรฐานจากองคการอาหารและยา (อย.) มีคาเฉลี่ย 4. 06 และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.773 และขอฉลากมีการแสดงคําเตือนตางๆ ไว มีคาเฉลี่ย 3.98 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.862 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ในดาน
องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.20และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.478 โดย
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอบรรจุภัณฑมีรูปทรงแปลกใหม สวยงามและทันสมัย มีคาเฉลี่ ย 4.26 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.226 รองลงมา คือ ขอบรรจุภัณฑที่นํามาใช ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ มีคาเฉลี่ย 4.23 และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.914 , ขอบรรจุภัณฑมีความแนนหนา รองรับการขนสงในรูปแบบตางๆ มีคาเฉลี่ย 4.22 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.930 , ขอบรรจุภัณฑมีหลายขนาดใหเลือกตามความตองการ มีคาเฉลี่ย 4.19 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.912 และขอบรรจุภัณฑมีเอกลักษณและแตกตางจากทั่วไป มีคาเฉลี่ย 4.10 และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.897 เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ พบวาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธดานผลิตภัณฑ
ในการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ในดานการกําหนด
ตําแหนงผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.17และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.416 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ขอมีการนําสวนผสมที่มีความแตกตางมาสรางผลิตภัณฑใหมๆ ใหมีความหลากหลายข้ึน มีคาเฉลี่ย 4.24 และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.890 รองลงมา คือ ขอผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายชวยสรางวิธีการใชงานใหมๆ ขึ้น มี
คาเฉลี่ย 4.21 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.869 , ขอมีการรับประกัน เมื่อรับประทานแลวเกิดอาการแพ ยินดี
คืนเงิน มีคาเฉลี่ย 4.15 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.845 , ขอมีการรับคืนผลิตภัณฑ เมื่อเกิดปญหาจากการ
ผลิต เชน บรรจุภัณฑมีรอยแตก ฉีก ขาด เปน มีคาเฉลี่ย 4.13 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.902 และขอ
ผลิตภัณฑมีการแจงรายละเอียดการรับประกันบนบรรจุภัณฑ มีคาเฉล่ีย 4.10 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.851 เรียงลงมาตามลําดับ 
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ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธดานผลิตภัณฑในการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 
อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.23 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.388 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขออาหาร
เสริมควรผลิตโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคาเฉลี่ย 4.32 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.748 รองลงมา คือ         
ขออาหารเสริมมีรสผลไมใหเลือกรับประทาน มีคาเฉลี่ย 4.25 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.816 , ขออาหาร
เสริมไมมีรสชาติที่ขมเหมือนยา มีคาเฉลี่ย 4.22 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.917 , ขออาหารเสริมไมมีรสชาติ
คาวปลา มีคาเฉลี่ย 4.21 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.875 และขออาหารเสริมมีรสชาติหลากหลายใหเลือก
รับประทาน มีคาเฉลี่ย 4.16และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.850 เรียงลงมาตามลําดับ 

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธดานผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 

จําแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธดานผลิตภัณฑใน
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตามเพศ พบวาใน
เพศที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  ใน
ภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน  

จําแนกตามอายุ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธดานผลิตภัณฑใน
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  จําแนกตามอายุ พบวา
ในชวงอายุที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ในภาพรวมและรายดานที่แตกตางกัน ในภาพรวม และดานองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ และ การ
กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เนื่องจากมีคา Sig ตํ่ากวา 0.05 

- ภาพรวม พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  จําแนกตาม
อายุ ในภาพรวม มีความแตกตางกัน จํานวน 3 คู ดังนี้ 

1. ผูที่มีชวงอายุ ไมเกิน 20 ป มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่แตกตางกับ ผูที่มีชวงอายุ 61 ป ขึ้นไป เนื่องจากมีคา 0.004 

2. ผูที่มีชวงอายุ 21 - 40 ป มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่แตกตางกับ ผูที่มีชวงอายุ 61 ป ขึ้นไป เนื่องจากมีคา 0.000 

3. ผูที่มีชวงอายุ 41-60 ป มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่แตกตางกับ ผูที่มีชวงอายุ 61 ป ขึ้นไป เนื่องจากมีคา 0.003 

- ดานองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธดานผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดาน
ชาง จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตามอายุ ในดานองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ มีความแตกตางกัน 
จํานวน 3 คู ดังนี้ 

1. ผูที่มีชวงอายุ ไมเกิน 20 ป มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่แตกตางกับ ผูที่มีชวงอายุ 61 ป ขึ้นไป เนื่องจากมีคา 0.044 

2. ผูที่มีชวงอายุ 21 - 40 ป มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่แตกตางกับ ผูที่มีชวงอายุ 61 ป ขึ้นไป เนื่องจากมีคา 0.008 

3. ผูที่มีชวงอายุ 41-60 ป มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่แตกตางกับ ผูที่มีชวงอายุ 61 ป ขึ้นไป เนื่องจากมีคา 0.022 
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- ดานการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลยุทธดานผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตามอายุ ในดานการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ มีความแตกตางกัน จํานวน 3 คู ดังนี้ 

1. ผูที่มีชวงอายุ ไมเกิน 20 ป มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่แตกตางกับ ผูที่มีชวงอายุ 61 ป ขึ้นไป เนื่องจากมีคา 0.009 

2. ผูที่มีชวงอายุ 21 - 40 ป มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่แตกตางกับ ผูที่มีชวงอายุ 61 ป ขึ้นไป เนื่องจากมีคา 0.000 

3. ผูที่มีชวงอายุ 41-60 ป มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุรี ที่แตกตางกับ ผูที่มีชวงอายุ 61 ป ขึ้นไป เนื่องจากมีคา 0.006 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  จําแนกตาม
ระดับการศึกษา พบวาในระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขต
อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามสถานภาพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  จําแนกตาม
สถานภาพการสมรส พบวาในสถานภาพการสมรส ท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร 
ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามอาชีพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลยุทธดานผลิตภัณฑใน
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  จําแนกตามอาชีพ พบวา
ในอาชีพท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  
ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามระดับรายไดตอเดือน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธ
ดานผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนก
ตามระดับรายไดตอเดือน พบวาในระดับรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของ
ประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เวนแตดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ที่มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่แตกตาง
กัน เนื่องจากมีคา Sig ตํ่ากวา 0.05 

- ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของกลยุทธดานผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัด
สุพรรณบุรี จําแนกตามระดับรายไดตอเดือน ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ มีความแตกตางกัน จํานวน 1 คู คือ ผูที่มี
ระดับรายไดตอเดือน ไมเกิน 10,000 บาท มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ที่แตกตางกับ ผูที่มีระดับรายได 20,001 – 30,000 บาท เน่ืองจากมีคา 0.032 

 

อภิปรายผล 
จากการศึกษากลยุทธดานผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง 

จังหวัดสุพรรณบุรี ไดดังนี้ 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งสวนใหญพบวา 

เพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง มีจํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.20 และเพศชายมี
จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 40.80 และในชวงอายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุ 21-40 ป จํานวน 256 คน 
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คิดเปนรอยละ 64.00 รองลงมา คือ มีอายุไมเกิน 20 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.30 , อายุ 41-60 ป 
จํานวน 60 คน คิดเปน รอยละ 15.00 และมีอายุ 61 ป ขึ้นไป จํานวน 23 คน คิดเปน รอยละ 5.70 และในระดับ
การศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญ มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 53.50 
รองลงมา คือ ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 23.50 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 92 คน คิด
เปนรอยละ 23.00 และในสถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีสถานภาพ โสด จํานวน 181 คน คิดเปนรอย
ละ 45.30 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส มีจํานวน 154 คน คิดเปน รอยละ 38.50 และสถานภาพหมาย/หยาราง 
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.20 และในอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 46.70 รองลงมา คือ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.30 
, ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.70 แลนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 37 คน คิดเปน
รอยละ 9.30 และในระดับรายไดตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รายได 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 
225 คน คิดเปนรอยละ 56.30 รองลงมา คือ รายได 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.50 
, รายได ไมเกิน 10,000 บาท จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 และรายได 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 
17 คน คิดเปนรอยละ 4.20 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนพรัตน สุขสําราญ (2559) ไดทําการศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชผลิตภัณฑอาหารเสริม BIM100 ที่สกัดจากมังคุดของคนสิงคโปร.ผลการวิจัยพบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 764.56 – 1146.78 SGD และสอดคลองกับงานวิจัยของ
กมลชนก กาวสัมพันธ (2560) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหาร
เสริมประเภทบํารุงรางกายของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 400 ราย สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21 - 30 ป สถานภาพโสด รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 
10,000 บาท และมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  

2. คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลยุทธดานผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของ
ประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  

ดานความแตกตางของผลิตภัณฑ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธดานผลิตภัณฑใน
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ในดานความแตกตางของ
ผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.09 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.401 โดยดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ         
ขอฉลากมีการแสดงรายละเอียดสารประกอบทั้งหมด มีคาเฉลี่ย 4.14 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.862 
รองลงมา คือ ขอฉลากผลิตภัณฑมีการแสดงวัน เดือน ป ที่ผลิต/หมดอายุ มีคาเฉลี่ย 4.13 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.929 , ขอผลิตภัณฑมีการสรางความแตกตางใหตางจากผลิตภัณฑอื่น มีคาเฉลี่ย 4.12 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.889 , ขอผลิตภัณฑมีตรารับรองมาตรฐานจากองคการอาหารและยา (อย.) มีคาเฉลี่ย 4.06 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.773 และขอฉลากมีการแสดงคําเตือนตางๆ ไว มีคาเฉล่ีย 3.98 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.862 เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเปรมจิต ตังสกุล (2558)               
ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบริโภค ในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
เพื่อสุขภาพของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยเรียงลําดับอิทธิพลจากมากไปหา
นอย คือ ดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจและสามารถรวมกันทํานายการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบริโภคมนเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
ไดรอยละ 25 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ดานองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ในดาน
องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.20และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.478 โดย
ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอบรรจุภัณฑมีรูปทรงแปลกใหม สวยงามและทันสมัย มีคาเฉลี่ย 4.26 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.226 รองลงมา คือ ขอบรรจุภัณฑที่นํามาใช ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ มีคาเฉลี่ย 4.23 และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.914 , ขอบรรจุภัณฑมีความแนนหนา รองรับการขนสงในรูปแบบตางๆ มีคาเฉลี่ย 4.22 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.930 , ขอบรรจุภัณฑมีหลายขนาดใหเลือกตามความตองการ มีคาเฉลี่ย 4.19 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.912 และขอบรรจุภัณฑมีเอกลักษณและแตกตางจากทั่วไป มีคาเฉล่ีย 4.10 และ       
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.897 เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเปรมจิต ตังสกุล (2558)         
ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบริโภค ในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
เพื่อสุขภาพของผูบริโภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยเรียงลําดับอิทธิพลจากมากไปหา
นอย คือ ดานผลิตภัณฑและดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจและสามารถรวมกันทํานายการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผุบริโภคมนเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี          
ไดรอยละ 25 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ดานการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธดานผลิตภัณฑ
ในการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ในดานการกําหนด
ตําแหนงผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.17และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.416 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ขอมีการนําสวนผสมที่มีความแตกตางมาสรางผลิตภัณฑใหมๆ ใหมีความหลากหลายข้ึน มีคาเฉล่ีย 4.24 และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.890 รองลงมา คือ ขอผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายชวยสรางวิธีการใชงานใหมๆ ขึ้น           
มีคาเฉลี่ย 4.21 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.869 , ขอมีการรับประกัน เม่ือรับประทานแลวเกิดอาการแพ ยินดี
คืนเงิน มีคาเฉลี่ย 4.15 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.845 , ขอมีการรับคืนผลิตภัณฑ เมื่อเกิดปญหาจากการ
ผลิต เชน บรรจุภัณฑมีรอยแตก ฉีก ขาด เปน มีคาเฉลี่ย 4.13 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.902 และขอ
ผลิตภัณฑมีการแจงรายละเอียดการรับประกันบนบรรจุภัณฑ มีคาเฉล่ีย 4.10 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.851 เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนพรัตน สุขสําราญ (2559) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเลือกใชผลิตภัณฑอาหารเสริม BIM100 ท่ีสกัดจากมังคุดของคนสิงคโปร.ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด ที่มีอิทธิพล
ตอการเลือกใชผลิตภัณฑอาหารเสริม BIM100 ที่สกัดจากมังคุดอยูในระดับมากที่สุด ความตระหนักในการรักษา
สุขภาพ ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด แนวโนมความตองการผลิตภัณฑอาหารเสริม BIM100 อยูในระดับมากท่ีสุด 

ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลยุทธดานผลิตภัณฑในการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ       
อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.23 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.388 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขออาหาร
เสริมควรผลิตโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคาเฉลี่ย 4.32 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.748 รองลงมา คือ ขออาหาร
เสริมมีรสผลไมใหเลือกรับประทาน มีคาเฉลี่ย 4.25 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.816 , ขออาหารเสริมไมมีรสชาติ
ที่ขมเหมือนยา มีคาเฉลี่ย 4.22 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.917 , ขออาหารเสริมไมมีรสชาติคาวปลา มีคาเฉลี่ย 
4.21 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.875 และขออาหารเสริมมีรสชาติหลากหลายใหเลือกรับประทาน มีคาเฉลี่ย 
4.16และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.850 เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิภาวี นิลนอย (2558)    
ไดทําการศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริมบํารุงสุขภาพของผูบริโภค 
อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมบํารุง
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สุขภาพมากที่สุด คือ ดานราคา (X = 4.20 , SD = 0.41) รองลงมา คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย (X = 4.11 , SD = 0.80) 
ดานสงเสริมการตลาด (X = 4.06 , SD = 0.97) และดานผลิตภัณฑ (X = 3.90 , SD = 0.70) 

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธดานผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้อ
อาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 

จําแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธดานผลิตภัณฑในการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตามเพศ พบวาในเพศที่
แตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมและ
รายดานที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเปรมจิต ตังสกุล (2558) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของผูบริโภค ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี .
ผลการวิจัยพบวาการเปรียบเทียบกับปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ พบวาผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ
งานวิจยัของนพรัตน สุขสําราญ (2559) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชผลิตภัณฑอาหารเสริม BIM100 ท่ี
สกัดจากมังคุดของคนสิงคโปร.ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคลใหความสําคัญตอปจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร
เสริม BIM100 แตกตางกัน เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามอายุ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธดานผลิตภัณฑใน
การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  จําแนกตามอายุ พบวา
ในชวงอายุที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ในภาพรวมและรายดานที่แตกตางกัน ในภาพรวม และดานองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ และ          
การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เนื่องจากมีคา Sig ต่ํากวา 0.05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเปรมจิต ตังสกุล 
(2558) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบริโภค ในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี จงัหวัดอุบลราชธานี.ผลการวิจัยพบวาการเปรียบเทียบกับปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค
กับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ พบวาผูบริโภคที่มีอายุระดับและ
ระดับรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารสริม 
เพื่อสุขภาพแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี จําแนกตาม
ระดับการศึกษา พบวาในระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขต
อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนพรัตน       
สุขสําราญ (2559) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชผลิตภัณฑอาหารเสริม BIM100 ท่ีสกัดจากมังคุด
ของคนสิงคโปร.ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคลใหความสําคัญตอปจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม 
BIM100 แตกตางกัน เม่ือจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามสถานภาพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  จําแนกตาม
สถานภาพการสมรส พบวาในสถานภาพการสมรส ท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร 
ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกมล
ชนก กาวสัมพันธ (2560) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม
ประเภทบํารุงรางกายของผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาการทดสอบสมมติฐานท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวาสถานภาพไมสงผลตอความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในทุกปจจัย 
อาชีพไมสงผลตอความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในทุกปจจัย  
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จําแนกตามอาชีพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลยุทธดานผลิตภัณฑใน
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  จําแนกตามอาชีพ พบวา
ในอาชีพท่ีแตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุ พรรณบุรี 
ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนพรัตน สุขสําราญ (2559) ไดทําการศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชผลิตภัณฑอาหารเสริม BIM100 ท่ีสกัดจากมังคุดของคนสิงคโปร.ผลการวิจัยพบวา
ปจจัยสวนบุคคลใหความสําคัญตอปจจัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริม BIM100 แตกตางกัน เมื่อจําแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามระดับรายไดตอเดือน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลยุทธ
ดานผลิตภัณฑในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี  จําแนก
ตามระดับรายไดตอเดือน พบวาในระดับรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเสริมของ
ประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เวนแตดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ที่มีการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่แตกตาง
กัน เนื่องจากมีคา Sig ตํ่ากวา 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเปรมจิต ตังสกุล (2558) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของผูบริโภค ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี.ผลการวิจัยพบวาการเปรียบเทียบกับปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพ พบวาผูบริโภคที่มีอายุระดับและระดับรายไดตอเดือนแตกตาง
กัน มีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารสริม เพื่อสุขภาพแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคลองกับงานวิจัยของนพรัตน สุขสําราญ (2559) ไดทําการศึกษาปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการเลือกใชผลิตภัณฑอาหารเสริม BIM100 ที่สกัดจากมังคุดของคนสิงคโปร.ผลการวิจัยพบวาปจจัย
สวนบุคคลใหความสําคัญตอปจจัยในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริม BIM100 แตกตางกัน เมื่อจําแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
1. ความแตกตางของผลิตภัณฑ ควรมีการสรางมูลคาและความแตกตางของผลิตภัณฑใหมีความเดนชัด

มากกวาผลิตภัณฑยี่หออ่ืนๆ และผลิตภัณฑควรมีเอกสารการรับรองมาตรฐานจากองคการอาหารและยา (อย.)           
ใหชัดเจน ระบุวิธีใชและคําเตือนอยางละเอียด สรรพคุณหรือสารอาหารท่ีผูบริโภคจะไดรับจากการรับประทาน
อาหารเสริมชนิดนี้มีคุณประโยชนอยางไรบาง 

2. องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑใหมีความ
แปลกใหม สวยงาม ทันสมัย และมีหลากหลายขนาดใหเลือกใช อีกทั้ง วัสดุที่นํามาใชสําหรับบรรจุนั้น ควรเปนวัสดุ
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อเปนการชวยรณรงคการลดขยะ และชวยลดภาวะโลกรอย โดยบรรจุภัณฑดังกลาว
จะตองสามารถรองรับวิธีการขนสงในรูปแบบตางๆ ได 

3. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ ควรมีการปรับรูปแบบใหมีความทันสมัย เชน ชวงที่นิยมชาเขียว          
ควรสรางผลิตภัณฑใหมที่มีสวนผสมของชาเขียวเขามาเปนสวนผสมดวย เปนตน หรือการสรางรูปแบบผลิตภัณฑ
ใหมๆ ที่สามารถสรางวิธีการใชงานในรูปแบบใหมๆ เชน อาหารเสริมแบบครีม โดยอาจใชบรรจุภัณฑ รูปแบบหลอด 
เพื่อสะดวกและงายในการใชงาน อีกทั้ง ยังสรางรูปแบบและมิติใหมในแบบการบีบครีมออกจากหลอด 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ ควรมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในกระบวนการผลิต เพื่อสรางคุณลักษณะของ
อาหารเสริมใหตอบโจทยกลุมผูบริโภคได อีกทั้ง อาหารเสริมควรมีรสชาติที่ดี รับประทานงาย อาจผลิตออกมาใน
รูปแบบของรสผลไมชนิดตางๆ หรือรสชาติอื่นๆ ที่หลากหลายและสากล เชน รสช็อคโกแลต รสนม เปนตน เพื่อให
ผูบริโภครับประทานงายขึ้นและมีความสุขในการรับประทานอาหารเสริม 
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5. ในชวงอายุไมเกิน 20 ป, 21-40 ป และ 41-60 ป มีความคิดเห็นในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริม ดานองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑที่แตกตาง กับผูที่มีอายุ 61 ป ขึ้นไป เนื่องจากแตละชวง
วัยมีความแตกตางกันในความรูสึก การเลือกใชผลิตภัณฑยังเปลี่ยนไปตามชวงอายุของวัย จึงควรมีผลิตภัณฑที่
หลากหลายรูปแบบ ขนาดหรือบรรจุภัณฑ วัสดุจากธรรมชาติและรูปแบบการขนสง เพื่อดึงดูดความสนใจของผูคน
ในแตละวัย 

6. ในชวงอายุไมเกิน 20 ป, 21-40 ป และ 41-60 ป มีความคิดเห็นในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริม ดานการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑที่แตกตาง กับผูที่มีอายุ 61 ป ขึ้นไป เนื่องจากแตละชวงวัยมีความ
แตกตางกันในความรูสึก การเลือกใชผลิตภัณฑยังเปลี่ยนไปตามชวงอายุของวัย จึงควรมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย
รูปแบบ มีมิติใหมๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูคนในแตละวัย 

7. ในระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน เนื่องจากผูที่มีรายได ไมเกิน 10,000 บาท จะมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
อาหารเสริมจะตัดสินใจยากกวาผูที่มีรายได 20,000-30,000 บาท เน่ืองจากรายไดที่มีอยูนอย หากจะตัดสินใจซื้อส่ิง
ใด ส่ิงนั้นควรจะมีความคุมคา การพัฒนาผลิตภัณฑ ในรูปแบบตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการกับลูกคาในทุก
ระดับจึงมีความจําเปนมาก  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเลือกซื้ออาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
2. ควรศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเลือกซื้ออาหารเสริมของ

ประชากร ในเขตอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
3. ควรศึกษาการบริหารธุรกิจการคาปลีกในผลิตภัณฑอาหารเสริมของประชากร ในเขตอําเภอดานชาง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
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สวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแล ผูสูงวัยชาวยุโรป ท่ีอําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย 
 
Marketing Mix Approach for care facilities Older Europeans in the Na Pho District, 
Buriram Province. 
 
ผูวิจัย   ลาณี  เยเกอร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการตลาด มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาว
ยุโรป ที่อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย และ 2) เพื่อพัฒนาสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป  
ที่อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ที่มีประชากรไดแก ผูสูงอายุชาวตางชาติโดยผูวิจัยใช
การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากผูสูงวัยชาวยุโรป ท่ีมาใชชีวิตบั้นปลายของ ที่อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย           
ซึ่งปจจุบันมีจํานวนอยูทั้งสิ้น 10 คน 
 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูง
วัยชาวยุโรป ท่ีอําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย ผลการวิเคราะหระหวางสวนประสมการตลาดประกอบดวย 1) ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) 2) ดานราคา (Price) 3) ดานการจัดจําหนาย (Place) 4) ดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) 5) ดานผูใหบริการ (People) 6) ดานกระบวนการทํางาน (Process) และ 7) ดานทางกายภาพ 
(Physical Evidence) สําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย ผูวิจัยใชการวิเคราะหคา
สัมประสิทธ์ิสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Correlation Coefficient) ซึ่งผลรายดานมีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคูที่มีความสัมพันธกันในระดับสูงที่สุด (r = 0.71) คือ ดานผลิตภัณฑ 
(Product) รองลงมา คือ ดานราคา (Price) (r = 0.70) และท่ีมีความสัมพันธกันในระดับต่ําสุด คือ ดานกระบวน 
การทํางาน (Process) (r = 0.55) ดังนั้น สรุปความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสม
การตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัด บุรีรัมยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2) เพื่อพัฒนาสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป 
ที่อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย โดยรูปแบบและลักษณะการดําเนินธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุจะมีความแตกตางกัน
ในเร่ืองของรายละเอียดปลีกยอยในแตละชวงเวลาแตการบริการจะเนนการรักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพผูสูงอายุ
แบบครบวงจรจากบุคลากรที่มีความเขาใจในการดูแลผูสูงอายุอยางใกลชิดตลอด 24 ชั่วโมง ยึดหลักการใหบริการ
ผูสูงอายุประดุจญาติ ซึ่งนอกจากใหบริการทางดานกายภาพที่เกี่ยวของกับสุขภาวะรางกายแลว ยังมุงเนน
ความสําคัญในเร่ืองของคุณภาพชีวิตที่ดี และการสรางสัมพันธภาพอันดีของผูสูงอายุครอบครัวและสังคมอีกดวย 
หนาที่ทางธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุจะตองอาศัยปจจัยพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานเปนองคประกอบหลัก เพื่อกอใหเกิดเปนบริการที่สงมอบใหกับผูสูงอายุ สถานประกอบการจะตองมีพื้นที่
กวางขวาง รมรื่น สะอาด บรรยากาศเงียบสงบ มีพื้นที่สีเขียวใหกับผูสูงอายุไดพักผอน อากาศถายเทไดสะดวก            
มีพื้นที่สําหรับกายภาพบําบัด ใกลโรงพยาบาล และใกลแหลงชุมชน เพ่ือความสะดวกสบายตอการเดินทางของ
ผูใชบริการและกรณีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี เพื่อใหมีชีวิตที่สดใส และสุขภาพท่ี
แข็งแรง นอกจากนี้ ดวยเงื่อนไขที่จํากัดอันเนื่องมาจากการซื้อกิจการตอจากเจาของเดิม จึงทําใหไมสามารถกําหนด
รูปแบบไดตามตองการเทาที่ควร แตก็ไดมีการปรับภูมิลักษณะของสถานดูแลผูสูงอายุเดิ มใหมีรูปแบบที่เอื้อตอ
ผูสูงอายุมากที่สุดรวมถึงการตอบสนองความตองการดานตางๆ และการบริการที่เกี่ยวเนื่องทางการแพทย เพ่ือให
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ผูสูงอายุไดรับความพึงพอใจและเกิดอรรถประโยชนสูงสุด สามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการไดอยาง
สมบูรณ มีประสิทธิภาพสูงเพื่อ ใหเกิดความยั่งยืนตอไป 
 
คําสําคัญ : สถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป, สวนประสมการตลาด, อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัด บุรีรัมย 
 
Abstract 

The purpose of this research is 1) To study the marketing mix factors for European 
elderly care facilities At Na Pho District, Buriram Province and 2) To develop a marketing 
mix for European elderly care facilities at Na Pho District, Buriram Province, using 
quantitative research methods with populations. The foreigner by the researcher used data 
collection with questionnaires from older European people. Who came to use the end of life 
at Na Pho District, Buriram Province, which currently has a total of 10 people. 
 The results of the research were to answer the objective one, to study the marketing 
mix factors for European elderly care facilities. At Na Pho District, Buriram Province, the 
analysis results between the marketing mix consist of 1) product (2) price 3) distribution (4) 
marketing promotion (5) People 6) Process and 7) Physical Evidence for European elderly 
care facilities in Na Pho District, Buriram Province. The researchers used the coefficient 
coefficient analysis. Pearson's Product Correlation Coefficient, which is related to each 
other with statistical significance at the level of .01 and the highest correlated partner (r = 
0.71) is the product followed by price (r = 0.70) and the lowest level of relationship is the 
process (r = 0.55). Therefore, the relationship between the relationship between the mixed 
factors Market for places to see Elderly Europeans In Na Pho district, Buriram province, 
has a statistical significance at .01 level which is consistent with the hypothesis set. 
 Research results to answer the objective two, to develop a marketing mix for 
European elderly care facilities at Na Pho District, Buriram Province, the pattern and nature 
of the business of the elderly care facility will be different in terms of minor details in each 
period, but the service will focus on medical treatment and rehabilitation of the elderly as 
The circuit from the personnel who have a close understanding of caring for the elderly 24 
hours a day, adhering to the principle of serving elderly as a relative Which in addition to 
providing physical services related to physical health Also focus on the importance of good 
quality of life And creating good relationships with the elderly, family and society as well 
Business functions The elderly care facility must rely on the fundamental factors in the 
business operation that are related to the operation as the main component. To create a 
service that is delivered to the elderly. The establishment must have a spacious, shady, 
clean, quiet atmosphere. There is a green area for the elderly to relax. Airy There is space
for physical therapy near the hospital and near the community for the convenience of 
traveling of users and in the event of an emergency As well as having a good security 
system In order to have a bright life and strong health. In addition with limited conditions 
due to the acquisition from the previous owner Thus making it impossible to customize the 
style as needed but the landscape of the elderly care center has been adjusted to provide the 
most conducive to the elderly, including responding to various needs And medical related 
services for the elderly to receive satisfaction and maximum utility able to fully meet the 
needs of users High efficiency for To achieve sustainability.

Keywords : care facilities Older Europeans, Marketing Mix, Na Pho District, Buriram Province.
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บทนํา 
 โลกในอนาคต ปญหาทางดานจํานวนประชากรโลกจะเปนปจจัยสําคัญ โดยตัวเลขคาดการณในป           
ค.ศ. 2050 จะมีเพิ่มขึ้นเปน 9,300 ลานคน และทําใหโครงสรางประชากรเปลี่ยนไปสูโครงสรางผูสูงอายุมากขึ้น 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) องคการสหประชาชาติ ไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของประชากร ซึ่งเปนตัวแปรหลักที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของสภาวะตาง ๆ จึงไดกําหนดใหวันที่ 11 กรกฎาคม
ของทุกป เปนวัน “ประชากรโลก” จากรายงานสถิติกรมเศรษฐกิจและสังคมขององคการสหประชาชาติพบวามี
จํานวน 6,895,889,018 คน ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงแนวโนมของประชากรผูสูงอายุโลก ในป ค.ศ. 2020 จะมี
จํานวน 865,010,000 คน และตัวเลขคาดการณการเพ่ิมขึ้นของประชากรผูสูงอายุโลก ในป ค.ศ.2025 จํานวน
ประชากรผูสูงอายุโลกโดยรวมเพิ่ม 1,000,000,000 คน (United Nations, 2017; World Health Organization, 
2017) จากจํานวนและสัดสวนของผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ไดสรางความวิตกกังวลใหกับประเทศตาง ๆ            
ทั่วโลก สงผลใหตางพยายามท่ีจะศึกษาและวิจัยเก่ียวกับผูสูงอายุมากข้ึน เพื่อพัฒนาประเทศของตนใหมีคุณภาพ 
เมื่อตองเปลี่ยนสภาพเปน “สังคมผูสูงอายุที่มีคุณภาพ” เชน ในประเทศสวิตเซอรแลนด อังกฤษ ออสเตรเลีย สวีเดน 
หรือ เดนมารก เปนตน ลวนตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน เพราะบทบาทและความสําคัญของผูสูงอายุมักถูก
จํากัดใหลดลง จากการถูกมองวาสุขภาพไมแข็งแรง เกิดภาวะความเจ็บปวยหรือเกิดอุบัติเหตุไดงาย การส่ือสารกับ
คนทั่วไปทําไดลําบาก ไมมีประโยชน หมดคุณคาและเปนภาระใหลูกหลาน ตองเปนผูรับความชวยเหลือเพ่ือดูแลใน
ดานสวัสดิการของผูสูงอายุ การแพทย ยารักษาโรค การดูแลชีวิตความเปนอยู United Nation (2017) มีรายงาน
เกี่ยวกับผูสูงอายุ พบวา จะมีภาวะสุขภาพไมดีหรือทุพพลภาพตองเผชิญกับปญหาสุขภาพที่เกิดจากปจจัยเสี่ยง
มากกวาในอดีต มีความเจ็บปวยที่เรื้อรังที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคและวิถีการดํารงชีวิตที่ไมเหมาะสม
และสิ่งแวดลอมที่เปนมลภาวะมากขึ้นตองอยูตามลําพังและพึ่งตนเองมากขึ้น หากผูสูงวัยตองการใชชีวิตตามที่
ตนเอง ตองการอยางมีความสุขจึงตองมีการเตรียมตัวในการใชชีวิตบั้นปลายท้ังในดานการเงินและผูดูแลเปนสําคัญ 
 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2560 : 24) มีขอมูลแสดงวานักทองเท่ียวชาวตางชาติเดินทางเขามาจํานวน 
29,274,947 ลานคน ในป พ.ศ. 2559 เปนอันดับ 5 ของภูมิภาคเอเชียและคาดวาในป พ.ศ. 2563 แนวโนม
นักทองเที่ยวสวนใหญจะเปนกลุมผูสูงวัย (อายุมากกวา 60 ป) เพิ่มมากขึ้นเปนสามเทาหรือประมาณ 70 ลานคน 
โดยเฉพาะจากประเทศในกลุมประชาคมยุโรป เชน สวิตเซอรแลนด เยอรมัน ฝร่ังเศส อังกฤษ สวีเดนหรือเดนมารก 
เปนตน ซึ่งจะเปนโอกาสในการพัฒนาสถานดูแลผูสูงวัยเพื่อตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ ซึ่งในอนาคตสถาน
ดูแลผูสูงวัยชาวยุโรปจะเปนอุตสาหกรรมการบริการที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจสามารถทํารายไดเปนจํานวนมาก
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากการเติบโตอยางรวดเร็ว แตก็จะสงผลใหมีการแขงขันที่รุนแรงมากข้ึน ในการสรางบริการที่
มีความประทับใจและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแกผูเขามาใช บริการ เพื่อใหกลับมาใชอีกนั้นจะมีความสําคัญตอ
การดําเนินการใหเรื่องนี้เปนอยางมาก ดังนั้นเจาของกิจการสถานดูแลผูสูงวัย จึงตองใชสวนประสมการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพมาใชใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน และนําไปสูการสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันในการ
เพิ่มคุณภาพในการบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ใหเปนที่ประทับใจเพื่อใหมาใชบริการมีการซื้อซ้ําและ
บอกตอ เกิดความจงรักภักดีและมาใชบริการตลอดไป ซึ่งจะสงผลตอการบรรลุเปาหมายของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย  
 จากที่กลาวมาแลวทั้ง 2 ประเด็น ทําใหประเทศไทยมีความตื่นตัวและเตรียมการ ในเรื่องของการดูแล
ประชากรกลุมผูสูงอายุชาวตางชาติมากข้ึน โดยดําเนินการจัดทําแผนระยะยาวอยางตอเนื่อง เพ่ือประมวลและ
พัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุ สนับสนุนและสงเสริมการวิจัยติดตามประเมินผลการดําเนินการสถานดูแลผูสูงอายุ
ชาวตางชาติใหประสบความสําเร็จ ควรอาศัยสวนประสมการตลาด ที่จะทําใหมีคุณภาพท่ีดีขึ้นเพื่อเปนการสงเสริม
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาใหสถานดูแลผูสูงวัยระยะสุดทายใหมีการพัฒนาธุรกิจใหมีการ
เจริญเติบโต ไดอยางยั่งยืน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2560) ซ่ึงในปจจุบันยังมีปญหาสําคัญอยางประการ เชนใน
เร่ืองของวิธีการดูแลและรูปแบบในการดําเนินธุรกิจหรือการบริหารสวนผสมทางการตลาด ในการใหลูกคา
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กลุมเปาหมายซึ่งเปนผูสูงวัยชาวยุโรปเกิดการรับรูถึงบริการตางๆท่ีสถานดูแลผูสูงวัย ในประเทศไทย นั้นมีอะไรบาง 
อีกทั้งแตละแหงยังไมมีการกําหนดมาตรฐานท่ีชัดเจนรวมท้ังยังขาดความเชื่อมโยงระหวางภาครัฐและเอกชน 
เนื่องจากไมมีการกํากับดูแลและไมมีขอกําหนดจากหนวยงานภาครัฐ อีกทั้งแนวทางการสนับสนุนยังขาดความ
ชัดเจนในดานการบริหารจัดการ เชน ราคาคาบริการ เปนตน ซึ่งหากพิจารณาตนทุนหลักจากคาจางผูดูแลผูสูงอายุ
ชาวตางชาติ พบวา จะข้ึนอยูกับคุณสมบัติของผูดูแลวาผานการอบรมอยางเปนทางการหรือไม มีประสบการณดูแล
ผูสูงอายุมากอนหรือไม หรือไมมีประสบการณใด ๆ เลย โดยคาจางของผูดูแลอยูระหวาง 10,000 บาท ถึง 15,000 
บาทตอเดือน และราคาเฉลี่ยของคาบริการนั้นอยูระหวาง 18,000 – 31,000 บาทตอเดือนหรือการคิดคาบริการ
แบบเปนรายวันจะมีอัตราคาบริการเฉลี่ยรวมตอวันอยูที่ 800 บาท นอกจากน้ันยังมีตนทุนประเภทอ่ืนๆ อีกเปน
จํานวนมาก ทั้งที่เปนตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร ทําใหสถานดูแลผูสูงวัยในแตละแหงตองมีลูกคาเขามาใชบริการ
ที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถอยูรอดและเติบโตไดอยางตอเรื่อง ซึ่งการที่จะทําใหสําเร็จไดนั้น จะเกิดจากการมีสวน
ประสมการตลาดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยผูวิจัยจะทําการศึกษาสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแล 
ผูสูงวัยชาวยุโรปที่ ลาณีเรสซิเด็นซ ตั้งอยูที่ 99 หมูที่ 6 บานนาแพง ตําบลบานดู อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย บน
เนื้อที่ 14 ไร ประกอบดวยบานพักจํานวน 13 หลัง ทุกหลังมีเนื้อที่ 64 ตารางเมตร และระเบียงจํานวน 16 ตาราง
เมตร มีสวนรอบบานขนาด 200 ตารางเมตร สวนกลางมีสระวายน้ํา สนามกีฬาและรานอาหารไวคอยบริการ มี
บุคลากรที่ไดรับการฝกฝนโดยตรงในดานนี้ไวคอยบริการ ผูสูงวัยชาวยุโรปที่ตองการมาใชชีวิตบั้นปลาย ซึ่งปจจุบันมี
จํานวน 10 คน (ลาณีเรสซิเด็นซ, 2561) สําหรับการบริการ การแบงได ดังตอไปนี้ 
 1. แผนกผูดูแลใหความชวยเหลือและบริการผูสูงวัย 15 คน จะใหการชวยเหลือผูสูงวัยที่ไมสามารถ
ชวยเหลือตัวเองได ไมวาจะอาบน้ําทําความสะอาดรางกายใสเสื้อผาปอนอาหาร รวมทั้งชวยพาเดินหรือใสรถเข็น 
เข็นรอบสถานท่ีพักเพื่อความสดชื้นในแตละวัน ผูดูแลและใหความชวยเหลือก็จะเปลี่ยนเวรกัน 3 คนตอผูสูงวัย 1 
คนใหความเปนกันเองเหมือนกับดูแลญาติของตัวเราเอง สวนผูสูงวัยที่สามารถชวยเหลือตัวเองไดหรือที่ยังแข็งแรงอยู  
ก็จะไมตองการผูดูแล 
   2.แผนกแมบานทําความสะอาด ทําหนาที่ซักผาทําความสะอาดบานชวยทําสวน และสวนมากจะทํากับ
บานผูสูงวัยที่ยังชวยเหลือตัวเองได สวนที่ชวยเหลือตัวเองไมได ผูดูแลที่เขาเวรดูแล 3 คน ก็จะชวยทําส วนนี้
เหมือนกับท่ีทําอยูที่บานของตัวเอง 
  3. มีรานอาหารพนักงาน 4 คนไวสําหรับทําครัวและบริการสําหรับสมาชิกทุกคนไมวาผูสูงอายุที่อาศัยอยู
ตลอดไปหรือผูที่มาพักผอนชั่วคราวหรือญาติผูสูงอายุที่มาเยี่ยมเยือนรวมทั้งบุคลากรทุกคนจะทําครัวที่รานอาหาร
เทานั้น เพราะท่ีบานพักจะไมอนุญาตใหทําครัว เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผูสูงวัย รวมท้ังการที่
รวมรับประทานอาหารดวยกันที่รานอาหารจะทําใหทุกคนมีความอบอุน มีความรูสึกเหมือนญาติพี่นองกัน มีความ
ผูกพันกัน ไดคุยถามไถสาระทุกขซึ่งกันและกัน เมื่อคนใดคนหนึ่งไมมาทานขาวก็จะถามขาวคราวกันวาสบายดีไหม 
มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปลา เปนตน 
  4. มีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อใหเกิดความไววางใจของผูสูงวัยและอํานวย
ความสะดวกสบายในการท่ีผูสูงวัยชาวตางชาติจะเดินทางไปซื้อของใชไปทําธุระเร่ืองวีซา ธนาคาร  รวมท้ังการ
ทองเที่ยวตางๆ เพ่ือใหทุกคนมีความสุขและปลอดภัย 
 นอกจากนั้นยังมีกิจวัตรประจําวันใหทํารวมทํากิจกรรมกับชาวบานที่อยูในชุมชนเดียวกัน เชน การเขาวัด
ทําบุญ แจกขนมในวันเด็กหรือวันแขงขันกีฬาที่โรงเรียน รวมในการออกกําลังกาย และไดรับการดูแลตรวจสุขภาพ
จากโรงพยาบาลอําเภอนาโพธิ์ ตลอดเวลา ซ่ึงจากการสัมภาษณเบื้องตน สรุปไดวาปญหาในแนวทางการจัดการดาน
การตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวยัชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย จะอยูที่สถานบริการมักไมสามารถรับ ผู
สูงวัยชาวยุโรปที่มีการใชภาษาท่ีหลากหลายไดเพราะจะสื่อสารกันไมเขาใจ เนื่องจากบุคลากรท่ีมีความรู 
ความสามารถในการสื่อสารมีนอยและหากมีก็จะมีอัตราเงินเดือนที่สูงมากรวมทั้งจากการสถานท่ี อยูตางจังหวัดไมมี
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สถานีรถโดยสาร รถเมลหรือรถไฟ หางสรรพสินคาหรือทะเลและภูเขา ทําใหผูสูงวัยที่ยังแข็งแรงและสะดวกในการ
เดินทางจะเกิดความเหงาความกังวลและตองการความสะดวกสบายมากข้ึนสถานะทางการเมืองที่ยังไมนิ่งทําใหผูสูง
วัยและครอบครัวไมแนใจในการที่จะตัดสินใจเขามาอยูเพ่ือใชชีวิตบั้นปลาย อีกทั้งคาครองชีพในประเทศไทยท่ีขยับ
ตัวสูงขึ้นทําใหผูที่มีเงินบํานาญนอยกลัววาจะไมมีเงินพอเปนคาจางคนดูแลเมื่อปวยและชวยตัวเองไมได 
 จากความสําคัญปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาเร่ืองสวนประสมการตลาด
สําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมยเพื่อสรางองคความรูในการประยุกตใชในสถานดุ
แลผูสูงวัยชาวยุโรปใหมีทั้งสุขภาพกายดีและสุขภาพจิตดีโดยผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้  นําไปเสริมสรางความ
เขมแข็ง แกไขจุดออนที่เหมาะสมและสรางเจริญรุงเรืองไดตอไปในอนาคต 
  

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ท่ีอําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย 
 2. เพ่ือพัฒนาสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัด บุรีรัมย 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด ดังตอไปนี้ 
    ตัวแปรตน/ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาเร่ืองนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ดานประชากรไดแก ผูสูงอายุชาวตางชาติโดยผูวิจัยใชการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากผูสูงวัยชาวยุโรป 
ที่มาใชชีวิตบั้นปลายของ ที่อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย ซึ่งปจจุบันมีจํานวนอยูทั้งสิ้น 10 ทาน 
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีลักษณะคําถาม
แบบปลายปด (Close Ended Question) ที่กําหนดคําตอบไวใหผูตอบเลือกตอบและคําถามแบบปลายเปด (Open 
Ended Question) ท่ีใหผูตอบแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ โดยผูวิจัยจะดําเนินการสรางเคร่ืองมือดังตอไปนี้ 

สถานภาพสวนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. สถานภาพ  
4. รายได  
5. การศึกษา  

สวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัย 
ชาวยุโรป ที่อําเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) 
2. ดานราคา (Price) 
3. ดานการจัดจําหนาย (Place)  
4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)  
5. ดานผูใหบริการ (People)  
6. ดานกระบวนการทํางาน (Process)  
7. ดานทางกายภาพ (Physical Evidence)  
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 1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ท่ีอําเภอนาโพธิ์ 
จังหวัด บุรีรัมยเพื่อนํามาใชในการสรางแบบสอบถาม 
 2. รวบรวมขอมูลและเนื้อหาตาง ๆ ที่ไดจากเอกสาร ขอมูลทาง Website เก่ียวกับการจัดการดาน
การตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมยนํามากําหนดขอบเขตขอมูลและเนื้อหา
ของแบบสอบถาม 
 3. นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียงตรงของเนื้อหา 
ตลอดจนความถูกตองของภาษา (Content Validity) และนํามาปรับปรุงแกไข แลวหาคา IOC จากน้ันจะนําไปทํา
การทดสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยเครื่องมือไปใชกับผูที่ไมใชประชากรศึกษา 4 คน แลวหาคาความ
เชื่อมั่นดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Cocfficient) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach) เพ่ือความเชื่อมั่น
โดยคาท่ีไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม   
 4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเชื่อมั่น ไปสอบถามกับประชากรที่กําหนด เพ่ือนําผลมา
วิเคราะหตามวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยตอไป 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ขอมูลที่ใชในการวิจัยในการศึกษาและรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้ 
 1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจาก
ประชากรไดแก ผูสูงอายุชาวตางชาติที่มาใชชีวิตบั้นปลายของ ที่อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัด บุรีรัมย จํานวน 10 ทาน 
 2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาเอกสารตําราบทความ
ระเบียบปฏิบัติทางราชการสื่อสิ่งพิมพและเว็บไซด (Website) ของตาง ๆ รวมทั้งหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของกับ
การวิเคราะหขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูลโดยนําผลที่ไดจากการประมวลผลดวยโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูปเพื่อการ
วิจัยมาอธิบายในรูปของตารางโดยมีการนําคาสถิติมาใช ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย 
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคาความถี่ (Frequencies) สําหรับปจจัยที่มีผลตอ
การจัดการดานการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ท่ีอําเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมยเปนคาสถิติที่ใชในการ
บรรยายในสวนของการทดสอบสมมติฐานการวิจัยในการทดสอบโดยใช การทดสอบสมมติฐานโดยใชการหาคา 
Independent Samples t-test สําหรับตัวแปร 2 กลุม และ One-Way ANOVA (F-test) สําหรับตัวแปรที่มี
มากกวา 2 กลุมและทําการเปรียบเทียบรายคู โดยวิธี ทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของ Scheffe ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้แยกเปนรายคูหากพบวาแตกตางและการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน ( Pearson 
Product-Moment Correlation Coeficient) เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 
  

สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมการตลาดสําหรับสถาน
ดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัด บุรีรัมย ในปจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) ในภาพรวม อยูในระดับมากดวยคาเฉลี่ย 3.90 ซ่ึงปจจัยในทุกดานอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้  
 1. ความหลากหลายของบริการ ดวยคาเฉลี่ย 3.96 
 2. คุณภาพของการบริการ ดวยคาเฉลี่ย 3.89 
 3. ประเภทของบริการ ดวยคาเฉลี่ย 3.88 
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 ปจจัยดานราคา (Price) ในภาพรวม อยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 3.89 ซึ่งปจจัยในทุกดานอยูในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้  
 1. ราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพ ดวยคาเฉลี่ย 4.01 
 2. มีการระบุราคาคาบริการ ดวยคาเฉลี่ย 3.93 
 3. ราคาเมื่อเทียบกับผูใหบริการรายอ่ืน คาเฉลี่ย 3.88  
 ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place) อยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.01 ซ่ึงปจจัยในทุกดาน อยูในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้  
 1. ทําเลที่ตั้งสะดวกและหางาย ดวยคาเฉลี่ย 4.17 
 2. การเดินทางไปยังสถานบริการ สะดวกสบายและปลอดภัย ดวยคาเฉลี่ย 4.14 
 3. สวนลดหรือของแถม ดวยคาเฉลี่ย 3.96 
 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ในภาพรวม อยูในระดับมากดวยคาเฉลี่ย 3.86 ซ่ึงปจจัยใน
ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้  
 1. สามารถรับขอมูลในดานบริการไดจากเว็บไซตหรือทางโทรศัพท ดวยคาเฉลี่ย 3.94 
 2. มีบริการพิเศษในวันสําคัญหรือเทศกาล ดวยคาเฉล่ีย 3.87 
 3. มีการลดราคาคาบริการ และสมนาคุณ ใหกับผูสูงอายุ ดวยคาเฉลี่ย 3.86 
 ปจจัยดานผูใหบริการ (People) ในภาพรวม อยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 3.88 ซ่ึงปจจัยในทุกดานอยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้  
 1. ความรู ความเชี่ยวชาญในการบริการดวยคาเฉลี่ย 3.93 
 2. การบริการของพนักงาน ดวยคาเฉลี่ย 3.90 
 3. พนักงานมีความสุภาพ ออนนอม และเปนมิตร ดวยคาเฉลี่ย 3.88 
 ปจจัยดานกระบวนการทํางาน (Process) ในภาพรวม อยูในระดับมากดวยคาเฉลี่ย 3.92 ซ่ึงปจจัยในทุก
ดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้  
 1. พนักงานใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว ดวยคาเฉลี่ย 4.02 
 2. สามารถติดตอไดทุกครั้งที่มีปญหา ดวยคาเฉลี่ย 3.99 
 3. ความถูกตองในการใหบริการ ดวยคาเฉลี่ย 3.91 
 ปจจัยดานทางกายภาพ (Physical Evidence) ในภาพรวม อยูในระดับมากดวยคาเฉลี่ย 3.96 ซ่ึงปจจัยใน
ทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้  
 1. การรับประกันความพอใจ และการคืนเงิน ดวยคาเฉลี่ย 4.03 
 2. ชื่อเสียงของสถานบริการ ดวยคาเฉลี่ย 3.99 
 3. จํานวนปที่ใหบริการ ดวยคาเฉลี่ย 3.98 
 ปจจัยแนวทางการจัดการสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรปในภาพรวม อยูในระดับมากดวยคาเฉลี่ย 3.93 
ซึ่งปจจัยในทุกดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้  
 1. ทานมีความพึงพอใจในดานจิตใจของสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ดวยคาเฉลี่ย 4.07 
 2. ทานมีความพึงพอใจในดานการดูแลของสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ดวยคาเฉลี่ย 3.97 
 3. ทานมีความพึงพอใจในดานการรักษาพยาบาลของสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ดวยคาเฉลี่ย 3.96 
ปจจัยตางๆในภาพรวม อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังตอไปนี้  
 1. ดานการจัดจําหนาย (Place) ดวยคาเฉลี่ย 4.01 
 2. ปจจัยดานทางกายภาพ (Physical Evidence) ดวยคาเฉลี่ย 3.96 
 3. ปจจัยดานกระบวนการทํางาน (Process) ดวยคาเฉลี่ย 3.92 
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 4. ดานผลิตภัณฑ (Product) ดวยคาเฉลี่ย 3.86 
 5. ดานราคา (Price) ดวยคาเฉลี่ย 3.89 
 6. ปจจัยดานผูใหบริการ (People) ดวยคาเฉลี่ย 3.88 
 7. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ดวยคาเฉล่ีย 3.86 ตามลําดับ 
 การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาเร่ือง สวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ท่ีอําเภอ
นาโพธ์ิ จังหวัด บุรีรัมย สรุปผลได ดังตอไปนี้ 
1. การทดสอบสมมุติฐานดานความแตกตางของคุณลักษณะสวนบุคคล 
 การทดสอบสมมุติฐาน โดยการเปรียบเทียบระหวางปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ สถานะ
ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือนกับสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ท่ี
อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย โดยผลการวิเคราะห มีดังตอไปนี้ 
 1. การเปรียบเทียบระหวางปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลกับสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัย
ชาวยุโรป ท่ีอําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย จําแนกตามเพศ พบวามีคาความนาจะเปนมากกวา .05 นั่นคือเพศท่ี
แตกตางกันสงผลตอสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย ไม
แตกตางกัน 
 2. การเปรียบเทียบระหวางปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลกับสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูง
วัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย จําแนกตามอายุผลการเปรียบเทียบระหวางปจจัยลักษณะสวนบุคคล
กับสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัด บุรีรัมย จําแนกตามอายุ พบวา
มีคาความนาจะเปนนอยกวา .05 นั่นคืออายุที่แตกตางกัน สงผลตอสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัย
ชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 จากการเปรียบเทียบสวนประสม
การตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย รายคู จําแนกตามอายุ โดยวิธี LSD 
พบวา ผูที่มีอายุ ต่ํากวา 60 ป มีสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัด 
บุรีรัมยสูงกวา ผูที่มีอายุมากกวา 70 ปและผูที่มีอายุ 61 – 65 ป มีสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัย
ชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมยสูงกวา ผูที่มีอายุมากกวา 70 ป 
 3. การเปรียบเทียบระหวางปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลกับสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัย
ชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย จําแนกตามสถานะครอบครัวจากการเปรียบเทียบระหวางปจจัย
คุณลักษณะสวนบุคคลกับสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ท่ีอําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย
จําแนกตามสถานะครอบครัว พบวามีคาความนาจะเปนนอยกวา .05 นั่นคือสถานะครอบครัวที่แตกตางกัน สวน
ประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ท่ีอําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 
.05 ผลจากเปรียบเทียบสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย 
รายคู จําแนกสถานะครอบครัวโดยวิธี LSD พบวา ผูที่มีสถานะครอบครัว หยา มีสวนประสมการตลาดสําหรับสถาน
ดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ท่ีอําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย สูงกวาผูที่มีสถานะสมรสและโสด และพบวา ผูที่มีสถานะ
ครอบครัว สมรสมีสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัด บุรีรัมย สูงกวาผู
ที่มีสถานะครอบครัวโสด 
 4. การเปรียบเทียบระหวางปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลกับสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัย
ชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัด บุรีรัมย จําแนกตามระดับการศึกษาจากการเปรียบเทียบระหวางปจจัย
คุณลักษณะสวนบุคคลกับสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ท่ีอําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย 
จําแนกตามการศึกษาพบวามีคาความนาจะเปนนอยกวา .05 น่ันคือการศึกษาที่แตกตางกัน มีสวนประสมการตลาด
สําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ผลการ
เปรียบเทียบสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย รายคู จําแนก
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ตามระดับการศึกษาโดยวิธี LSD พบวา ผูที่มีปริญญาตรี มีสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป 
ที่อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย สูงกวาผูที่มีการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 
 5. การเปรียบเทียบระหวางปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลกับสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัย
ชาวยุโรป ท่ีอําเภอนาโพธ์ิ จังหวัด บุรีรัมย จําแนกตามรายได จากการเปรียบเทียบระหวางปจจัยคุณลักษณะสวน
บุคคลกับสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัด บุรีรัมย จําแนกตาม
รายไดพบวามีคาความนาจะเปนมากกวา .05 น่ันคือรายได ที่แตกตางกัน มีสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแล
ผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 
2. การทดสอบสมมุติฐานระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธ์ิ 
จังหวัดบุรีรัมย 
 ผลการวิเคราะหระหวางสวนประสมการตลาดประกอบดวย 1) ดานผลิตภัณฑ (Product) 2) ดานราคา 
(Price) 3) ดานการจัดจําหนาย (Place) 4) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 5) ดานผูใหบริการ (People) 
6) ดานกระบวนการทํางาน (Process) และ 7) ดานทางกายภาพ (Physical Evidence) สําหรับสถานดูแลผูสูงวัย
ชาวยุโรป ที่อําเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย ผูวิจัยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s 
Product Correlation Coefficient) ซึ่งผลรายดานมีความสมัพันธกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และคูที่
มีความสัมพันธกันในระดับสูงที่สุด (r = 0.71) คือ ดานผลิตภัณฑ (Product) รองลงมา คือ ดานราคา (Price)          
(r = 0.70) และท่ีมีความสัมพันธกันในระดับต่ําสุด คือ ดานกระบวนการทํางาน (Process) (r = 0.55) ดังนั้น สรุป
ความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ท่ีอําเภอ
นาโพธ์ิ จังหวัด บุรีรัมยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 สรุปผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อพัฒนาสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูง
วัยชาวยุโรป ท่ีอําเภอนาโพธ์ิ จังหวัด บุรีรัมย 
 การพัฒนาสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัด บุรีรัมยที่มี
ประสิทธิผล ซึ่งในปจจุบันหลายประเทศทั่วโลกไดเขาสูสังคมผูสูงอายุมานานแลว เชน ชาวยุโรป เปนตน สําหรับ 
ประเทศไทยมีจํานวนผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไปเกินกวารอยละ 10 และไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging 
Societies) เปนที่เรียบรอยแลว ในภาคธุรกิจของสถานดูแลผูสูงวัยจะไดรับประโยชนจากการเปลีย่นแปลงโครงสราง
ประชากร ทําใหผูประกอบการตองมีการวางแผนและปรับตัว เพื่อใหสินคาและบริการสามารถตอบสนองตอกลุม
ลูกคาผูสูงอายุที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะลูกคาชาวตางชาติ บทบาทของสถานดูแลผูสูงวัยจะมีสวน
ชวยทําใหผูสูงอายุมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีบุคลากรคอยดูแลใหความสะดวกแกผูสูงอายุ ในการทํากิจวัตร
ประจําวัน เชน การเดิน กายภาพบําบัด อาบน้ํา การกิน การขับถาย การแตงตัว และมีการเตรียมอุปกรณที่เกี่ยวกับ
การรักษา การใหพยาบาล โภชนาการบําบัด เปนตน ปจจุบันภาคเอกชนมีการใหบริการธุรกิจนี้เปนจํานวนมาก เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุและลูกหลานที่เผชิญเงื่อนไขสภาพบีบรัดทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งไม
เอื้ออํานวยใหมีเวลาอยูคอยดูแลผูสูงอายุหรือบางรายมีการแยกครอบครัวอยูกันตามลําพังมากขึ้น จึงจําเปนตองมี
การใชบริการธุรกิจที่เขามาชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ โดยเฉพาะกับผูที่มีเงินเก็บในชวงที่ทํางานในอาชีพหรือจากเงิน
บําเหน็จบํานาญ และเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รวมท้ังมีผูสูงวัยชาวยุโรป ลูกหลานในครอบครัวที่มีความพรอมใน
การออกคาใชจาย เปนตน 
  ปจจุบันลักษณะการใหบริการจะมีหลายรูปแบบ เชน การสงบุคลากรไปดูแลผูสูงอายุที่บาน หรือการเปด
เปนศูนยดูแลเฉพาะ ในการเตรียมความพรอมของภาคธุรกิจเพื่อรองรับกับกลุมผูสูงอายุชาวยุโรป สวนหนึ่งจะมา
จากการที่ภาครัฐผลักดันใหประเทศไทยเปนผูนําดานบริการสุขภาพระดับโลกและเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ 
(Medical Hub) เปนการเปดตลาดและสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทยในฐานะประเทศผูใหบริการดานสุขภาพ 
ประกอบกับความมีชื่อเสียงดานการทองเที่ยว ซึ่งเปนจุดแข็งสําคัญที่จูงใจหรือดึงดูดใหผูสูงอายุชาวยุโรปเดินทางเขา
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มารับบริการเพิ่มขึ้น ไมวาจะเปนการเขามาในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในระยะสั้นหรือการพํานักอาศัย
หลังเกษียณอายุในระยะยาว สะทอนใหเห็นถึงตลาดที่ขยายใหญขึ้นและนํามาซ่ึงโอกาสในการสรางรายไดใหกับ
ผูประกอบการ นอกจากน้ี สถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรปของไทยท่ีมีศักยภาพยังมีโอกาสที่จะขยายตลาดไดอีกมาก แต
ควรศึกษาชองทางทางการตลาดหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความเขมแข็ง โดยปจจัยหลักที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพของสินคาและบริการ การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับความตองการของ
ผูสูงอายุ เปนตน 
 ตลาดผูสูงอายุชาวยุโรปจะมีความตองการสินคาและบริการเฉพาะดานไมวาจะเปนความตองการที่ใหชวย
รักษาอาการเจ็บปวย หรืออํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน รวมถึงสามารถตอบสนองตอความสุขทางกายและ
จิตใจในบั้นปลายชีวิต ดังนั้น ผูประกอบการไทยจะตองเตรียมความพรอมในการพัฒนาปรับปรุงสินคาและบริการให
เหมาะสมกับการใชงานหรือรองรับกลุมผูสูงอายุชาวยุโรป มีการสรางความนาเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพและความ
ปลอดภัยใหกับลูกคา การเตรียมความพรอมของบุคลากรที่เกี่ยวของใหเพียงพอไมวาจะเปนแพทย พยาบาล ผูดูแล
ผูสูงอายุ และจะตองศึกษาและทําความเขาใจถึงพฤติกรรมของกลุมลูกคาที่มีความตองการเฉพาะดาน และบางคนก็
มีความออนไหวตอปจจัยภายนอกคอนขางสูง เชนการสื่อสารไปยังลูกคา ซึ่งตองพิจารณาประเด็นนี้ใหรอบคอบดวย 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัด 
บุรีรัมยถือไดวาเปนธุรกิจในเชิงนวัตกรรมการบริการผูสูงอายุ เปนการนําเอาแนวคิดในการพัฒนา นําเอาองคความรู 
เทคโนโลยีดานการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมการอยูอาศัย การปองกันภัยอันตรายที่จะเกิดกับผูสูงอายุ นําเอา
วิทยาการใหมทั้งทางดานการแพทย การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ และการพื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงดาน
สิ่งแวดลอมการอยูอาศัย และวิธีการดูแลผูสูงอายุ ทั้งทางดานสุขภาพกาย สุขภาพใจ มาพัฒนาบูรณากันเพื่อใหได
ระบบ แนวทาง วิธีการ บริการท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ซ่ึงถือเปนนวัตกรรมบริการใหม มีการสรางความ
แตกตางไปจากที่มีอยูในปจจุบันโดยมีเปาหมายเพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพดี และมีอายุยืนยาว 
 สวนประสมการตลาดสําหรับสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมยจะเนน ในดาน
การบริการ คุณภาพของพนักงาน กระบวนการใหบริการ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ที่มีคุณภาพ มีคุณคา และสง
มอบความพึงพอใจ ความปลอดภัย ความนาเชื่อถือ ใหลูกคาเปนหลัก ซึ่งเปนปจจัยในการสงมอบบริการดวย 
ดังตอไปนี้  
 1. ผลิตภัณฑหรือการใหบริการ (Product) ท่ีใหบริการเก่ียวกับการดูแลกิจวัตรประจําวันของผูสูงอายุ
ทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง เชน ดูแลความสะอาดของรางกาย การขับถายการเดินและชวยเหลือในการทํากิจกรรมตางๆ 
ดูแลอาการเจ็บปวยโดยจัดยาตามคําแนะนําของแพทย จัดอาหารใหเหมาะสมกับโรคและถูกหลักโภชนาการ ทํา
กายภาพบําบัด ตรวจสุขภาพอนามัยพ้ืนฐาน วัดความดัน ผูสูงอายุที่มาใชบริการสวนใหญจะปวยเปนอัมพฤกษ 
อัมพาต และมีกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมตางๆที่นอกเหนือไปจากบริการหลัก ไดแก การทํากายภาพบําบัด 
การจัดงานตามเทศกาลตางๆ กิจกรรมทัศนาจร การจัดกิจกรรมทางศาสนา มีทีมแพทยและพยาบาลเขาเยี่ยมตรวจ
สุขภาพและใหคําแนะนํา ทําใหผูสูงอายุไดรับการดูแลทุกสวนเกี่ยวกับผูสูงอายุอยางใกลชิดซึ่งลักษณะผูใชบริการ
หรือกลุมเปาหมายแบงออกเปน 3 กลุมหลักไดแก 1) ผูสูงอายุที่ชวยตัวเองได 2) ผูสูงอายุหรือผูปวยพักฟนท่ีตองการ
ความชวยเหลือ และ 3) ผูสูงอายุหรือผูปวยพักฟนที่ตองการความชวยเหลือหรือตองการการดูแลเปนพิเศษซึ่งใ น
ปจจุบันผูใชบริการของสถานดูแลผูสูงอายุสวนใหญจะอยูในชวงอายุระหวาง 60-80 ป การบริการดานสุขภาพ
โดยรวมจึงเปนการเนนการบริการเพื่อฟนฟูสุขภาพ ใหบริการแกผูสูงอายุที่ตองการการดูแลดานการรักษาพยาบาล
อยางใกลชิด การใหความชวยเหลือดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย ซึ่ง มีบุคลากรทางการแพทย
ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณในระบบโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน โดยประสานการนําสงโรงพยาบาล และ
ติดตามใหไดรับการดูแลอยางเหมาะสม ใหคําแนะนําผูสูงวัยชาวยุโรปใหดํารงชีวิตไดอยางปลอดภัยและ
สะดวกสบาย  
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 2. ราคา (Price) ในการกําหนดราคา ตองมีความคุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับการใหคุณคาของการบริการ
อยางเพียงพอ คุมคากับเงินที่ผูสูงวัยชาวยุโรปไดจายไป โดยจะตองทําใหผูสูงวัยชาวยุโรป เกิดความพึงพอใจมาก
ที่สุดหรือไดรับคุณคาเกินความคาดหมาย อัตราคาบริการของสถานดูแลผู สูงอายุจะพิจารณาตามลักษณะอาการ
ความเจ็บปวยและบริการตามความตองการของผูสูงอายุแตละคน โดยอัตราคาบริการจะครอบคลุมคาใชจายในสวน
ของคาอาหาร ของวาง คาของใชสวนตัว คาแผนรองซับ คาบริการพยาบาลพิเศษเฝาไขเฉพาะบุคคล คาทํากายภาพ
ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อฟนฟูสมรรถภาพรางกายโดยนักกายภาพบําบัด คายา และเวชภัณฑทางการแพทยอื่นๆ         
คายานพาหนะรับสง รวมถึงการดูแลรักษาโรคประจําตัว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่ระบุไวสําหรับสถานดูแลผูสูงอายุ 
 3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) จะมีการกําหนดชองทางการใหความรู ความเขาใจ 
สรางสิ่งแวดลอมท่ีนาเชื่อถือและบรรยากาศท่ีนาสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสรางWebsite ท่ีอํานวยความ
สะดวกและความเขาใจในการติดตอ การใหความรูในการดูแลสุขภาพที่ดีบรรจุอยูในเนื้อหาสาระของหนาWebsite 
พรอมการนําเสนอบริการใหกับลูกคาที่มีความสนใจ ดวยการติดตอผูสูงวัยชาวยุโรป ทาง Website โดยตรง หรือ 
โดยวิธีการขายตรง โดยพนักงานขายและการรับผูสูงวัยชาวยุโรป โดยการเปด Event ตามเทศกาลสําคัญ  
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) จะเนนกิจกรรมเพื่อการติดตอสื่อสารกับกลุมลูกคาที่คาดหวังอัน
ประกอบดวย ผูสูงอายุตามกลุมเปาหมาย เพื่อการแจงขาวสาร การจูงใจ การสรางทัศนคติที่ดี การสรางความ
นาเช่ือถือซ่ึงมีความสําคัญตอธุรกิจนี้เปนอยางสูง โดยจะการดําเนินการในรูปแบบสวนประสมการสงเสริมการตลาด
อันประกอบดวย การโฆษณา การขายตรงโดยใชพนักงานขาย การสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ และการใหขาว 
การประชาสัมพันธ การสงเสริมการตลาดโดยวิธีการบอกตอโดยใชสื่อออนไลน อินเทอรเน็ต ซึ่งสื่อออนไลนซึ่ง
นอกจากจะใชเปนสื่อการลงโฆษณาแลว ยังมีประโยชนในการใชสงเสริมการตลาดในรูปแบบของการบอกตอ(Word 
of Mouth Marketing) ทําใหเกิดผลในสภาพ Viral Marketing ซึ่งจะถือไดวาเปนการตลาดที่มีประสิทธิภาพและมี
คาใชจายไมมากนัก เมื่อเทียบกับการโฆษณาหรือการทาการตลาดแบบอ่ืนๆ การใชสื่อออนไลนโดยเฉพาะ E-mail 
Facebook และ Line ใหเปนประโยชนดานการตลาดอยางมีประสิทธิภาพและ มีความเหมาะสมกับธุ รกิจการ
บริการดูแลผูสูงอายุ ซึ่งตองการความนาเชื่อถือ และการบอกกลาวกันระหวางผูสูงวัยชาวยุโรป ของสถานดูแลเองซึ่ง
เปนผูใชบริการกับบุคคลภายนอกที่ยังไมไดเปนผูใชบริการ สงเสริมการเพิ่มผูสูงวัยชาวยุโรป สถานดูแล แตมีขอ
สําคัญท่ีทางสถานดูแลจะตองเนนการบริการที่มีคุณภาพเปนที่ประทับใจและพึงพอใจของผูสูงวัยชาวยุโรป เปน
อยางดี การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Relation) ทางเว็บไซด 
 5. บุคลากร (People) มีการบริหารจัดการพนักงาน ซ่ึงตองมีการคัดเลือก เม่ือเขามาทํางานและตองมีการ
อบรมใหเขาใจในภาระงานของสถานดูแล สรางทัศนคติที่ดีเพื่อการตอบสนองตอผูใชบริการและจูงใจพนักงานใน
การสรางความพึงพอใจแกผูสูงวัยชาวยุโรป ซึ่งนับวาเปนสิ่งสําคัญและทําใหความแตกตางเหนือคูแขงการ การ
สงเสริมใหพนักงานมีขวัญกําลังใจ สนับสนุนผูมีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไขปญหาใหสถานดูแล และ
ทําใหเกิดคานิยมที่ดี บุคลากรจึงนับวาเปนสวนสําคัญที่สุด และทําใหสถานดูแลมีความกาวหนาตอไป จํานวน
บุคลากรตอผูใหบริการในปจจุบันอยูที่อัตราสวน 1: 3 กลาวคือ บุคคลากรหรือเจาหนาที่ผูใหบริการ 3 คน จะดูแล
ผูสูงอายุ 1 คน เพื่อความทั่วถึงและครอบคลุมในการใหบริการท่ีตอบสนองความตองการของผูสูงอายุไดมากที่สุด  
 6. กระบวนการในการทํางาน (Process) นับวาเปนสิ่งสําคัญมากเพื่อนําสงส่ิงที่มีคุณคาใหกับผูสูงวัยชาว
ยุโรป ซึ่งเปนลูกคาที่สําคัญ ระบบที่ดีและสามารถติดตามการปฏิบัติงาน การประสานงานกับผูสูงวัยชาวยุโรป เพ่ือ
นัดใหเขารับบริการ การจัดระเบียบงานเพ่ือใหเกิดความงาย รวดเร็ว สะดวก และมีประสิทธิภาพ การใชเคร่ืองมือใน
การบริหารจัดการผูสูงวัยชาวยุโรป การนัดผูสูงวัยชาวยุโรป ใหรับบริการ การตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวน
ของงาน การประสานงานกับพันธมิตรธุรกิจ เพื่อการนําสงบริการใหผูสูงวัยชาวยุโรป ความสะดวกและความชัดเจน
ของกระบวนการทํางานจะเกิดไดโดยนําระบบสารสนเทศเขามาชวยซึ่ง ที่ใชอยูในปจจุบัน จะเนนการบริการที่ดี เอา
ใจใสตอผูสูงอายุ วางแผนการใหบริการโดยพิจารณาความเหมาะสมของผู สูงอายุแตละราย โดยกระทําและมีการ
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ปรับเปลี่ยนภายใตเงื่อนไขความตองการการตอบสนองของผูสูงอายุเปนสําคัญ เนนใหผูปวยสูงอายุมีสุขภาพที่
แข็งแรงขึ้น มีมาตรฐานและถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อตอบสนองความตองการที่มากกวาทางดานสุขภาพ ใหได
คุณภาพสูงสุดทั้งทางดานรางกายและจิตใจ 
 7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence/ Environment and Presentation) มีการนําเสนอที่
ชัดเจนเปนรูปธรรม การสรางคุณภาพโดยรวมทั้งดานกายภาพและรูปแบบการนําเสนอ การแตงกายท่ีดี สะอาด 
เรียบรอย การเจรจาท่ีนุมนวลออนนอมตอผูสูงอายุโดยเฉพาะผูสูงวัยชาวยุโรป สถานดูแล การบริการที่รวดเร็ว จะ
ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและประทับใจ ซึ่งปจจัยแหงความสําเร็จไดแก คุณภาพการบริการดูแลผูสูงอายุอยาง
บูรณาการครอบคลุมในทุกดาน เพ่ือใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดีและสามารถดํารงชีวิตอิสระท่ียืนยาวไปไดอยางมี
คุณภาพและมีความสุข ทําใหเกิดความพึงพอใจและความประทับใจ มีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ มี
ประสบการณสูงมีความรูและความเชี่ยวชาญ ในการสงเสริมสุขภาพและปลอดภัย มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการและบริการผูสูงวัยชาวยุโรปเพ่ือสงมอบบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ การปฏิบัติการ
ของพนักงานตอผูสูงอายุอยางมีความสุภาพ เรียบรอย ดูแลผูสูงอายุดวยความตั้งใจ  
 รูปแบบและลักษณะการดําเนินธุรกิจสถานดูแลผูสูงอายุจะมีความแตกตางกันในเร่ืองของรายละเอียด
ปลีกยอยในแตละชวงเวลาแตการบริการจะเนนการรักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพผูสูง อายุแบบครบวงจรจาก
บุคลากรที่มีความเขาใจในการดูแลผูสูงอายุอยางใกลชิดตลอด 24 ชั่วโมง และการบริการท่ีเก่ียวเนื่องทางการแพทย 
เพือ่ใหผูสูงอายุไดรับความพึงพอใจและเกิดอรรถประโยชนสูงสุด สามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการได
อยางสมบูรณ  
 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. สถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑหรือการใหบริการ 
ใหมีความหลากหลายของบริการ มีคุณภาพของการบริการที่ไดมาตรฐาน 
 2. สถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัด บุรีรัมย ควรมีการสรางสรรคประเภทของบริการ           
ใหตรงกับความตองการของผูสูงอายุและมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบถวน 
 3. การกําหนดราคาคาบริการของสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ท่ีอําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย จะตองไมสูง
เกินกวาเมื่อเทียบกับคุณภาพ และมีการระบุราคาคาบริการอยางชัดเจนเพื่อสรางความเชื่อมั่น รวมทั้งควรมีราคาที่
ต่ํากวาเมื่อเทียบกับผูใหบริการรายอ่ืน 
 4. การกําหนดราคาคาบริการควรอยูในระดับที่สามารถยอมรับได ไมเปล่ียนแปลงบอย และควรมีราคา
คาบริการมีหลายระดับเพื่อใหเลือกไดอยางเหมาะสมคุมคา 
 5. ชองทางการจัดจําหนาย สถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ท่ีอําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย ควรมี ทําเลที่ตั้ง
สะดวกและหางาย สามารถเดินทางไปไดสะดวกสบายและปลอดภัย  
 6. สามารถรับขอมูลในดานบริการไดจากเว็บไซตหรือทางโทรศัพท และมีบริการพิเศษในวันสําคัญหรือ
เทศกาล รวมท้ังมีการลดราคาคาบริการและสมนาคุณ ใหกับผูสูงอายุหรือมีการลดราคาในโอกาสพิเศษ 
 7. บุคลากรทุกคนควรมีความรู ความเชี่ยวชาญในการบริการ มีความสุภาพ ออนนอม และเปนมิตร       
แตงกายสะอาดเรียบรอย สะอาดและสวยงาม รวมทั้งผูบริหารมีความมุงมั่นตอความสําเร็จในการบริการ  
 8. กระบวนการในการทํางานของพนักงานควรใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว สามารถติดตอไดทุก
คร้ังท่ีมีปญหา มีความถูกตองในการใหบริการ การใหบริการเปนระบบและเปนขั้นตอนไดมาตรฐานและตรงตาม
ความตองการของผูสูงวัยชาวยุโรป 
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 9. ลักษณะทางกายภาพ สถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ท่ีอําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย ควรมีการรับประกัน
ความพอใจและการคืนเงิน  
 10. สถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ท่ีอําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย ควรมีสรางชื่อเสียงของสถานบริการ จาก
รูปแบบของผูใหบริการ ท่ี ใหรายละเอียดบริการชัดเจน และมีสถานท่ีมีบรรยากาศดีสะอาดและสวยงาม 
 11. ผูบริหารสถานบริการดูแลผูสูงอายุควรเปนบุคลากรทางดานสุขภาพ และมีความเชี่ยวชาญเต็มใจใน
การรักษาผูสูงอายุเปนอยางดีเนื่องจากผูสูงอายุเปนบุคคลที่มีปจจัยพ้ืนฐานท่ีตางกันเปนปจเจกชน ตองอาศัยศิลปะ
ในการดูแลและเขาใจในตัวผูสูงอายุ 
 12. ผูบริหารตองมีการทํางานรวมภาครัฐในการสรางมาตรฐานหรือวางแผนการดูแลผูสูงอายุใหอยาง
เหมาะสม ในโลกที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เทคโนโลยีเปนสวนท่ีสําคัญตอการดูแลผูสูงอายุ ไมวาเปนการดูแล
ทางกายภาพหรือจิตใจดังนั้นผูบริหารสถานบริการดูแลผูสูงอายุควรกาวทันเทคโนโลยี มีมุมมองคนหา เทคโนโลยีที่
สามารถนํามาใชดูแลผูสูงอายุ เพื่อบริการที่ทันสมัย เหมาะสมกับคาใชจายท่ีผูมารับบริการตองเสียไป 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 
 1. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ที่อําเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมยสําหรับการวิจัย
คร้ังตอไปควรมีการศึกษากลุมผูสูงอายุในประเทศ เปนการศึกษาเปรียบเทียบ กับตางประเทศ  
 2. การวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาการพัฒนาสถานดูแลผูสูงวัยชาวยุโรป ในกลุมประเทศอาเซียน เพราะ
ประเทศไทยเขารวมในภาคี จึงทําใหตองมีการปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ    
 3. การวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการศึกษาปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน อนาคตประเทศไทย
ตองมีการเขารวมในภาคีอาเซียน จึงทําใหประเทศไทยตองมีการปรับตัว เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ 
รูปแบบการใหบริการผูสูงอายุไมใหบริการเพียงแคคนไทยเทานั้น อาจตองมีการการบริการใหแกชาวตางชาติใน
อาเซียนดวย ดังนั้นการใหความสําคัญตอวัฒนธรรมและสังคมตางชาติเปนสวนที่ชวยใหเกิดธรรมเนียมรูปแบบการ
ปฏิบัติตอผูสูงอายุใหตรงตามมาตรฐานไดดียิ่งขึ้น 
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ความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นตอระบบสารสนเทศดานการเงินและบัญชีงานกิจการประปา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
 

The staff of the local information technology, finance and accounting works 
waterworks of local governments in the province of Buriram. 
 

ผูวิจัย วนิดา  กลิน่หอม 
สาขาวชิา บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
รองศาสตราจารยเยาวกุล เกียรติสุนทร 
ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัย มีวัตถุประสงค 1) ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นตอระบบสารสนเทศดานการเงิน

และบัญชีงานกิจการประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 2) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของพนักงานสวนทองถ่ินตอระบบสารสนเทศดานการเงินและบัญชีงานกิจการประปาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ บุคลากรปฏิบัติงานใน
ดานการเงินและบัญชีของงานกิจการประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 627 คน 
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรกําหนดขนาดตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 244 คน และ              
สุมตัวอยางแบบงาย เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี          
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ t-test ,F-test 

 ผลการศึกษา พบวา ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นตอระบบสารสนเทศดาน
การเงินและบัญชีงานกิจการประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย โดยรวมอยู ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานคูมือปฏิบัติงาน อยูในระดับมากท่ีสุด นอกนั้นทุกดานอื่นๆอยูในระดับมาก สําหรับ
ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นตอระบบสารสนเทศดานการเงินและบัญชีงาน
กิจการประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจั งหวัดบุรีรัมยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล พบวา         
โดยภาพรวมการจําแนกตามเพศ และอายุ บุคลากรทองถ่ินมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การจําแนกตามเพศ ดานบุคลากร ดานการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา 
ดานเทคโนโลยี และดานกระบวนการทํางาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ : ดานบุคลากร,ดานคูมือการปฏิบัติงาน,ดานเทคโนโลยี  
 

Abstract 
The research objective 1) study the opinions of local people towards information 

systems for financial and accounting Affairs of waterworks, local governments in the 
province of buriram. 2.) a comparative study of the opinions of local people towards 
information systems for financial and accounting Affairs of waterworks, local governments 
in the province of buriram. Classification according to personal factors, The population 
used in this research Operating personnel in the financial and accounting Affairs of the 
plumbing of the local governments in the province of buriram. 627 people count determines 
the size of the sample by using the formula determines the size of the sample, sample of 
244 people and sampling. Information gathering tools is the query statistics data analysis 
include percentage frequency values, average, standard deviation and statistical hypothesis 
test with t-test, F-test. 
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The study found that the results of the analysis the opinions of local people 
towards information systems for financial and accounting Affairs of waterworks, local 
governments in the province of buriram. On many levels. Considering that list found that 
side of side guide practice in most levels. The other side is all on many levels. For 
comparison, the level of employee reviews in the local information technology systems for 
financial and accounting Affairs of local plumbing in buriram province, classified 
according to the personal status. It found that the overall classification by gender and age. 
Local personnel have different reviews for statistically significant at 0.05 level when 
considering a list classified by gender reveals that the side personnel support from bosses. 
Technologies and processes There were differences statistically significant at the 0.05 level. 

Keywords : Personnel, The manual operation, Technology,
 

บทนํา 
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคและ

ผูประกอบการ การบริหารงานขององคกร และกระบวนการทางธุรกิจ กฎกติกาการแขงขันทางธุรกิจถูกเปลี่ยนแปลงไป 
ในหลายธุรกิจที่เคยไดเปรียบและคิดวาองคกรของตนมีประวัติศาสตรที่ยาวนานมีความมั่นคงในองคกร และไมมีวัน
สิ้นสลายความคิดนั้นตองเปลี่ยนแปลงไปกับกระแสโลกในยุคเศรษฐกิจไรพรมแดน(Global Economy) ที่เกิดจาก
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในสังคมดิจิตอล องคกรที่จะยืนหยัดใน
กระแสรุนแรงเชนนี้ไดจะตองต่ืนตัว เพราะโลกเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู ที่เนนการพ่ึงพาขอมูลสารสนเทศ 
ความรูและสติปญญา ขาวสารเปนสิ่งที่ทุกคนตองรับทราบไดอยางรวดเร็วและถูกตอง ระบบสารสนเทศจึงเขามามี
บทบาทและเปนความจําเปนที่ทุกคนตองทําความเขาใจและสามารถนํามาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อความ
อยูรอดขององคกร ประกอบกับปจจุบันธุรกิจมีการแขงขันสูง องคกรตางๆ ตองการสารสนเทศเพ่ือใชในการ
แกปญหาการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ การเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่ครบถวน และการปรับปรุง
สารสนเทศอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหสารสนเทศนั้นถูกตอง ทันสมัย สามารถนํามาใชในการแกปญหาขององคกรไดดี 
และผูบริหารสามารถใชสารสนเทศน้ันในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหองคกรบรรลุจุดมุงหมายได ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเปนลักษณะการนําขอมูลทางการบัญชีของกิจการมาประมวลผล เพ่ือใหไดสารสนเทศ
ทางการบัญชีสําหรับผูบริหารที่จะนําไปใชเปนประโยชนในการตัดสินใจของตนเองซึ่งเปนลักษณะของการใช
สารสนเทศภายในองคหรือนําไปใชประโยชนภายนอกองคกร(โสภาพรรณ ไชยพัฒน.2559 :58) 

โครงการจัดหาน้ําสะอาดดวยระบบประปาหมูบาน ไดเร่ิมดําเนินการมาต้ังแตระยะของแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510 – 2514) รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานของรัฐทํา
การกอสรางระบบประปาหมูบาน โดยหนวยงานหลัก จะมี 2 หนวยงานคือ กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงรับผิดชอบการกอสรางระบบประปาและดูแลการผลิตจําหนายน้ําประปาในเขตเมืองหรือใน
ชุมชนท่ีมีจํานวนประชากรตั้งแต 5000 คนข้ึนไป และ กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข            
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการกอสรางระบบประปาหมูบานหรือการประปาขนาดเล็กในชุมชนท่ีมีจํานวนประชากร
ระหวาง 1000 – 5000 คน เม่ือกอสรางระบบประปาแลวเสร็จ จะมอบใหสุขาภิบาลหรือหมูบานบํารุงรักษาตอไป การ
บริหารในชวงแรกก็มีบางสวนที่ประสบความสําเร็จ และบางสวนก็ไมสามารถดําเนินการตอไปได (กรมอนามัย.2554 :1)  

ในชวงป พ.ศ.2525-2534 ซ่ึงเปนชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติกําหนดใหเปนชวงของทศวรรษการจัดหาน้ําสะอาดและการสุขาภิบาลในประเทศไทยขึ้น 
เพื่อใหมีการรณรงคใหประชาชนในประเทศไทย จํานวนรอยละ 95 มีน้ํากินน้ําใชสะอาด โดยใหมีน้ําสะอาดเพียงพอ
สําหรับดื่มอยางนอย 5 ลิตรตอคนตอวัน และน้ําใชเพียงพอ 45 ลิตรตอคนตอวัน ภายในป พ.ศ.2534 ขณะนั้นกรม
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อนามัยซึ่งรับผิดชอบงานเจาะบอบาดาลอยู จึงไดปรับปรุงงานดานการจัดสรางระบบประปาหมูบานอีกคร้ัง โดย
กอสรางระบบประปาหมูบานในพื้นที่ที่อยูนอกเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาล เพื่อใหประชาชนในชนบทหางไกลได
มีน้ําสะอาดจากระบบประปาใชสําหรับการอุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง โดยเริ่มดําเนินการกอสรางระบบประปา
หมูบานตั้งแตป พ.ศ. 2525 เปนตนมา และจากประสบการณที่ผานมาของกรมอนามัยในดานการบริหารกิจการ
ประปา พบวาการบริหารกิจการประปาใหประสบความสําเร็จนั้นไมเพียงแตมีโครงสรางระบบประปาที่ดีเทานั้น           
สิ่งสําคัญตองมีการบริหารจัดการที่มีระบบ มีการบริหารงานบุคคล การผลิต การจําหนายน้ําประปา ตลอดจนมีการ
ใหบริการดานตางๆ โดยใหผู เก่ียวของทุกฝายไดเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการประปา เพื่อใหมีผล
ประกอบการที่ดี ซึ่งทําใหระบบประปาสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน ดังนั้น เมื่อกรมอนามัยกอสรางระบบประปา
หมูบานแลวเสร็จจะยกมอบอํานาจการบริหารใหแกคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมูบาน ซึ่งเปนองคกรที่
จัดตั้งขึ้นทําหนาท่ีบริหารกิจการระบบประปาหมูบาน โดยกรมอนามัยไดกําหนดใหมีการเตรียมชุมชนใหแกทองถิ่น
นั้นๆ เพื่อใหประชาชน ไดมีโอกาสมาประชุมปรึกษาหารือและรับทราบ แนวทางการบริหารกิจการระบบประปา 
และมีสวนรวมในการดูแลในการกอสรางระบบประปา ตั้งแตกอนการกอสรางระบบประปา และระหวางการ
กอสรางระบบประปา เพื่อกําหนดทิศทางของการบริหาร การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการประปา การราง
กฎระเบียบขอบังคับของกิจการประปา การจัดต้ังกองทุนพัฒนาหมูบาน ฯลฯ เปนตน หลังจากกอสรางระบบ
ประปาเสร็จแลว กรมอนามัยก็มีการอบรมใหความรูดานการผลิตน้ําประปา การบํารุงรักษาระบบประปา และการ
บริหารกิจการประปาใหแกผูดูแลระบบประปาและคณะกรรมการบริหารกิจการประปา ทําใหผลการดําเนินงานของ
กิจการประปาสวนใหญประสบความสําเร็จ มีผลกําไร สามารถนําเงินกองทุนฯที่ไดไปพัฒนาสาธารณูปโภค ไดแก 
ขยายเขตแนวทอใหบริการน้ําประปา พัฒนาถนนในหมูบาน เปนตน 

ในเขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 209 แหง ซึ่งแตละแหงมีหนาที่ในการดู
และรับผิดชอบงานกิจการประปาหมูบาน สภาพปญหาท่ีเกิดจากการรับผิดชอบในการดูแลงานกิจการประปา            
ไมเพียงการดูแลคุณภาพของน้ําประปาท่ีใหประชาชนในแตละเขตปกครองทองถิ่นของตนเองไดใชเพียงอยางเดียว  
แตยังมีงานดานบริหารซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติควบคูกัน ฝายการเงินและบัญชี (เรงรัดรายไดและ
พัฒนารายได) ฝายนี้เปนงานสําคัญของการใชจายเงิน การจัดเก็บเงิน การจัดทําบัญชี ตองเปนปจจุบัน มีขอมูลใน
การตรวจสอบ วางแผน สะทอนปญหาในระบบงานท้ังหมดได ปจจุบันมีการนําโปรแกรมระบบคอมพิวเตอรมาชวย
ในการออกใบเสร็จอัตโนมัติ ทําใหการจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ภายใตสภาพแวดลอมการแขงขันที่รุนแรงของธุรกิจ ทุกองคกรตองเรงปรับตัวใหรวดเร็วเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลง ดวยการบริหารองคกรที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการบริการที่สรางความพึงพอใจใหลูกคาไดมากท่ีสุด ปจจัย
ที่สําคัญที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพคือ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting 
Information System –AIS) ท่ีถูกตองรวดเร็ว เชื่อถือได ซึ่งสารสนเทศทางการบัญชีนั้นมีมากมายหลายรูปแบบ          
เชนงบดุล งบกําไรขาดทุน รายงานยอดขาย เปนตน (นิศากร นครพิน, 2551) เพราะระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สามารถชวยธุรกิจในการจัดการปญหาระยะสั้นได นอกจากนี้ยังชวยใหกิจการเหลานี้ดําเนินงานในสภาพแวดลอมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอด และมีการแขงขันสูงเพื่อใหสามารถบูรณการการดําเนินงานเขากับแผนกลยุทธระยะยาวได 
(Ismail and King, 2010) ดวยเหตุดังกลาว ผูบริหารจึงตองมีความตองการระบบสารสนเทศทางการบัญชีมากข้ึน 
เพื่อสามารถนําไปเปนขอมูลในการบริหารองคกรใหดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถแขงขันได ในการ
นําระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใชในการบริหารองคกรนั้น ผูบริหารจะตองมีความรูความสามารถในการนําระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีมาใชบริหารองคกรดวยเนื่องจากระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีบทบาทสําคัญในการบริหาร
องคกรใหมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ถาผูบริหารขาดความรูความสามารถใน
การนําระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช ระบบสารสนเทศทางการบัญชีก็ไมสามารถตอบสนองความตองการของผู
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมเพียงพอตอการสรางความเชื่อมั่นใหกับบุคคลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
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จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยซึ่งเปนผูปฏิบัติงานดวยระบบสารสนเทศกิจการประปาจึงมีความสนใจศึกษา
ความคิดเห็นของพนักงานสวนตําบลตอระบบสารสนเทศมาใชในดานการเงินและบัญชีของงานกิจการประปาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย  เพื่อนําผลการศึกษาเสนอผูบังคับบัญชาไดนําขอมูลไป
ประกอบการตัดสินใจแกไขปญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น และเพ่ือใหการปฏิบัติงานดวยการนําระบบสารสนเทศมา
ใชในดานการเงินและบัญชีของงานกิจการประปาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย ประสบ
ความสําเร็จตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิน่ตอระบบสารสนเทศดานการเงินและบัญชงีานกิจการ

ประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นตอระบบสารสนเทศดานการเงินและ

บัญชีงานกิจการประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
จากการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถ่ินตอระบบสารสนเทศดานการเงินและบัญชีงาน

กิจการประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย ทั้งนี้ผูวิจัยไดทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการใช
ระบบสารสนเทศมาใชในดานการเงินและบัญชีของงานกิจการประปา แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จในการปรับเปล่ียนระบบบัญชีเกณฑเงินสด เปนเกณฑคงคาง (นภาพร ณ เชียงใหม
, 2559 :16-17) เปนแนวทางในการดําเนินวิจัย ผูวิจัยสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)โดยใชวิธีสํารวจมุงศึกษาความคิดเห็นของ
พนักงานสวนทองถิ่นตอระบบสารสนเทศดานการเงินและบัญชีงานกิจการประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตจังหวัดบุรีรัมย ประชากรท่ีในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรปฏิบัติงานในดานการเงินและบัญชีของงานกิจการ
ประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย แหงละ 3 ทาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 
209 แหง มีบุคลากร จํานวน 627 คน (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย,2560) ผูวิจัยไดทําการ

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ตําแหนงหนาที ่
5. สาขาทีส่ําเร็จการศึกษา 
6. ประสบการณการทํางาน 

ความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นตอ
ระบบสารสนเทศดานการเ งินและบัญชี   
งานกิจการประปาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย  
1. ดานบุคลากร 
2. ดานการสนบัสนุนจากผูบังคบับัญชา 
3. ดานเทคโนโลย ี
4. ดานกระบวนการทํางาน 
5. ดานคูมือปฏิบัติงาน 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการการใชสูตรคํานวณของทาโรยามาเน(Taro Yamane, 1973 :125) ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 244 คน โดยวิธีกําหนดสัดสวนดวยดวยวิธีจับฉลากเครื่องมือใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
(Questionnaire)ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดสรางขึ้นตามวัตถุประสงคและตามกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งมีขั้นตอน
การสรางแบบสอบถาม และเนื้อหาของแบบสอบถาม  
ขั้นตอนการสรางเครือ่งมือ 
 1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตําราเอกสาร บทความ แนวคิด และทฤษฏี
เก่ียวกับความคิดเห็น แนวความคิดเก่ียวกับการปกครองสวนทองถิ่น ความรูเกี่ยวกับระบบประปาหมูบาน แนวคิด
เก่ียวกับระบบสารสนเทศ แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี แนวคิดเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พรอมกับนําผลงานวิจัยที่เก่ียวของใหครอบคลุมความมุงหมายของการวิจัยเพื่อ
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการ
แกไข ปรับปรุง เพื่อใหอานแลวมีความเขาใจงายและชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 
 3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปตรวจสอบหาคา IOC และทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุดเพื่อนําไปหาคาความเช่ือมั่น โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cornbach Coefficient) พบวา คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.8775 
  4. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยคร้ังนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยทําการแจกแบบสอบถาม ไปยังกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด โดยใหบุคลากรปฏิบัติงานในดาน
การเงินและบัญชีของงานกิจการประปาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย  ตอบแบบสอบถาม
ดวยตนเอง 
 2. ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล แลวนําแบบสอบถามที่สมบูรณมาทําการลงรหัส
ของขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดใหเปนตัวเลข ที่สามารถนําไปลงในเคร่ืองคอมพิวเตอรประมวลผล 
 3. นําแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว มาทําการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบ 
จากนั้นจึงนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหทางสถิติ 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ทางผูวจิัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
  1. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของ
แบบสอบถาม 
 2. ทําการลงรหัสแลวนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรและทําการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงไดคํานวณคาสถิติตางๆ จากขอมูล ใน
แบบสอบถาม การคํานวณหาคาเฉลี่ย( x )สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)โดยกําหนดเกณฑการใหความหมายคาเฉล่ีย
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 4) 

 4.50 - 5.00 หมายถึง บุคลากรมีความพรอมอยูในระดับมากทีสุ่ด  
 3.50 – 4.49 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  
 2.50 – 3.49 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  
 1.50 – 2.49 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย  
 1.00 – 1.49 หมายถึง บุคลากรมีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด  
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติขั้นพื้นฐานและการประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางสถิติ เพ่ือวิเคราะหคาสถิติดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรหรือปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรปฏิบัติงานในดาน
การเงินและบัญชีของงานกิจการประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สาขาท่ีสําเร็จการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณทํางานสถิติที่ใชคือคาแจกแจงความถี่ 
(frequency) และคารอยละ (percentage)  

2. วิเคราะหระดับความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นตอระบบสารสนเทศดานการเงินและบัญชีงาน
กิจการประปาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย  โดยรวม รายดาน และรายขอสถิติที่ใชคือ
คาเฉลี่ย (mean) ใชแปรความหมายของขอมูลตางๆและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใชคูกับ
คาเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะการกระจายของขอมูล 

3.สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นตอระบบ
สารสนเทศดานการเงินและบัญชีงานกิจการประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมยแตกตางกัน
ตามคุณลักษณะสวนบุคคลวิเคราะหโดยใชสถิติคา t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way 
ANOVA) ดวยคา F-test หากพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะใชการเปรียบเทียบ
รายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s test) 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
  การนําเสนอสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยขอนําเสนอเปนภาพรวม และขอสรุปผลการวิจัยที่เปนไปตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว ตามลําดับดังนี้ 
  1. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษา พบวา บุคลากร
ทองถิ่นผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สําเร็จ
การศึกษาสาขาการบัญชี มีตําแหนงเปน นักวิชาการเงินและบัญชี /เจาพนักงานการเงินและบัญชีและ               
มีประสบการณไมเกิน 2 ป  
  2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นตอระบบสารสนเทศดานการเงินและบัญชีงาน
กิจการประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย  โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานคูมือปฏิบัติงาน อยูในระดับมากที่สุด นอกนั้นทุกดานอื่นๆอยูในระดับมาก            
เมื่อเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก ดานคูมือปฏิบัติงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.63 รองลงมา            
ดานกระบวนการทํางานคาเฉลี่ยเทากับ 4.32ดานเทคโนโลยี คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 ดานการสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชา คาเฉลี่ยเทากับ 3.99และดานบุคลากร คาเฉลี่ยเทากับ 3.94ตามลําดับ 
 3. จากผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นตอระบบสารสนเทศดานการเงิน
และบัญชีงานกิจการประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 
พบวา โดยภาพรวมการจําแนกตามเพศ และอายุ บุคลากรทองถิ่นมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การจําแนกตามเพศ ดานบุคลากร ดานการสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชา ดานเทคโนโลยี และดานกระบวนการทํางาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4. ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับระบบสารสนเทศดานการเงินและบัญชีงานกิจการประปา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแยกได 5 ดาน แตละดานเรียงลําดับจากความถ่ีจากมากไปนอย ไดแก ดานระบบ
งบประมาณ ปรากฏวา ระบบสมบูรณแตยังขาดความรูความเขาใจและเครื่องคอมพิวเตอรตลอดจนระบบInternet 
ไมสมบูรณจึงทําใหการปฏิบัติงานดานงบประมาณไมไดผลดีเทาที่ควร หนวยงานเจาของงบประมาณไมเขาใจถึง
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ขั้นตอนการทําฏีกาจําเปนตองใหสวนการคลังวางฏีกาทําใหเสียระบบการเบิกจายขาดการตรวจสอบและควบคุมที่ดี
จําและ เจาของงบประมาณไมตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ/ไมเขาใจถึงข้ันตอนการเบิกจาย ดานระบบขอมูล
รายรับ ปรากฏวา บันทึกรายการบัญชียอนหลัง/ไมนําเงินเขาเก็บในตูนิรภัย/การรับไมเปนปจจุบันไมเปนประจําวัน/
มีขอผิดพลาดทําใหผิดหมวดและผิดประเภท และ การจัดเก็บคาน้ําประปา ไมไดอยางทั่วถึงรับเงินแลวไมรีบออก
ใบเสร็จ ออกใบเสร็จรับเงินผิด ทอนเงินผิด ไมนําสงเงินทันตามเวลา ดานระบบขอมูลรายจาย ปรากฏวา เจาหนาที่
ปฏิบัติงานไมทันตามกําหนดเวลา รองลงมา ผูมีสิทธิ์รับเงินมารับเงินภายในกําหนด ดานระบบบัญชี ปรากฏวา การ
พิมพรายงานทางการเงินไมออก รองลงมาเคร่ืองจะมีการเก็บขอมูลเปนภาษาอังกฤษ ขอมูลที่เก็บเขาในระบบ
ผิดพลาด การเรียกดูไมพบขอมูล มีขอมูลผิดพลาดหรือมีปญหาในการเรียกดูขอมูลบนระบบไมถูกตอง  และ 
เจาหนาที่ยังเคยชินกับการบันทกึบัญชกีับระบบมือ และมีการจัดทําบัญชีลาชาไมทันเวลา ปดงบการเงินประจําเดือน
ลาชา ดานระบบรายงานผูบริหาร ปรากฏวา ผูบริหารยังขาดความรูความเขาใจในการเรียกดูระบบรายงานทาง
การเงิน รองลงมา ผูบริหารไมทราบประโยชนของระบบสารสนเทศทางการบัญชี และผูบริหารมีการกําหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร แผนงานรองรับการจัดทําระบบงบประมาณรายจายดวยระบบสารสนเทศ 
. 

อภิปรายผล 
  ผลการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นตอระบบสารสนเทศดานการเงินและบัญชีงานกิจการ
ประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัยไดอภิปรายผลโดยภาพรวมและรายดาน ดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถ่ินตอระบบสารสนเทศดานการเงินและบัญชีงาน
กิจการประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของเทียนใจ สุทะ(2561)การประเมินผลการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
(e-LAAS) ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาความพึงพอใจตอคุณลักษณะซอฟตแวรที่
มีคุณภาพ ประกอบดวย 6 ดาน คือ 1) ดานประโยชนใชสอย 2) ดานความนาเชื่อถือ 3) ดานความสามารถ ในการ
ใชงาน 4) ดานประสิทธิภาพ 5) ดานความสามารถในการบํารุงรักษา 6) ดานความสามารถ ในการโอนยายระบบ 
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของซอฟทแวร (Software) ที่มีคุณภาพ อยูในระดับมาก  
 2. จากผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถ่ินตอระบบสารสนเทศดานการเงิน
และบัญชีงานกิจการประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 
พบวา โดยภาพรวมการจําแนกตามเพศ และอายุ บุคลากรทองถ่ินมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การจําแนกตามเพศ ดานบุคลากร ดานการสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชา ดานเทคโนโลยี และดานกระบวนการทํางาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของศิริวัฒน เปลี่ยนบางยาง(2558) ประสิทธิผลของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทัศนคติตอเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และทักษะความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธกับประสิทธิผลของการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  3. ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับระบบสารสนเทศดานการเงินและบัญชีงานกิจการประปา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแยกได 5 ดาน แตละดานเรียงลําดับจากความถ่ีจากมากไปนอย ไดแก ดานระบบ
งบประมาณ ปรากฏวา ระบบสมบูรณแตยังขาดความรูความเขาใจและเครื่องคอมพิวเตอรตลอดจนระบบInternet 
ไมสมบูรณจึงทําใหการปฏิบัติงานดานงบประมาณไมไดผลดีเทาที่ควร หนวยงานเจาของงบประมาณไมเขาใจถึง
ขั้นตอนการทําฏีกาจําเปนตองใหสวนการคลังวางฏีกาทําใหเสียระบบการเบิกจายขาดการตรวจสอบและควบคุมที่ดี
จําและ เจาของงบประมาณไมตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ/ไมเขาใจถึงข้ันตอนการเบิกจาย ดานระบบขอมูล
รายรับ ปรากฏวา บันทึกรายการบัญชียอนหลัง/ไมนําเงินเขาเก็บในตูนิรภัย/การรับไมเปนปจจุบันไมเปนประจําวัน/
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มีขอผิดพลาดทําใหผิดหมวดและผิดประเภท และ การจัดเก็บคาน้ําประปา ไมไดอยางทั่วถึงรับเงินแลวไมรีบออก
ใบเสร็จ ออกใบเสร็จรับเงินผิด ทอนเงินผิด ไมนําสงเงินทันตามเวลา ดานระบบขอมูลรายจาย ปรากฏวา เจาหนาที่
ปฏิบัติงานไมทันตามกําหนดเวลา รองลงมา ผูมีสิทธิ์รับเงินมารับเงินภายในกําหนด ดานระบบบัญชี ปรากฏวา การ
พิมพรายงานทางการเงินไมออก ดานระบบรายงานผูบริหาร ปรากฏวา ผูบริหารยังขาดความรูความเขาใจในการ
เรียกดูระบบรายงานทางการเงิน รองลงมา ผูบริหารไมทราบประโยชนของระบบสารสนเทศทางการบัญชี และ
ผูบริหารมีการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานรองรับการจัดทําระบบงบประมาณรายจายดวยระบบ
สารสนเทศ สอดคลองกับงานวิจัยของธิรา เชื้อกูลชาติ (2556 :บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเร่ือง “ความพรอมในการ
ใชระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) ขององคการบริหารสวนตําบลสินเจริญ อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎรธานี” 
จากการศึกษาพบวา มีปญหาอุปสรรคในการใชระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ยังไมเพียงพอ ระบบอินเตอรเน็ตไมมีความเสถียรภาพ สัญญาณหลุดบอย องคการบริหารสวนตําบลมีขอมูลที่ใชใน
การเขาสูระบบบัญชีคอมพิวเตอรควบถวนและเปนปจจุบนั เจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจและทักษะการใชงาน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร ผูบริหารเห็นไมเห็นความสําคัญของระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) สําหรับแนวทาง
สงเสริมการบริหารงานคลัง เจาหนาที่และผูบริหารความพรอมที่จะรับการเปล่ียนแปลงกับการนําระบบบัญชี
คอมพิวเตอรมาใชแทนระบบบัญชีที่ใชอยูในปจจุบัน ผูบริหารควรพรอมที่จะสนับสนุนดานเคร่ืองมือและอุปกรณ
และดานบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล สําหรับรองรับการใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

จากการศึกษาพบวาความคิดเห็นของพนักงานสวนทองถิ่นตอระบบสารสนเทศดานการเงินและบัญชีงาน
กิจการประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมยโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ ๆ มีคาเฉลี่ยที่มากและนอย ดังนั้นจึงขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. ดานบุคลากร หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรสรรหาบุคลากรมาเพ่ือใหมีความเพียงพอใน
การปฏิบัติงานดวยระบบสารสนเทศทางบัญชี  

2. ดานการสนับสนนุจากผูบงัคับบญัชา ผูบังคับบัญชาควรใหการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาการใช
ระบบสารสนเทศทางบัญชี ซึ่งสงผลถึงการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรหรือ วางระบบ
อินเตอรเน็ตใหเสถียรกับระบบสารสนเทศทางบัญชี 

3. ดานเทคโนโลยี องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอตอผูปฏิบัติงานดวย
ระบบสารสนเทศทางบัญชี 

4. ดานกระบวนการทํางาน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินควรมีการปรับปรุงโปรแกรมระบบงาน
เพื่อใหมีความสามารถในการประมวลผลท่ีรวดเร็วและถูกตอง   

5. ดานคูมือปฏิบัติงาน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นควรมีการจัดทําคูมือมีความละเอียดชัดเจน
ของเนื้อหา  
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

ผลของการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ แมวาไมตรงตามท่ีผูวิจัยไดตั้งไวกอนทําการวิจัย ซึ่งผูวิจัยตองการจะ
เสนอแนะสําหรับใชในการศึกษาวิจัย สําหรับผูที่สนใจในโอกาสตอไปดังนี้ 

1. ควรทําการศึกษาถึงระบบการบริหารงานในดานอื่นๆ เพื่อมาปรับปรุงแกไขการทํางานของบุคลากร         
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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2. ควรทําการศึกษาผลของการเปรียบเทียบระหวางระบบการบริหารงานคลังดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร
กับระบบงานในหนวยงานอ่ืนๆ ภายนอกจังหวัด เพ่ือทําการเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหาขอดี
หรือขอปรับปรุงในการใชงาน 

3. ควรศึกษาถึงปจจัยที่มีสงผลตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศดานการเงินและบัญชีงาน
กิจการประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย 
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ลักษณะสวนบุคคลและสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรร        
ในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 
Personal Characteristics And Marketing Mix Affect The Decision To Buy House In 
Amphoe Mueang, Phitsanulok. 
 

ผูวิจัย    วรพล  ธนะศรีสืบวงศ 
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

บทคัดยอ 
บานและท่ีอยูอาศัยเปนหนึ่งในปจจัยสี่ ซึ่งถือวาเปนพื้นฐานท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย เพราะวา

สวนใหญคนทุกคนจะมีบานเปนของตัวเอง เพ่ือเปนที่พักผอนหลับนอนและทํากิจกรรมตางๆ ภายในครอบครัว 
สงผลใหการเลือกซื้อบานที่อยูอาศัยของแตละครอบครัวแตกตางกัน โดยเหตุผลหลักๆ ในการเลือกซื้อคือ จะตอง
สามารถตอบสนองความตองการของบุคคลและสมาชิกในครอบครัวไดอยางเหมาะสม จากการท่ีคนตองการมีบาน
เพื่อตอบสนองความตองการที่เปนปจจัยพื้นฐานของตน จึงทําใหเกิดธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยประเภทท่ีอยู
อาศัยหรือที่อาจเรียกวา โครงการบานจัดสรร โดยโครงการบานจัดสรรจัดตั้งข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคทั้งดานความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกใน
การซื้อที่อยูอาศัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้ศึกษา เรื่องลักษณะสวนบุคคลและสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัด เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใชการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research Method) จากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 ชุด ซึ่งผลการวิจัยพบวา จากการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) ลักษณะสวน
บุคคลดาน อายุ ระดับรายได ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรโดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญ ในดานการตัดสินใจซึ่งแยกเปน ดานการรับรูความ
ตองการ ดานการคนหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือกกอนการซ้ือ และดานการตัดสินใจซ้ือ  และจากผลการ
วิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวาสวนประสมทางการตลาด                
ดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และดานราคาสงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในอําเภอ
เมืองจังหวัดพิษณุโลกเรียงลําดับตามน้ําหนักในการใหความสําคัญในดานตางๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 
คําสําคัญ : 1) บานจัดสรร 2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 
Abstract

House is an important basis for human life. Most people have their own homes for 
resting, sleeping and doing various activities. As a result, the choice of buying a house for 
each family is different. The main reason in purchasing a house is to meet a family 
member’s need.

The main reason in the purchase is Must be able to meet the needs of individuals 
and family members appropriately From people wanting to have a home to meet their basic 
needs Thus causing the business of residential property that may be called Housing project 
By housing projects established To meet the needs of consumers in terms of convenience, 
safety and various facilities Causing consumers to have the option to buy house. This 
research studied Personal characteristics and marketing mix affecting the decision to buy 
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house in Mueang Phitsanulok (Quantitative Research) used survey research method from 
responding to the sample group questionnaire The study found that from one way analysis 
personal characteristics in age, income level, education level Occupation, married status, 
and number of family members affected the decision to buy house, The level of decision 
separate into Perceived needs, Searching for information, Alternative assessment before 
purchasing, and Purchasing decisions. From the equation of Multiple regression analysis 
found that the marketing mix, Process, Product. Marketing promotion. And Price 
influencing the decision to buy house in Mueang Phitsanulok sorted by weight of 
importance in statistical significant .05

Keywords : 1) Housing Estate 2) Marketing Mix
 

บทนํา (Introduction) 
บานและท่ีอยูอาศัยเปนหนึ่งในปจจัยสี่ ซึ่งถือวาเปนพื้นฐานท่ีสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย เพราะวา

สวนใหญคนทุกคนจะมีบานเปนของตัวเอง เพื่อเปนที่พักผอนหลับนอนและทํากิจกรรมตางๆ ภายในครอบครัว 
สงผลใหการเลือกซื้อบานที่อยูอาศัยของแตละครอบครัวแตกตางกัน โดยเหตุผลหลักๆ ในการเลือกซื้อคือ จะตอง
สามารถตอบสนองความตองการของบุคคลและสมาชกิในครอบครัวไดอยางเหมาะสม อีกทั้งบานยังจัดเปนสินทรัพย
ที่มีมูลคาสูง กลาวคือสามารถบงบอกถึงสถานะภาพทางสังคมไดดวย (วีณา ศรีเจริญ, 2558) 
 ในปจจุบันตลาดดานอสังหาริมทรัพย จัดเปนตลาดที่มีการแขงขันอยางรุนแรงระหวางโครงการบานจัดสรร 
จึงเปนสาเหตุที่สงผลใหผูประกอบการจะตองมีการปรับตัวอยางเห็นไดชัด รวมถึงตองปรับแผนการดําเนินงานทาง
ธุรกิจอยูตลอดเวลา เพ่ือใหทันตอสภาวการณแขงขันที่เกิดข้ึนในตลาด และทันตอความตองการของผูบริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ เพื่อมุงเนนในเรื่องการพัฒนาและสรางการเติบโตอยางตอเนื่อง เนื่องจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยในป 2561 มีแนวโนมจะเติบโตขึ้นประมาณ 5-10% ซึ่งมีปจจัยจากการลงทุนของภาครัฐโดยเฉพาะ
การลงทุนดานการคมนาคม การสรางรถไฟความเร็วสูงและถนนผานจังหวัดพิษณุโลก จึงเปนปจจัยสนับสนุนตอ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่สูงขึ้น (ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห, 2561) 

จังหวัดพิษณุโลกจัดเปนจุดศูนยกลางในดานคมนาคมของภูมิภาคอินโดจีน โดยเปนจุดเชื่อมตอระหวาง
ภาคกลางกับภาคเหนือ รวมทั้งภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวย จึงเรียกวา เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน 
สงผลใหมีประชากรจากหลายจังหวัดจําเปนตองเดินทางผาน อีกท้ังอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกยังมีจํานวน
ประชากรที่เพิ่มมากข้ึน ในป 2560 มีจํานวนประชากรถึง 182,001 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2560) จะเห็น
ไดวาการสรางบานจัดสรรมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นทุกป จึงสงผลใหเกิดการแขงขันดานธุรกิจของโครงการบานจัดสรร
ตางๆ ดังนั้นผูวิจัยไดเล็งเห็นศักยภาพทางธุรกิจ จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาเร่ือง ลักษณะสวนบุคคลและสวน
ประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใหทราบและ
เขาใจถึงปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยนําขอมูลจากการวิจัยนี้ไปตอยอดพัฒนาธุรกิจบานจัดสรร ใหตรงกับตามความ
ตองการของลูกคา รวมไปถึงการสรางความกาวหนาใหแกธุรกิจบานจัดสรรอยางตรงจุด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. ศึกษาลักษณะสวนบุคคลที่ใหความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในจังหวัด

พิษณุโลก 
2. ศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรของ

ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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กรอบแนวคิดในการทําการวิจัย 

 
 

 

วิธีการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเปนกระบวนการทําวิจัยท่ีนําขอมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห 
กลาวคือเปนการใชตัวเลขมาประกอบการวิเคราะห สรุปผล และนําเสนองานวิจัย 
  1. ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาวิจัยนี้ ไดแก ประชากรที่มีความสนใจท่ีจะซ้ือบานใน
โครงการบานจัดสรรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 182,001 ราย (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2560) 

2. กลุมตัวอยาง (Sample) ไดกําหนดกลุมตัวอยางจากสูตรของคอแครน (Cochran, 1977) ในการ
กําหนดขนาดตัวอยาง ที่ระดับความเชื่อมั่นในอัตรา 95 เปอรเซ็นตและมีคาความคาดเคลื่อนที่ระดับอัตรา ± 5 
เปอรเซ็นต ผูศึกษาไดกําหนดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง โดยทําการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอนโดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Sample Random Sampling) เพ่ือสุมเลือก 6 ตําบล จาก 20 ตําบล 
ในอําเภอเมืองจังหวัดพิษุโลก 

ใชวิธีจับฉลาก (Lottery) โดยจะมีรายชื่อตําบลในอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกใสลงไปในกลองแลว          
สุมหยิบมาได 6 ตําบลดังนี้ 1. ตําบลในเมือง 2. ตําบลสมอแข 3.ตําบลหัวรอ 4. ตําบลบานกราง 5. ตําบลบานคลอง 
6. ตําบลดอนทอง 

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถามกับกลุมผูสนใจ
ซื้อบานจัดสรร ในอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

ลักษณะสวนบุคคล 
1. อาย ุ
2. ระดับการศึกษา 
3. อาชีพ 
4. ระดับรายไดตอเดือน 
5. สถานภาพสมรส 
6. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) 
1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานสถานท่ีและชองทางการจัด

จําหนาย 
4. ดานการสงเสริมการตลาด 
5. ดานบุคคล 
6. ดานการนาํเสนอลักษณะทาง

กายภาพ 
7. ดานกระบวนการ 

การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรร 

ในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

- การรับรูความตองการ 

- การคนหาขอมูล 

- การประเมินผลทางเลือกกอนการซื้อ 

- การตัดสินใจซื้อ 
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การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



3. การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ในรูปแบบของการใช แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งสรางขึ้นจากการอางอิงตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ท่ีใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบแบบสอบถามเอง 

4. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก  1 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)          
เปนการคนควา สืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ที่มีความนาเชื่อถือ ไดเผยแพรไวในหนวยงานราชการและเอกชน 
ไดแก ขอมูลทางอินเตอรเน็ต งานวิจัย Journal และเอกสารท่ีเกี่ยวของ .2 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เปนขอมูลที่ไดสรางข้ึนเองโดยใชเครื่องมือการเก็บรวบรวมซึ่งในที่นี้คือ แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่มีความ
สนใจจะซื้อบานในโครงการบานจัดสรร โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 ชุด   

5. ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหในรูปแบบของเชิงปริมาณ โดยสถิติวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก              
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการอธิบาย ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง           
ซึ่งนําเสนอและอธิบายในรูปของคาเฉลี่ย คารอยละ ความถ่ี และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผานตารางและแผนภู มิ         
2. การวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนการศึกษาขอมูลของกลุมตัวอยางดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis) โดยใช One way Anova analysis และ Multiple regression analysis 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ พบวาเปนเพศชายจํานวน 167 คน คิดเปน

รอยละ 41.7 เพศหญิงจํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 58.3 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 25-34 ป จํานวน 
230 คน คิดเปนรอยละ 57.5 กลุมตัวอยางมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท จํานวน 118 คน คิดเปน
รอยละ 29.5 รองลงมามีรายได 10,001-20,000 บาท จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27 มักประกอบอาชีพเปน
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.5 และเจาของกิจการ อาชีพอิสระ จํานวน 135 คน          
คิดเปนรอยละ 33.7 โดยกลุมตัวอยางรอยละ 69 มีระดับการศึกษาอยูที่ระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด จํานวน 
237 คน คิดเปนรอยละ 59.2 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวตั้งแตสี่คนขึ้นไปจํานวน 237 คน คิดเปนรอยละ 59.3 
จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 คน 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคในการซ้ือบานจัดสรรเพื่ออยูอาศัยเอง คิดเปนรอยละ 85 ของกลุม
ตัวอยางท้ังหมด 400 คน แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางตองการซื้อบานเพื่ออยูอาศัยเองเปนหลัก แหลงขอมูลของ
โครงการที่กลุมตัวอยางที่รับรูและเขาถึงมากที่สุดคือสื่อทางอินเทอรเน็ตและโซเชียลมีเดีย คิดเปน รอยละ 52.3 
ระยะเวลาในการพิจารณากอนตัดสินใจซื้อบานจัดสรรสวนมากกลุมตัวอยางใชวาคิดกอนตัดสินใจนานมากกวา         
2 เดือน เปนรอยละ 70 ระดับราคาบานจัดสรรที่กลุมตัวอยางสนใจสวนมากอยูที่ราคา 2,500,000 บาทข้ึนไป อยูที่
รอยละ 28.8 บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อบานของกลุมตัวอยางสวนมากใกลเคียงกันระหวาง ตนเอง           
กับ แฟน/คูสมรส อยูที่รอยละ 34.8 และ 34.0 ตามลําดับ นอกจากนี้ทําเลที่ตั้งของโครงการบานจัดสรรที่กลุม
ตัวอยางชื่นชอบ เปรียบเทียบระหวางในเมืองที่มีความเจริญใกลแหลงอํานวยความสะดวก กับชานเมืองที่มีความ
เงียบสงบ พบวาสวนมากกลุมตัวอยางเลือกอยูชานเมืองมากกวา คิดเปนรอยละ 55.3  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในภาพรวมอยูในเกณฑเห็นดวย เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญใหความสําคัญในหัวขอ ตองการสวนหยอมและสนามหญารอบบานมากกวาการเทปูนรอบบานเปนอันดับแรก 

โดยมีความเห็นในระดับเห็นดวย (  = 4.25 , S.D. = 0.97) 
ปจจัยดานราคา ในภาพรวมอยูในเกณฑระดับเห็นดวย เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญใหความสําคัญในหัวขอ มีการคืนเงินจองและเงินดาวนบานหากการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินไมผาน         

เปนอันดับแรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (  = 4.58 , S.D. = 0.73) 
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ปจจัยดานสถานที่และชองทางการจัดจําหนาย ในภาพรวมอยูในเกณฑระดับเห็นดวย เม่ือพิจารณาเปน
รายขอพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญในหัวขอ มีสํานักงานใหคําแนะนําและติดตออยางสะดวก          

เปนอันดับแรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (  = 4.58 , S.D. = 0.67)  
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมอยูในเกณฑระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญในหัวขอ การรับประกันซอมแซมบานของโครงการใหหลังการขาย มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อ เปนอันดับแรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (  = 4.66 , S.D. = 0.60) 
 ปจจัยดานบุคคล ในภาพรวมอยูในเกณฑระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญใหความสําคัญในหัวขอ พนักงานขายตองมีความรูเรื่องบานและใหคําแนะนําไดอยางถูกตอง เปนอันดับแรก 

โดยมีความเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (  = 4.66 , S.D. = 0.57) 
 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ ในภาพรวมอยูในเกณฑระดับเห็นดวยอยางยิ่ง             
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญในหัวขอ มีการติดตั้งกลองวงจรปดตามจุดตางๆ 

ในโครงการ เปนอันดับแรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (  = 4.75 , S.D. = 0.53) 
 ปจจัยกานกระบวนการ ในภาพรวมอยูในเกณฑระดับเห็นดวยอยางยิ่ง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา    
กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญในหัวขอ มีชองทางท่ีสะดวก เชน โทรศัพท, Line ในการแจงเจาหนาที่
โครงการตลอดเวลาหากเกิดปญหาในบานหรือโครงการสงผลตอการตัดสินใจซื้อบานเปนอันดับแรก โดยมีความเห็น

ในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (  = 4.57 , S.D. = 0.62) 
ขอมูลดานการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

ดานการรับรูปญหา ในภาพรวมอยูในเกณฑระดับเห็นดวย เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญใหความสําคัญ ในหัวขอ ตองการเปลี่ยนที่อยูใหมและใหญขึ้นกวาเดิม มากเปนอันดับแรก โดยมีความเห็น

ในระดับเห็นดวย (  = 4.13 , S.D. = 0.85) 
ดานการคนหาขอมูล ในภาพรวมอยูในเกณฑระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญใหความสําคัญในหัวขอ ทานเขาสอบถามขอมูลจากโครงการบานจัดสรรที่สนใจโดยตรง กอนการตัดสินใจ

ซื้อ เปนอันดับแรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นดวย (  = 4.48 , S.D. = 0.63) 
ดานการประเมินทางเลือก ในภาพรวมอยูในเกณฑระดับเห็นดวยอยางยิ่ง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญ ในหัวขอ ทานคํานึงถึงรายได สถานภาพ และบริบททางสังคมกอนการ

ตัดสินใจซื้อ เปนอันดับแรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (  = 4.55 , S.D. = 0.65) 
ดานการตัดสินใจซื้อ ในภาพรวมอยูในเกณฑระดับเห็นดวย เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญใหความสําคัญ ในหัวขอ ทานตัดสินใจท่ีจะซื้อบานเปนของตัวเองมากกวาการเชาอยูแบบรายเดือน เปน

อันดับแรก โดยมีความเห็นในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง (  = 4.68 , S.D. = 0.58) 
 
การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน 

ในการใชสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression  
Analysis) ในการหาความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7Ps ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ 
ราคา สถานที่ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคคล การนําเสนอทางกายภาพ กระบวนการ กับการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบวา ปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 4 
ปจจัย คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และ ปจจัยดานกระบวนการ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
เพศ ผลการศึกษาพบวาเพศท่ีตางกันไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัด

พิษณุโลก โดยเพศชายและเพศหญิงมีระดับการตัดสินใจซื้อบานที่ไมตางกัน เปนเพราะวาเปนเพศชายหรือหญิง
ตองการบานเพ่ือเปนที่อยูอาศัยดวยจุดประสงคเดียวกัน ยอมมีการหาขอมูลตางๆกอนตัดสินใจซื้อ และมี
กระบวนการในการตัดสินใจซื้อที่ไมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สอดคลองกับ สุนีย เจษฎาวรางกลู และ
คณะ(2553) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานทาวนเฮาสในโครงการบริษัทวังทองกรุปจํากัด 
(มหาชน) พบวา เพศที่ตางกันไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อบานนทาวนเฮาสในโครงการ บริษัทวังทองกรุป
จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเพศท่ีตางกันมีมุมมองไมตางกันในเรองของการซ้ือบานที่อยูอาศัย  

อายุ ผลการศึกษาพบวาอายุที่ตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ตางกัน ในดานของการตัดสินใจซื้อ โดยพบวากลุมที่มีอายุระหวาง 25-34 ป ใหความสําคัญในดานการตัดสินใจซื้อ
บานนอยกวาผูที่มีอายุมากกวา 34 ป อาจเปนเพราะวาชวงอายุ 25-34 ปยังเปนชวงสรางตัว ทํางานเก็บเงินจึงยัง
ไมไดคิดจะตัดสินใจซื้อบานในชวงอายุนี้ โดยสอบคลองกับงานวิจัยของ น้ําผึ้ง ควรชม (2555)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง
ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อบานเอื้ออาทรโครงการรัตนาธิเบศร (ทาอิฐ) ที่พบวาผูที่มีอายุ
ตางกันใหความสําคัญกับสวนประสมการตลาดแตกตางกัน อาจเปนเพราะผูที่มีอายุตางกันการตัดสินใจในการ เลือก
ซื้อบานจัดสรรตางกัน เชน กลุมผูซื้อที่มีอายุนอย ยังมีรายไดนอยอาจใหความสําคัญ ดานราคาท่ีถูกกวาเปนสําคัญ 
แตกลุมผูซื้อท่ีมีอายุมากข้ึนอาจใหความสําคัญในการเลือกซื้อมากข้ึนโดยเฉพาะดานคุณภาพของตัวบาน  

รายได ผลการศึกษาพบวารายไดที่ตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรที่ตางกันในดานการประเมิน
ทางเลือก คือผูมีรายได 10,001-20,000 บาทจะประเมินทางเลือกในการซ้ือบานนอยกวา ผูที่มีรายไดสูงกวานี้ 
เนื่องจากเพราะรายไดที่ยังไมสูงมากนักทําใหเลือกซื้อบานไดไมหลากหลาย สวนผูที่มีรายได 20,001-30,000 บาท
จะใหความสําคัญในการประเมินทางเลือกมากกวาผู มีรายได 30,001-40,000 อาจเปนเพราะวา รายไดตั้งแต 
20,001-30,000 บาท เปนระดับรายไดปานกลางซึ่งสามารถเลือกซื้อบานไดหลายแบบแตยังตองเลือกบานที่
เหมาะสมกับความตองการมากที่สุดเพราะจะเลือกซื้อไดแคหลังเดียวเทานั้น สวนในดานการตัดสินใจซื้อนั้น ผูมี
ระดับรายไดนอย 10,001-20,000 บาท ใหความสําคัญมากกวาระดับรายไดอื่นๆ อาจเพราะดวยรายไดที่นอยจึง
ตองตัดสินใจใหดีที่สุดกอนเลือกซ้ือบานสักหลัง ซึ่งสอดคลองกับ วีณา ถิระโสภณ (2558) รายไดมีผลกระทบตอ
พฤติกรรมผูบริโภค ผูที่มีรายไดมากสามารถเลือกซื้อสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของตนไดมาก
จนเปนที่พอใจมีความสุขสบาย ในขณะที่ผูที่มีรายไดนอยก็สามารถซ้ือสินคาและบริการไดเฉพาะท่ีจําเปน  

ระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรใน
จังหวัดพิษณุโลกตางกัน โดยพบวาผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีตัดสินใจในดานการรับรูความตองการ
มากกวา ผูที่มีระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี อีกทั้งผูที่มีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรียังใหความสําคัญกับ
ดานการจัดสินใจซื้อมากกวาผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาจเปนเพราะวาผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
สวนมากจะเริ่มมีความตองการที่จะซื้อบานที่อยูอาศัยใหม และใหความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อบานคอนขางมาก
เนื่องจากการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีมีรายไดที่นอยจึงตองเลือกส่ิงที่ดีที่สุดกับงบประมาณที่จํากัด สวนผูที่มี
การศึกษาสูงมีงบประมาณรายไดที่สูงกวาทําใหตัดสินใจซื้อบานจัดสรรไดงายจึงไปใหความสําคัญกับดานอื่นๆ ที่
ไมใชดานการตัดสินใจมากกวา สอดคลองกับผลการวิจัยของ นรินทิรา เพ็งพรพิพิพัฒน (2556) ที่ไดทาการศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอการ ตัดสินใจของผูซื้อในการเลือกซื้อท่ีอยูอาศัยแบบบานเดี่ยวในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
พบวาระดับ การศึกษาที่แตกตางกันนั้นสงผลตอการตัดสินใจของผูซื้อในการเลือกท่ีอยูอาศัยแบบบานเดี่ยวท่ี
แตกตางกัน  
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อาชีพ ผลการศึกษาพบวาอาชีพที่ตางกันสงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรที่ตางกัน โดยผูที่ประกอบ
อาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญกับการตัดสินใจดานการตัดสินใจซื้อมากกวาผูที่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน อาจเปนเพราะอาชีพขาราชการ มีฐานเงินเดือนที่มั่นคงและยังมีสวัสดิการตางๆซึ่งอํานวยตอการซื้อ
บานมากกวา จึงใหความสําคัญและตัดสินใจซื้อบานมากกวา อาชีพที่แตกตางกัน ยอมนําไปสูความจําเปนและความ
ตองการสินคา และการบริการที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ นรินทิรา เพ็งพรพิพิพัฒน (2556)        
ที่ศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจของผูซื้อในการเลือกซื้อที่อยูอาศัยแบบบานเดี่ยวในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
พบวาอาชีพที่แตกตางกันนั้นสงผลตอการตัดสินใจของผูซื้อในการเลือกท่ีอยูอาศัยแบบบานเดี่ยวที่ตางกัน 

สถานภาพโสด สมรส ผลการศึกษาพบวาสถาภาพโสดสมรสของกลุมตัวอยางสงผลตอการตัดสินใจซื้อบาน
จัดสรรตางกัน โดยปจจัยของสถานภาพสมรสสงผลตอรูปแบบการใชชีวิต การคํานึงถึงสิทธิ ประโยชน สวัสดิการที่
จะเอ้ือประโยชนแกสมาชิกในครอบครัว ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ ภัฐฬเดช มาเจริญ (2555) ที่ทาการวิจัยใน
เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อบานจัดสรรของผูบริโภคในจัง วัดขอนแกน พบวาปจจัยสถานภาพสมรสของ
ผูบริโภคที่แตกตางกันสงผลใหมีการตัดสินใจซื้อบาน จัดสรรที่แตกตางกัน  

จํานวนสมาชิกในครอบครัว ผลการศึกษาพบวาจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีแตกตางกันสงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อบานจัดสรรที่แตกตางกัน โดยผูที่มีสมาชิกในครอบครัว 1 คนมีการตัดสินใจดานการรับรูความตองการที่
นอยกวาผูที่มีสมาชิกในครอบครัวมากกวา 1 คน เพราะวาเม่ือมีสมาชิกครอบครัวเพิ่มข้ึนทําใหอยากหาที่อยูใหมที่
ใหญและดีกวาเดิมเพื่อรองรับสมาชิกครอบครัวที่มากข้ึน ผูที่มีสมาชิกเพียงคนเดียวอาจจะยังไมตองการเปล่ียนท่ีอยู
ใหม และยังพบวาครอบครัวที่มีสมาชิก 2 คนใหความสําคัญดานการรับรูความตองการมากกวาครอบครัวที่มีสมาชิก 
3 คนและ 4 คน อาจเปนเพราะวาการมีสมาชิก 2 เปนการเร่ิมตนครอบครัวใหม ทําใหมีการปรึกษากันเพื่อนจะหาที่
อยูอาศัยใหมไดมากกวา สอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย วันดี (2557) พบวาพฤติกรรมการเลือกซื้อบานสวนมาก
เพื่ออยูอาศัยเอง เพราะผูซื้อตองการมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง ซึ่งเปนความจําเปนขั้นพื้นฐาน และเปนความมั่งคง
ของครอบครัวตนเอง ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสวนใหญเปนบุคคลในครอบครัว เพราะการตัดสินใจซื้อท่ีอยู
อาศัยตองมีการตัดสินใจรวมกันของบุคคลในครอบครัว เพราะบานที่จะซื้อตองตอบสนองความตองการของทุกคน
ในครอบครัวไดตามสมควร ปจจัยดานผลิตภัณฑ จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑสงผลตอการตัดสินใจ
ของกลุมตัวอยาง เนื่องจากผูเขาชมท่ีตองการบานจัดสรรยอมตองการรับรูขอมูลของผลิตภัณฑ ในการตัดสินใจซื้อ
เพื่อใหไดสิ่งที่ดีและคุมคาที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวีณา ถิระโสภณ (2558) พบวาปจจัยดานคุณภาพก็มีสวน
สําคัญและสงผลตอการตัดสินใจซื้อบาน คือวัสดุกอสรางที่มีคุณภาพ ขนาดบานและพ้ืนที่รอบๆ มีขนาดท่ีเหมาะสม  

ปจจัยดานราคา จากผลการศึกษาพบวาปจจัยดานราคาสงผลตอการตัดสินใจซื้อของกลุมตัวอยาง 
เนื่องจากปจจัยดานราคามีความสําคัญกับการตัดสินใจซื้อ ราคาจะตองเหมาะสมกับความตองการของแตละคนที่
แตกตางกัน ผูซื้อจะตองดูกําลังทรัพยของตัวเอง รวมถึงอัตราดอกเบี้ยและคาใชจายตางๆ กอนตัดสินใจซื้อบาน
จัดสรร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัชพล กติกาวงศขจร (2556) พบวา ที่มีผลตอการตัดสินใจที่สุดคือราคาบาน
พรอมที่ดินที่เหมาะสม  

ปจจัยดานสถานท่ีและชองทางการจัดจําหนาย จากผลการศึกษาพบวาปจจัยดานสถานที่และชองทางการ
จัดจําหนายไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจเปนเพราะวาจังหวัด
พิษณุโลกเปนจังหวัดที่เดินทางสะดวก รถไมติดมากทําใหทําเลที่ตองของโครงการเปนเร่ืองที่ไมสงผลตอการตัดสินใจ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย วันดี (2557) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและสวนประสมการตลาดในการเลือก
ซื้อบานจัดสรรโครงการขนาดเล็กในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบวา คนจะชอบซ้ือบานอยูในเขตชานเมืองเปน
สวนใหญเพราะราคาจะถูกบรรยากาศดี  
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจ
ซื้อบานจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากการสงเสริมการตลาดเปนการทําใหผูคนที่สนใจไดรับรูและ
เขาถึงขาวสารขอมูลของโครงการบานจัดสรร และจูงใจใหเกิดการตัดสินใจซื้อมากข้ึน การโฆษณาท่ีสําคัญในยุคนี้คือ
การโฆษณาใหขอมูลผานสื่อออนไลนเชน Facebook เปนชองทางท่ีกลุมศึกษาเขาถึงมากที่สุด และโปรโมชั่นตางๆ 
ยังคงชวยจูงใจใหเกิดการตัดสินใจซื้อที่สําคัญเชนการรับประกันซอมแซมบานหลังการขายเปนสิ่งท่ีกลุมตัวอยาง
สนใจมากที่สุด  
 ปจจัยดานบุคคล จากผลการศึกษาพบวาปจจัยดานบุคคลไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรใน
อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกอาจเปนเพราะกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานอื่นมากกวา บุคลากรของทาง
โครงการ เพราะทุกโครงการยอมมีพนักงานขายท่ีมีความรูเรื่องบาน และมีลักษณะบุคลิกที่คลายกัน จังไมไดสงผล
ตอการตัดสินใจที่จะตัดสินใจซื้อบานจัดสรรจากปจจัยดานบุคคล ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ วีณา ศรีเจริญ (2558) 
พบวาปจจัยดานสิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการหมูบานสงผลตอการตัดสินใจซื้อ  

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพและการนําเสนอ จากผลการศึกษาพบวาปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
และการนําเสนอ ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบานจัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก อาจเปนเพราะวา
โครงการบานจัดสรรในพิษณุโลกมีการนําเสนอและจัดสรรสิ่งตางๆ ภายในโครงการใหลูกบานคลายคลึงกัน เพราะทุก
โครงการยอมมีการนําเสนอดานความปลอดภัย การมี รปภ. และกลองวงจรปด ดานความสวยงามยอมมีการจัดสวน
และสวนกลางที่พักผอนหยอนใจภายในโครงการอยางครบถวน เนื่องดวยกฎขอบังคับของกฎหมายจัดสรรเหมือนกัน 
ทําใหไมเกิดความแตกตางกันในดานลักษณะทางกายภาพมากนัก จึงไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อบานจัดสรร 

ปจจัยดานกระบวนการ จากผลการศึกษาพบวาปจจัยดานกระบวนการ สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบาน
จัดสรรในอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เปนเพราะวากระบวนการในการบริการลูกคาทั้งกอนและหลังการขายจะ
ชวยสรางความประทับใจใหกับลูกคาและทําใหเกินการตัดสินใจซื้อได กระบวนการบริการเหลานี้ทําใหลูกคาเกิด
ความสะดวกสะบายและที่กลุมตัวอยางชอบมากท่ีสุดคือการมีชองทางโทรศัพทหรือ Line ในการติดตอเจาหนาที่
ของโครงการเพ่ือแจงขาวหรือปญหาตางๆ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับ 

 

ขอเสนอแนะ สําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 
- ศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่นาสนใจที่งานวิจัยนี้ยงัไมไดศึกษา เชนตัวแปรดานสถาบันการเงิน ผูใหสินเชื่อในการ

ซื้อบาน หรืออัตราดอกเบ้ียในการกูซื้อบานซึ่งอาจมีผลอยางมากตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค อีกอยางท่ีนาศึกษา
คือปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เนนทางดานการทําการตลาดออนไลน การเขาถึงขอมูลของหมูบานจัดสรรทาง
อินเทอรเน็ต และสื่อโซเชียลมีเดียตางๆ 

- ควรทําการขยายขอบเขตกลุมตัวอยางหรือขยายขนาดพ้ืนที่ไปยังกลุมตัวอยางท่ีอาศัยอยูในภูมิภาคดวย 
เพื่อศึกษาวาผลการวิจัยมีความเหมือนหรือแตกตางกับงานวิจัยขางตนหรือไม เพื่อศึกษาความแตกตางแลวเกิด
ประโยชนจากการนํามาเปรียบเทียบกัน  
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การตลาดผานส่ือสังคมออนไลนและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ 
เสริมอาหารบํารุงตับในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
THE SOCIAL MEDIA MARKETING AND MARKETING MIX FACTOR 
AFFTECT TO PURCHASE INTENTION OF LIVER DETOX DIETARY 
SUPPLEMENT IN BANGKOK. 
 
ผูวิจัย    วริทธิ์  ศรีสุขทวีรัตน  
อาจารยที่ปรึกษา ดร.สุรัสวดี  โปสินธุ  

สาขาวิชา การตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอความต้ังใจซ้ือ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับในเขตกรุงเทพมหานครมีความมุงหมายเพื่อศึกษา ปจจัยดานประชากร ศาสตร 
การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน และสวนประสมทางดานการตลาดที่มีผลตอความต้ังใจซื้อของผ ลิตภัณฑเสริม
อาหารบํารุงตับในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือผูบริโภคท่ีเคยซื้อสินคาผานทางสื่อ
สังคมออนไลน จํานวน 400 คน ประกอบดวยเพศชาย 142 คนและเพศหญิง 258 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะห
คาความแปรปรวนทางเดียว (Oneway-Anova) เปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของ Scheffe (Post Hoc) ความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 95% และการวิเคราะหเชิงถดถอยแบบพหุคูณ (Regression Analysis) 
 ผลการวิจยัพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุ 21-30 ป มีระดับการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25,000 บาท โดยกลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นในดานการตลาดส่ือสังคมออนไลน โดยรวมอยูในระดับมาก ในสวนที่เปนสวนประสมทางดานการตลาดมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ท่ีแตกตางกันไมมี
ผลตอความต้ังใจซื้อที่ตางกัน สวน อาชีพ และรายไดเฉลี่ย ท่ีตางกันมีผลตอความต้ังใจซื้อท่ีแตกตางกัน ผลการ
วิเคราะหสถิติถดถอยพหุคูณการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความตั้งใจซื้อ คือ ดานการ
สื่อสารแบบปากตอปากผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-WOM) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผลการ
วิเคราะหสถิติถดถอยพหุคูณปจจัยสวนประสมทางดานการตลาด พบวาปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจซื้อ คือ ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) และ ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) อยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ : สื่อสังคมออนไลน, ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, ความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ 
 
Abstract 

The social media marketing and marketing mix factors affect the purchase intention 
liver supplements in aimed to study Demographic factors Social media marketing and 
marketing mix affect to purchase intention of liver detox dietary supplement product in 
Bangkok. This research was studied 400 samples who have purchased product through social 
media provided data by filling out questionnaire. This research was study in 142 males and 
258 females. Statistical analysis was conducted by descriptive statistics including frequency, 
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percentage, mean and standard deviation. Quantitative statistics including Independent 
Samples t Test, one-way analysis of variance (ANOVA), factor analysis and regression. 
 The results show that most samples were female, aged between 21 and 30, working 
for private company employee, with a bachelor’s degree as highest educational level, 

average monthly income between 15,001 and 25,000 Thai baht.  
 In demographically gender, age and education: The differentiation of gender, age and 
educational didn’t have the effect on purchases intension. Results of multiple regression 
statistics, the social media marketing It was found that the factors affecting the purchase 
intention were word-of-mouth communication via electronic media (E-WOM) with statistically 
significant (p < 0.05). The marketing mix (4P) It was found that the factors affecting the 
purchase intention were product and ma promotion with statistical significance (p < 0.05). 

Keywords : social media marketing, marketing mix, purchase intention of liver detox 
dietary supplement

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะหปจจัยดานประชากรศาสตรที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ 
 2. เพ่ือศึกษาการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ 
 3. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(dependent Variables) 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
� เพศ 
� อายุ 

� การศึกษา 
� อาชีพ 

� รายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
� ดานผลิตภัณฑ 

� ดานราคา 
� ชองทางการจัดจําหนาย 

� ดานการสงเสริมการตลาด 

 
 
 
 
 
 

ความตั้งใจซ้ือ 

ผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ 

(Purchase intension)  

การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน 

� การสื่อสารแบบปากตอปาก   
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

� ชุมชนออนไลน 

� การโฆษณาออนไลน 
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วิธีการวิจัย 
 ไดทําการสุมกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยการใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ซึ่งการตอบแบบสอบถามนั้นจะมีคําถามคัดกรองกอนการตอบแบบสอบถาม คือ เคยซ้ือสินคาผานทางสังคม
ออนไลนหรือไม ถาเคยซื้อจึงจะสามารถทําแบบสอบถามในสวนถัดไปได แตหากไมเคยซ้ือจะถือวาจบการทํา
แบบสอบถาม และผูวิจัยจะไมเก็บรวบรวมขอมูลในสวนนี้ 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีการวิจัยแบบการสํารวจ (Survey 
Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลน โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมในการซื้อสินคาผานทางสังคม
ออนไลนเปนแบบสอบถามในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนสงผลตอความต้ังใจซื้อ  
สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps สงผลตอความตั้งใจซื้อ 
สวนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ 

โดยท่ี สวน 2 สวนที่ 3 และสวนที่ 4 ใชเครื่องมือประเภทมาตรประมาณคา (Rating Scale) แบบลิเคอรทสเกล 
(Likert Scale) เปนการใหสเกลลาตอบ 5 ระดับ จากนอยไปมาก ดังนี้ 

ประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด ใหคาคะแนนเทากับ 5 
ประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ใหคาคะแนนเทากับ 4 
ประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ใหคาคะแนนเทากับ 3 
ประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย ใหคาคะแนนเทากับ 2 
ประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด ใหคาคะแนนเทากับ 1 

เกณฑการแปรคาเฉลี่ย ของระดับคะแนน 

ระดับคาเฉลี่ย
คะแนนสูงสดุ คะแนนตํ่าสุด

จํานวนชัน้
 

 
 
 
 
ดังนั้นชวงระยะจะเทากับ 0.8 จึงมีเกณฑการแปลความหมายของผูตอบแบบสอบถามดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ประชาชนมีความคิดอยูในระดับนอยที่สุด 
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หลังจากท่ีไดรับขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับการตอบครบถวนสมบูรณแลว ทางผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
ขอมูลจากแบบสอบถาม โดยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 

1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method) เปนการศึกษาขอมูลดานประชากรศาสตรและ
พฤติกรรมในการซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลน โดยการคํานวณหาคารอยละ (Percentage) และการแจกแจง
ความถี ่(Frequency) 

2. การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เปนการนําขอมูลที่ไดมารวบรวมและวิเคราะหถึง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลน  โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการ
ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้  

1. การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพ่ือจัดกลุมตัวแปรในแตละ ปจจัยที่ศึกษาในการจัดกลุมตัว
แปรที่มีความสัมพันธกันไวเปนปจจัยตัวเดียวกัน เพื่อใหสื่อความหมายตัวแปรไดอยางครอบคลุม 

2. การวิเคราะหการถดถอย (Regression) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด กับตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลน ของกลุมตัวอยาง โดยทํา
การทดสอบวา ตัวแปรอิสระดังกลาวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลนหรือไม 
3. การวิเคราะหทดสอบสมมติฐานดวย Independent Sample T และการวิเคราะหความแปรปรวนรวม 
(ANOVA) เพื่อทดสอบวาการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลนนั้นจะแตกตางกันไปตามปจจัยทางดาน
ประชากรศาสตรหรือไม 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลจากการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัย เรื่อง เรื่องการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนและปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดที่มีผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
สวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางตามวัตถุประสงคของการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง จํานวน 258 คน คิดเปนรอยละ 64.50 สวนเพศชายมีจํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 35.50 ตามลําดับ 
 เมื่อจําแนกตามอายุพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีชวงอายุ 21 - 30 ปจํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 
51.25 รองลงมาคือชวงอายุ 31 - 40 ปจํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.50 ชวงอายุ 41 - 50 ปจํานวน 18 คน 
คิดเปนรอยละ 4.50 ชวงอายุที่มากกวา 50 ป ขึ้นไปมีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.25 และชวงอายุที่ต่ํากวา
หรือเทากับ 20 ปมีจาํนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 ตามลําดับ 
 เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญา
ตรี มีจํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 55.75 รองลงมาคือผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 99 คน คิด
เปนรอยละ 24.75 และผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.50 ตามลําดับ 
 เมื่อจําแนกตามอาชีพพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 238 คน 
คิดเปนรอยละ 59.50 รองลงมามีอาชีพเจาของธุรกิจหรืออาชีพอิสระ จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.25 นักเรียน
หรือนักศึกษามีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.50 ขาราชการมีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 พอบานหรือ
แมบานจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.25 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับ 
 เมื่อจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน15,001-25,000 
บาท จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.50 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001-35,000 บาท จํานวน 99 คน คิดเปน
รอยละ 24.75 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 35,001-45,000 บาท จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.50 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
55,001 บาทขึ้นไป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.50 รายไดเฉล่ียตอเดือน 45,001-55,000 บาท จํานวน 47 คน 
คิดเปนรอยละ 11.75 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 15,000 บาท จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8 

�
�

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



สวนที่ 2 วิเคราะหเรื่องการตลาดผานส่ือสังคมออนไลนและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอความ
ตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะหเรื่องการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอความ
ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวัดจากความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุง
ตับ โดยมีปจจัยตางๆ ประกอบดวย ดานการสื่อสารแบบปากตอปากผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ดานชุมชนออนไลน การ
โฆษณาออนไลน ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด โดยใชคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการแปลผลการวิเคราะหดังนี้ 

1) ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมเห็นดวยในระดับมากกับการตลาดสื่อสังคมออนไลน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.67) 
และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานการสื่อสารแบบปากตอปากผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Word of Mouth: E–WOM) (คาเฉลี่ยเทากับ 4.04) รองลงมาคือ ดานชุมชนออนไลน (Online 
Communities)(คาเฉลี่ยเทากับ 3.56) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ การโฆษณาออนไลน (Online Advertisements) 
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.40) 

2) ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมเห็นดวยระดับมากกับการตลาดสื่อสังคมออนไลน ดานการสื่อสารแบบปาก
ตอปากผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่สงผลตอความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.04) และ
เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานจะคนหาคําแนะนําจากผูมีประสบการณการใชสินคาผานทาง
สื่อออนไลนกอนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.19)  รองลงมาคือทานจะติดตาม
ขอมูลการวิจารณผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับจากเชี่ยวชาญ ในตัวสินคาที่ทานสนใจผานทางอินเทอรเน็ตกอน
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ (คาเฉลี่ยเทา 4.18) รองลงมาคือทานจะคนหาคําแนะนําจากคนรูจักผาน
ทางสื่อออนไลนกอนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.16) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
คือ ทานจะเชื่อถือคําแนะนําหรือคําบอกเลาขอมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑจากคนรูจักผานทางอินเทอรเน็ต (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.63)  

3) ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมเห็นดวยระดับมากกับการตลาดส่ือสังคมออนไลนดานชุมชนออนไลนที่
สงผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ (คาเฉล่ียเทากับ 3.56) และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานจะติดตามบล็อกรีวิวผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูที่ผานประสบการณการใชสินคาเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจซื้อ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.78) รองลงมาคือ ทานสนใจที่จะติดตามขาวสารของผลิตภัณฑเสริม
อาหารบํารุงตับผานทางแฟนเพจ (คาเฉลี่ยเทา กับ 3.63) กับ ทานสนใจที่จะติดตามขาวสารของผลิตภัณฑเสริม
อาหารบํารุงตับผานทางแฟนเพจ (คาเฉลี่ยเทา กับ 3.63) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ทานจะพูดคุยแลกเปลี่ยน
เก่ียวกับผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับกับบุคคลที่ทานไมรูจักผานชุมชนออนไลน (คาเฉลี่ยเทา กับ 3.20) 
4) ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมเห็นดวยระดับปานกลางกับการตลาดส่ือสังคมออนไลนดานการโฆษณาออนไลน
สงผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ (มีคาเฉล่ียเทากับ 3.40) และเม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานจะใหความสนใจโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับบนเว็บไซตที่มี  ขนาดใหญเห็นตัว
สินคาชัดเจน (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63) รองลงมาคือ ทานมักสนใจโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับบนเว็บไซต
ที่มี การนําเสนอโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37) กับ ทานไดพบเห็นโฆษณาเก่ียวกับผลิตภัณฑ
เสริมอาหารบํารุงตับบนชุมชนออนไลน (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ทานจะเขาชม
ผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับจากโฆษณาบน เว็บไซตที่มีสีสัน ดึงดูดใจ (มีคาเฉล่ียเทากับ 3.30) 
สวนที่ 3 วิเคราะหเรื่องสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะหเรื่องสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมีปจจัยตางๆ ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด จําหนาย ดานสงเสริมการตลาด      
โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการแปลผลการวิเคราะหดังนี้ 

�
�

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



1) ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือผลิตภัณฑเสริมบํารุงตับของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับสําคัญมากท่ีสุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา
ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามประเมินเกณฑความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มี ผลตอ
ความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมบํารุงตับของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับที่มากที่สุดทั้ง  4 ดาน โดย
เรียงลําดับดังตอไปนี้คือ ดานผลิตภัณฑ คาเฉลี่ยเทากับ 4.59 ดานราคา คาเฉลี่ยเทากับ 4.43 ดานการจัดจําหนาย 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.38 ดานการสงเสริมการตลาดคาเฉลี่ยเทากับ 4.31  

2) ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในเกณฑสําคัญมากที่สุดกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑสงผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 ซ่ึงเมื่อพิจารณารายขอท่ี
ผูตอบแบบสอบถามประเมินเกณฑความสําคัญ อยูในระดับสําคัญมากท่ีสุดทุกขอ ดังนี้ สินคามีคุณภาพ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.68 บรรจุภัณฑมีฉลากบอกวันหมดอายุที่ชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 บรรจุภัณฑมีฉลากบอกสวนผสม
ชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 บรรจุภัณฑมีฉลากบอกวิธีบริโภคและขอควรระวังชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 และ 
ความมีชื่อเสียงของตราสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 ตามลําดับ  

3) ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในเกณฑสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา
สงผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 ซึ่งเม่ือพิจารณารายขอที่ผูตอบ
แบบสอบถามประเมินเกณฑความสําคัญ อยูในระดับสําคัญมากที่สุดทุกขอ ดังนี้ ความคาดหวังกับประโยชนที่ไดรับ
คุมคากับเงินที่จายไป มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 ราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.45 ราคาเหมาะสมกับ
ปริมาณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 และราคาเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 ตามลําดับ  

4) ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในเกณฑสําคัญมากที่สุดกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัดจํา
หนอยสงผลตอความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 ซ่ึงเมื่อพิจารณารายขอที่ผูตอบ
แบบสอบถามประเมินเกณฑความสําคัญอยูในระดับสําคัญมากที่สุดเกือบทุกขอ ชองทางการชําระเงินสะดวก และ
รวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 ความตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 สามารถเขาถึงรานคาได
หลากหลายชองทาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 มีบริการจัดสงหลายวิธี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 ตามลําดับและมีขอที่
ผูตอบแบบสอบถามประเมินเกณฑความสําคัญอยูในระดับสําคัญมากคือ ชื่อรานคาจดจําไดงาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.19  
 5) ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในเกณฑสําคัญมากที่สุดกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาดสงผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 ซึ่งเมื่อพิจารณาราย
ขอที่ผูตอบแบบสอบถามประเมินเกณฑความสําคัญอยูในระดับสําคัญมากที่สุดเกือบทุกขอ ดังนี้มีการบริการหลัง
การขาย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.43 มีเอกสารแนะนําผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.39 มีการสงเสริมภาพลักษณที่ดีของ
องคกรเพ่ือใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 มีการประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.28 ตามลําดับและมีขอที่ผูตอบแบบสอบถามประเมินเกณฑความสําคัญอยูในระดับสําคัญมากคือ มีการทํา
กิจกรรมสงเสริมการขายที่ตรงตามความตองการ เชน ลด แลก แจก แถม มีคาเฉล่ียเทากับ 4.12 

สวนที่ 4 วิเคราะหเรื่องความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะหเรื่องความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการแปลผลการวิเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามโดยรวมมีระดับความเห็นอยูใน
เกณฑมากกับความตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 ซ่ึงเมื่อพิจารณารายขอที่ผูตอบ
แบบสอบถามประเมินเกณฑความสําคัญอยูในระดับสําคัญมากทุกขอ ดังนี้ การมีโปรโมชั่นสงเสริมการตลาด ทําให
เกิดความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 ในอนาคตถาทานมีโอกาสทานจะซ้ือ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 ทานคิดวาผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับที่มีการโฆษณาผาน
ชองทางออนไลนดูนาสนใจ ทําใหทานเกิดความตั้งใจซ้ือหาผลิตภัณฑนั้น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 ทานมีความตั้งใจ
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ซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับที่มีเลขที่ใบจดแจง หรือ อย. รองรับ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 ขอมูลการวิจารณ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ จากผูเชี่ยวชาญ ทําใหทานเกิดความตั้งใจซื้อ มีคาเฉล่ียเทากับ 3.79 ตามลําดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง การตลาดผานสื่อสังคมออนไลนและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอความ

ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นสําคัญตามสมมติฐาน         
มาอภิปรายผลไดดังนี้  
 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน          
ที่แตกตางกันสงผลตอความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน ซึ่งเพศ 
และอายุ ที่แตกตางกันไมสงผลตอความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตาง
กัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุรัสวดี โปสินธุ (2561) เร่ืองอิทธิพลของปจจัยทางการตลาดตอความต้ังใจในการ
ใชบริการซํ้าของสายการบินไทย สวนในเรื่องการศึกษาท่ีแตกตางกัน ไมสงผลตอความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑเสริม
อาหารบํารุงตับในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน และอาชีพ รายได ท่ีแตกตางกันสงผลตอความต้ังใจซ้ือ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกันมีความขัดแยงกับงานวิจัยของสุรัสวดี โปสินธุ  

สมมติฐานที่ 2 การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน สงผลตอความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานที่ 2.1 การตลาดผานสื่อสังคมออนไลนดานการสื่อสารแบบดานการสื่อสารแบบปากตอปากผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส (E-WOM) สงผลตอความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทั้งนี้อาจเนื่องการสื่อสารที่มาจากผูที่บริโภคที่เคยไดใชผลิตภัณฑ ดูมีความนาเชื่อถือ เพราะมีประสบการณในการใช
ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับขอคนพบของงานวิจัยเร่ือง ผลกระทบของการตลาดผานสื่อสังคมออนไลนสงผลกับ
ความตั้งใจซื้อความจงรักภักดีในแบรนดของผูบริโภคเจเนเรช่ันวายของ Balahkrishnan, et al. (2014) ซ่ึงผลการวิจัย
พบวา ดานการสื่อสารแบบปากตอปากผานสื่ออิเล็กทรอนิกสสงผลใหเกิดความจงรักภักดีในแบรนดของผูบริโภคเจเน
เรชั่นวายและสงผลใหเกิดการกระตุนเกิดความตั้งใจซื้อสินคา  

สมมติฐานที่ 2.2 การตลาดผานสื่อสังคมออนไลนดานชุมชนออนไลน (OC) ไมสงผลตอความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเนื่องการที่เปนชุมชนออนไลนอาจจะไมมี
การกรองขอมูลกอนท่ีจะสื่อสารลงไปในชุมชนออนไลน อีกท้ังยังเปนชุมชนที่มีความรวดเร็วจนเกินไป จนทําให
ผูบริโภคคิดวาเปนการตลาดแอบแฝง ผลการวิจัยในคร้ังนี้สอดคลองกับขอคนพบของงานวิจัยเร่ือง การตลาดผานสื่อ
สังคมออนไลน การแสดงความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรและความเหมาะสมของตนเองสงผลตอความตั้ งใจซื้อ
ผลิตภัณฑเครื่องหนังของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร, ชลธิศ บรรเจิดธรรม (2559) ซ่ึงผลการวิจัยพบวา           
ดานชุมชนออนไลนไมสงผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องหนังของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.3 การตลาดผานสื่อสังคมออนไลนดานการโฆษณาออนไลน (OA) ไมสงผลตอความต้ังใจซ้ือ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเปนการตลาดผานโฆษณา
ออนไลนซึ่งมีความนาเชื่อถือนอยอยูแลว ทําใหผูบริโภคอาจไมใหความสนใจกับการตลาดในรูปแบบนี้ ผลการวิจัยใน
ครั้งนี้สอดคลองกับขอคนพบของงานวิจัยเรื่อง การตลาดผานสื่อสังคมออนไลน การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม
ขององคกรและความเหมาะสมของตนเองสงผลตอความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑเครื่องหนังของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร, ชลธิศ บรรเจิดธรรม (2559) ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ดานการโฆษณาออนไลนไมสงผลความตั้งใจซ้ือ
ผลิตภัณฑเครื่องหนังของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดสงผลตอความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานที่ 3.1 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) สงผลตอความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑเสริม
อาหารบํารุงตับของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเน่ืองจากกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับผลิตภัณฑเปน
อันดับแรกท้ังตราสินคา รวมถึงความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ และยิ่งเปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับสุขภาพทําใหเปนปจจัยหลัก
ตอความต้ังใจซ้ือ ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับขอคนพบของงานวิจัยเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาของผูหญิงจากรานคาในสังคมออนไลนเฟซบุค, พนิตานันท อังคสกุลเกียรติ (2556) ที่วา ปจจัย
ดานผลิตภัณฑในแงของคุณภาพ ความหลากหลายสินคา และความครบถวนของขอมูลของลักษณะสินคา 

สมมติฐานที่ 3.2 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานราคา (Price) ไมสงผลตอความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑเสริม
อาหารบํารุงตับของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับสุขภาพทําใหราคาไม
สงผลตอความต้ังใจซ้ือ เพราะถึงแมจะมีราคาที่สูง ผูบริโภคก็เต็มใจท่ีจะจาย ผลการวิจัยในครั้งนี้ไมสอดคลองกับขอ
คนพบของงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการจัดสงอาหารออนไลน , ตวงทรัพย 
สืบสงัด (2557) ที่วาราคามีบทบาทตอการตัดสินใจ โดยกลุมตัวอยางจะมีราคาในใจท่ีเปนราคาเต็มใจจะจายสูงสุด 
หากราคาสินคาอยูในชวงระหวางราคาดังกลาว จะทาใหเกิดการพิจารณาและตัดสินใจซื้อไดงายข้ึน ในขณะท่ีหาก
ราคาสินคาสูงเกินกวาราคาที่เต็มใจจายสูงสุด กลุมตัวอยางจะไมพิจารณาซื้อสินคานั้น 

สมมติฐานที่ 3.3 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ไมสงผลตอความต้ังใจ
ซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ผูบริโภคอาจเล็งเห็นวา
ถึงแมผลิตภัณฑนั้นจะไมแพรหลายหรือมีชองทางการจัดจําหนายท่ีมากมาย แตผูบริโภคก็สามารถท่ีจะหาผลิตภัณฑ
นั้นมาใชได เพราะเนื่องจากตัวบริโภคอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นจึงไมมีอุปสรรคตอการหาเทาที่ควร ผลการวิจัยในครั้งนี้ไม
สอดคลองกับขอคนพบของงานวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนในเฟซบุคของสุภาพสตรีของ 
สิริทรัพย พันธุชางทอง (2555) ที่วากลุมคนที่นิยมซื้อสินคาออนไลนจะใหความสําคัญกับปจจัยดานความสะดวกสบาย
ในการซื้อสินคาประหยัดเวลา รวมท้ังประหยัดคาใชจายในการเดินทาง 
 สมมติฐานที่ 3.4 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) สงผลตอความ
ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเนื่องจากตองทําใหเกิด
แรงจูงใจในการซ้ือ และตองมีการแนะนํากอนและหลังการขายไมวาจะเปนวิธีการรับประทาน หรือวาระยะเวลา
รับประทานเพื่อทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อใจ ผลการวิจัยในคร้ังนี้สอดคลองกับขอคนพบของงานวิจัยเร่ือง ปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลนของปยมาภรณ ชวยชูหนู (2559) ที่วา การสงเสริม
การตลาด (Promotion) หมายถึง การแจงขาวสารขอมูลสินคาใหมๆ ใหกับลูกคาโดยตรง การทํากิจกรรมสงเสริม
การตลาด เชน ลด แลก แจก แถม และ การประชา สัมพันธรานคาในชองทางอื่นๆ อยางสมํ่าเสมอไมวา
ผูประกอบการนั้นๆ จะขายสินคาประเภทใดปจจัยดานการสงเสริมการตลาดก็เปนสิ่งสําคัญเสมอเพราะเปนสิ่งท่ีจะ
ชวยดึงลูกคากลุมใหมๆ เขามาและชวยรักษาความสัมพันธกับลูกคาเกาดวย  
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งในคร้ังนี้ 
 จากผลการศึกษาเร่ืองการตลาดผานส่ือสังคมออนไลนและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอความ
ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายปจจัยท่ีสอดคลองกับสมมติฐาน หรือ
มีคาเปน sig ไดดังนี้ 
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1) อาชีพ ที่แตกตางกันมีผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับตางกัน เพราะเน่ืองจากการใช
ชีวิตที่มีความแตกตางกัน สังคมที่แตกตางยอมมีความคิดเร่ืองดูแลตัวเองที่ตางกัน 

2) รายไดเฉลี่ย ที่แตกตางกันมีผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับตางกัน เพราะเนื่องจาก
การที่มีรายไดเฉลี่ยตางกันนั้นอาจจะเลือกที่ที่ใชจายที่คิดวาอะไรสําคัญที่สุดกอน หรือรายจายใดที่มีความจําเปน
กอนกอนที่จะมาดูแลสุขภาพตังเอง 

3) การตลาดผานสื่อสังคมออนไลนดานการสื่อสารแบบดานการสื่อสารแบบปากตอปากผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส (E-WOM) สงผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบาํรุงตับของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปจจุบันมีการหลอกกันมากข้ึนทําใหการพูดปากตอปากมีสวนสําคัญท่ีทําใหสนใจซื้อสินคาโดยที่มีการดูคนที่เคยใช
มาแลวจากประสบการณโดยตรง 

4) ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) สงผลตอความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหาร
บํารุงตับของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะเนื่องจากคนท่ีบริโภคตองการความมั่นใจในสินคาท่ีมีคุณภาพใน
การใชเพื่อดูแลตัวเอง หรือคนในครอบครัว อีกทั้งเปนสินคาท่ีตองรับประทานเขาไปตองมีความปลอดภัย 

5) ปจจัยสวนผสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) สงผลตอความต้ังใจซ้ือ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการไดรับ
ความรูของผลิตภัณฑที่ตนเองสนใจหรือตั้งใจซื้อ ตองมีขอมูลที่เพียงพอและนาเชื่อถือทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตัว
สินคา การมีการจูงใจในการใหคําปรึกษานี้เปนสวนสําคัญในผลิตภัณฑเปนเกี่ยวกับสุขภาพ ผูบริโภคบางคนไมมี
ความรูมากพอในเร่ืองเหลานี้ การดูแลหลังการขายนั้นทําใหเกิดความมั่นใจมากข้ึน 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 จากผลการศึกษาเร่ืองการตลาดผานส่ือสังคมออนไลนและปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอความ
ตั้งใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจที่
เก่ียวของและปรับปรุงกุลยุทธทางการตลาดใหมีประสิทธิภาพโดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1) การวิจัยในครั้งตอไป ควรศึกษาในดานปจจัยที่เกี่ยวกับความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ 
เพื่อนําไปพัฒนากลยุทธทางดานการตลาดของผูบริโภคและเขาใจความของผูบริโภค 
 2) ควรทําวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องท่ีสงผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงตับ เพื่อใหขอมูลที่
ละเอียดมากข้ึน และนําไปปรับปรุงเพือ่สรางความนาเชื่อถือใหแกผูบริโภค 
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สวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเท่ียว ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
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บทคัดยอ  
การศึกษาสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเที่ยว ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต  มีวัตถุประสงค              

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร ที่มีผลตอสวนประสมการตลาดของสถานที่พักของนักทองเที่ยว ในพ้ืนที่
จังหวัดภูเก็ต 2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเท่ียว ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 3. เพื่อ
เปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมการตลาดของสถานที่พักของนักทองเที่ยว ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต โดย
กลุมตัวอยางที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทย ที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตตอป
โดยเฉลี่ยจํานวน 3,653,968 คน (ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต กรมการทองเที่ยว) และไดทําการกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane และไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน และเคร่ืองมือที่
ใชรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสถิติ Independent Sample t – test และการ
ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One – way Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test)  

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 54.5  มีอายุ
ชวง 21 – 30 ป จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 59.8 มีสถานภาพสมรส จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 49.5            
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 53.5 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 
155 คน คิดเปนรอยละ 38.8  

ผลการทดสอบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานที่พักของ
นักทองเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคา (4.00 = 0.247) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ 
ดานบุคคล มีคา (4.07 = 0.408) รองลงมา คือ ดานการสงเสริมการตลาด มีคา (4.04 = 0.407) , ดานผลิตภัณฑ   
มีคา (4.03 = 0.450) , ดานกระบวนการ มีคา (4.00 = 0.467) , ดานราคา มีคา (3.98 = 0.425) , ดานการจัด
จําหนาย มีคา (3.96 = 0.480) และดานลักษณะทางกายภาพ มีคา (3.93 = 0.481) เรียงลงมาตามลําดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาอายุ สถานภาพ อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน ท่ีแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเท่ียว ในพื้นที่จังหวัดภูเ ก็ต ที่ไมแตกตางกัน แตปจจัย
ดานเพศ และระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของสถานที่พักของนักทองเท่ียว 
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่แตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาด, สถานที่พัก, นักทองเทีย่ว 
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Abstract
Study of marketing mix of tourists' accommodation In Phuket area Objective 1. To 

study demographic characteristics That affects the marketing mix of tourist accommodation 
In the area of Phuket 2. To study the marketing mix factors of tourists' accommodation In 
Phuket area 3. To compare the level of marketing mix of tourists' accommodation In Phuket 
area The samples used in this research were the number of Thai tourists. The average 
number of tourists visiting Phuket per year is 3,653,968 people. (Source: Phuket Provincial 
Statistical Office Department of Tourism) And set the sample size By using the formula of 
Taro Yamane and the sample size of 400 persons and the tools used to collect data are 
questionnaires. Statistics used to analyze data include frequency, percentage, average, 
standard deviation, value Independent Sample t - test statistics and testing the difference 
between the average of more than 2 groups by using one-way analysis of variance, when 
there were statistically significant differences in pairs Therefore testing the differences in 
pairs by the Scheffe’s test

The results showed that most respondents were male with 218 persons, representing 
54.5 percent, aged between 21-30 years, 239 persons, accounting for 59.8 percent, having 
marital status of 198 persons, representing 49.5 percent. 214 bachelor's degree students, 
accounting for 53.5 percent. There are 155 private sector employees, 38.8 percent.

Test results, mean and standard deviation of marketing mix of tourists' 
accommodation In the area of Phuket in the overall picture is at a high level with a value 
(4.00 = 0.247). The most valuable aspect is the person with the value (4.07 = 0.408), 
followed by the marketing promotion with value (4.04 = 0.407 ), The value of the product 
(4.03 = 0.450), the process value (4.00 = 0.467), the price value (3.98 = 0.425), the 
distribution value (3.96 = 0.480) and the physical value (3.93 = 0.481) sorted down 
respectively

The hypothesis testing found that age, status, occupation and average income per 
month different There is a comment on the marketing mix of tourists' accommodation.            
In Phuket area That is no different But gender factors And education level different There is 
a comment on the marketing mix of tourists' accommodation. In Phuket area different

Keywords : Marketing mix, accommodation, tourists
 

บทนํา 
ปจจุบันนี้การทองเที่ยวถือเปนสวนสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของโลก อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

นั้นไดเจริญเติบโตจนกลายมาเปนสินคาหลักในระบบการคาระหวางประเทศอยางรวดเร็วและในหลายประเทศ 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยูในลําดับตนๆ ของอุตสาหกรรม ในประเทศนั้นๆ           
ดังเห็นไดจากนโยบายของรัฐบาลทั่วโลกท่ีผลักดันใหการทองเที่ยวเปนนโยบายหลักในการชวยฟนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซ่ึงประเทศไทยก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่การทองเที่ยวถือเปนยุทธศาสตรของชาติ ไดรับการผลักดันและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง เพราะประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญของการทองเที่ยวในฐานะเปนกลไกหลักในการชวย
รักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, ม.ป.ป.) ซึ่งคาดหวังวาการ
ทองเที่ยวนั้น จะแสดงบทบาทนําในการเปนตัวกระตุนใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งนําไปสูการจางงาน สราง
อาชีพ การกระจายรายไดและการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมากมายหลายรอยสาขาเปนการสรางความม่ังค่ังใหกับ
ประชาชนและประเทศชาติอยางเอนกอนันตและนําไปสูความสําเร็จ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาว
ไทยได ในที่สุด (Frabricman, 2553) 
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จากนโยบายการทองเที่ยวของไทยท่ีมีมาอยางตอเนื่องที่เห็นไดชัด ตั้งแตป พ.ศ. 2547 การทองเที่ยวใน
ประเทศไทยไดเติบโตขึ้นอยางมากในทศวรรษที่ผานมา รายไดจากการทองเที่ยวภายในประเทศไดเพิ่มขึ้น จาก 
187,898 ลานบาท ในป พ.ศ. 2541 เปน 380,417 ลานบาท ในป พ.ศ. 2550 โดยในป 2558 การทองเที่ยวสราง
รายไดจากไทยเที่ยวไทยและตางชาติ 2.23 ลานลานบาท และป พ.ศ. 2559 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
ประมาณการวามีนักทองเที่ยวตางชาติมาเที่ยวไทย 32.59 ลานคน หรือราวคร่ึงหนึ่งของประชากรไทยทั้งประเทศ 
กอใหเกิดรายไดแกประเทศไทยราว 2.52 ลานลานบาท ในขณะที่เครื่องยนตทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ กลับเปนไปใน
ทิศทางตรงกันขาม เพราะการสงออกของไทยติดลบ การลงทุนภาคเอกชนที่ไมมากนักและการบริโภคของประชาชน
ออนแอ สวนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น มีเพียงปละ รอยละ 3-4 ความสําคัญของการทองเที่ยวตอเศรษฐกิจ
ไทยโดยรวมกลับทวีความสําคัญมากข้ึน จากท่ีเคยเพราะมีรอยละของผลิตภัณฑมวลรวม (GDP) ของประเทศท่ี
เกิดขึ้น จากอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน เห็นไดจากท่ีบางปชาวตางชาติมาเที่ยวไทยเพ่ิมข้ึนถึงมากกวา
รอยละ 20 ประเทศไทยมีนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มขึ้น ในเวลาปเดียว จํานวน 3-4 ลานคน ในขณะท่ีภูเก็ต             
มีประชากรเพียง 386,605 คน ในป พ.ศ. 2558 แตมีนักทองเท่ียวไปเยือน มากถึง 12.5 ลานคน ซ่ึงคิดเปน 32 เทา
ของประชากรภูเก็ต (สันติ ชุดินธรา, 2560) จากการเพิ่มข้ึนของนักทองเที่ยวแบบกาวกระโดดนี้ ทําใหประเทศไทย
กลายเปนตลาด Mass Touism เพ่ิมมากขึ้น 

ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต มีการแขงขันที่สูงข้ึนภายหลังจากป 2556 หากพิจารณาในสวนของอุปทาน
โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงถือเปนกลุมคูแขงของโรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ในชวงป 2556 - 2560 พบวามี
จํานวนสถานพักแรมและจํานวนหองพักเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2560 จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนสถานพักแรม
ทั้งสิ้น 762 แหง เพิ่มขึ้น 10 แหง จากป 2557 หรือคิดเปนรอยละ 1.33 เชนเดียวกับจํานวนหองพัก ในป 2558 
จังหวัดภูเก็ตมีหองพักทั้งสิ้น 82,962 หอง เพ่ิมข้ึน 34,721 หอง จากป 2557 หรือคิดเปนรอยละ 71.97  

การทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในป 2560 มีแนวโนมการเติบโตตอเนื่องของทั้งนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ตางชาติ เชน จีน รัสเซีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออก โดยมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของ
เที่ยวบินในจังหวัดภูเก็ตจากการเปดบริการสวนขยายของสนามบินภูเก็ตในป  2559 และการเพิ่มข้ึนของ
นักทองเท่ียวชาวจีน และความมั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ อยางไรก็ดีจํานวนอุปทานโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมที่จะเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยสวนใหญตั้งอยูที่บริเวณชายหาดปาตอง 
เนื่องจากเปนจุดทองเท่ียวหลักและเปนที่นิยมของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

จากขอมูลขางตน ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของ
นักทองเที่ยว มาใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาและเตรียมการใหบริการแกนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวและ
พักแรมในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อเปนหลักในการพัฒนาและปรับปรุงและปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของ
ลูกคา ซึ่งนับวาเปนรายไดที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงการเพิ่มรายไดใหแกธุรกิจและแกประเทศตอไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร ที่มีผลตอสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเที่ยว 

ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเท่ียว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
3. เพื่อเปรียบเทียบระดับความสําคัญของสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเที่ยว ในพ้ืนที่

จังหวัดภูเก็ต 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 ตัวแปรตน                                                     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ตองการศึกษาสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเท่ียว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

1. กลุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง คือ จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทย ที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ตตอปโดยเฉลี่ยจํานวน 3,653,968 คน (ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต กรมการทองเที่ยว)และไดทําการ
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane และไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 คุณลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก - เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
สวนที่ 2 ระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และ
ปจจัยดานกระบวนการ 

สวนที่ 3  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
3. การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดวยคาสถิติ ดังนี้ 

3.1 วิเคราะหสถิติพื้นฐานของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม โดยคาการแจกแจก ความถี่และคารอยละ 
3.2 การวิเคราะหสถิติพื้นฐาน เพ่ือใหทราบลักษณะการแจกแจงในแตละตัวแปรโดยจะใชสถิติ

พื้นฐานบรรยายใหทราบคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
3.3 การบรรยายเชิงพรรณนาเก่ียวกับขอเสนอแนะ เพ่ือการนําไปใชปรับปรุงและพัฒนา  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผูวิจัย สรุปผลการศึกษาสวนประสมการตลาดของสถานที่พักของนักทองเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต           

จากแบบสอบถามที่วิเคราะหสรุปไดดังนี้ 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงสวนใหญพบวาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม             

ผลการศึกษาพบวา ในดานเพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 54.5 และเพศ
หญิง มีจํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 45.5 สวนใหญมีอายุชวง 21 – 30 ป จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 59.8 
รองลงมา คือ มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป และอายุระหวาง 31 - 40 ป จํานวนกลุมละ 56 คน คิดเปนรอยละ 

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

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7P 
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
2. ปจจัยดานราคา 
3. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
4. ปจจัยดานการจัดจําหนาย 
5. ปจจัยดานบุคคล 
6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
7. ปจจัยดานกระบวนการ 
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14.0 , ชวงอายุ 41 – 50 ป จํานวน 23 คน คิดเปน รอยละ 5.8 , ชวงอายุ 51 – 60 ป จํานวน 21 คน คิดเปน รอย
ละ 5.3 และมีอายุ 61 ป ขึ้นไป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.3 สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 198 คน คิด
เปนรอยละ 49.5 รองลงมา คือ สถานภาพโสด จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.0 และสถานภาพหมาย/หยาราง 
จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.5 สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 
53.5 รองลงมา คือ มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 2.5 และสูงกวาปริญญาตรี 
จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.0 สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.8 
รองลงมา คือ อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.3 , อาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของ
กิจการ จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.8 , อาชีพเกษตรกรรม จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5 , อาชีพพอบาน/
แมบาน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.3 และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5  

2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานที่พักของนักทองเที่ยว ในพ้ืนที่
จังหวัดภูเก็ต 

ในภาพรวม พบวาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานที่พักของ
นักทองเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคา (4.00 = 0.247) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ 
ดานบุคคล มีคา (4.07 = 0.408) รองลงมา คือ ดานการสงเสริมการตลาด มีคา (4.04 = 0.407) , ดานผลิตภัณฑ        
มีคา (4.03 = 0.450) , ดานกระบวนการ มีคา (4.00 = 0.467) , ดานราคา มีคา (3.98 = 0.425) , ดานการจัด
จําหนาย มีคา (3.96 = 0.480) และดานลักษณะทางกายภาพ มีคา (3.93 = 0.481) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานผลิตภัณฑ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานที่พักของ
นักทองเท่ียว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก มีคา (4.03 = 0.450) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด 
คือ ความปลอดภัยภายในโรงแรม มีคา (4.37 = 0.857) รองลงมา คือ ความหลากหลายของประเภทของหองพัก            
มีคา (4.01 = 0.918) , ความสะอาดของหองพัก มีคา (3.90 = 0.829) และอุปกรณอํานวยความสะดวกภายใน
หองพัก มีคา (.84 = 1.043) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานราคา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของ
นักทองเท่ียว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในดานราคา อยูในระดับมาก มีคา (3.98 = 0.425) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ 
ราคาหองพักและบริการของโรงแรม เม่ือเปรียบเทียบกับโรงแรมอื่นๆ ในระดับเดียวกัน มีคา (4.06 = 0.882) 
รองลงมา คือ ความเหมาะสมของราคาหองพักกับสิ่งที่ทานไดรับ มีคา (3.99 = 0.987) , อัตราคาหองพักมีการ
ปรับเปลี่ยนอยางเหมาะสม มีคา (3.97 = 0.949) และการระบุราคาหองพักแตละประเภทอยางชัดเจน มีคา           
(3.91 = 0.980) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานการสงเสริมการตลาด พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานที่
พักของนักทองเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก มีคา (4.04 = 0.407)            
โดยดานท่ีมีคามากท่ีสุด คือ มีการสงเสริมการขายตามฤดูและเทศกาล มีคา (4.12 = 0.886) รองลงมา คือ การมอบ
สวนลดดานราคา มีคา (4.08 = 0.964) , การประชาสัมพันธโรงแรมในชองทางตางๆเชน ออนไลน การออกบูธใน
งานทองเที่ยว เปนตน มีคา (3.98 = 0.967) และจัดแพคเกจหองพักพรอมรถรับ-สง มีคา (3.96 = 0.989) เรียงลง
มาตามลําดับ 

ดานการจัดจําหนาย พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพัก
ของนักทองเท่ียว ในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต ในดานการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก มีคา (3.96 = 0.480) โดยดานที่มีคา
มากที่สุด คือ ความหลากหลายของชองทางในการจองหองพัก มีคา (4.00 = 0.968) รองลงมา คือ ความสะดวกใน
การเดินทางเขาถึงโรงแรม มีคา (3.96 = 0.972) , การยืนยันการเขาพักดวยการสงขอความจากทางโรงแรม มีคา          
(3.94 = 0.996) และทําเลที่ตั้งของโรงแรม มีคา (3.93 = 1.005) เรียงลงมาตามลําดับ 
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ดานบุคคล พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของ
นักทองเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในดานบุคคล อยูในระดับมาก มีคา (4.07 = 0.408) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด   
คือ ความชํานาญในการแกปญหาของพนักงาน มีคา (4.10= 0.910) รองลงมา คือ การบริการตอนรับของพนักงาน 
ณ แผนกตอนรับ มีคา (4.09 = 0.924) , ความมีอัธยาศัยของพนักงาน มีคา (4.08 = 0.964) และการใหขอมูล
เก่ียวกับโรงแรมของพนักงาน มีคา (4.02 = 0.916) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานลักษณะทางกายภาพ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานท่ี
พักของนักทองเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมาก มีคา (3.93 = 0.481)            
โดยดานท่ีมีคามากที่สุด คือ ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ มีคา (3.99 = 0.973) รองลงมา คือ การตกแตง
โดยรวมของโรงแรม มีคา (3.99 = 0.994) , พ้ืนที่ใชสอยภายในหองพัก มีคา (3.87 = 1.013) และบรรยากาศ
โดยรวมของโรงแรม มีคา (3.85 = 0.929) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานกระบวนการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของ
นักทองเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในดานกระบวนการ อยูในระดับมาก มีคา (4.00 = 0.467) โดยดานที่มีคามาก
ที่สุด คือ ความถูกตองในการใหบริการ มีคา (4.06 = 0.714) รองลงมา คือ ระยะเวลาในการเช็คเอาท มีคา             
(4.05 = 0.958) , ความรวดเร็วในการใหบริการ มีคา (3.97 = 1.001) และระยะเวลาในการเช็คอิน มีคา (3.93 = 1.015) 
เรียงลงมาตามลําดับ 

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของ
นักทองเท่ียว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

จําแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของ
สถานที่พักของนักทองเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามเพศ พบวาในเพศท่ีแตกตางกัน มีผลตอสวนประสม
การตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเท่ียว ในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมและรายดานท่ีไมแตกตางกัน เนื่องจากมี
นัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 ยกเวนในดานการจัดจาํหนาย ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ท่ี 0.017 

จําแนกตามอายุ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของ
สถานท่ีพักของนักทองเที่ยว ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามอายุ พบวาในชวงอายุที่แตกตางกัน มีผลตอสวน
ประสมการตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน 
เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05  

จําแนกตามสถานภาพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสม
การตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเท่ียว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามสถานภาพ พบวาในสถานภาพการสมรส
ที่แตกตางกัน มีผลตอสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเที่ยว ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมและ
รายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสม
การตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเที่ยว ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาในระดับ
การศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอสวนประสมการตลาดของสถานที่พักของนักทองเที่ยว ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ใน
ภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 ยกเวนในดานบุคคล ที่
แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.019 และผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ยของสวนประสม
การตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเท่ียว ในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามระดับการศึกษา ในดานบุคคล โดยไดใช
วิธีทดสอบแบบ Scheffe และพบวามีความแตกตางกัน จํานวน 1 คู คือ ผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของสถานที่พักของนักทองเท่ียว ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต  กับผูที่มีการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับตํ่ากวา 0.05 
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จําแนกตามอาชีพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาด
ของสถานท่ีพักของนักทองเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามอาชีพ พบวาในอาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอสวน
ประสมการตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน 
เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวน
ประสมการตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเท่ียว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา
ในระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีผลตอสวนประสมการตลาดของสถานที่พักของนักทองเที่ยว ในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 

 

อภปิรายผล 
จากการศึกษาสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเท่ียว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไดดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงสวนใหญพบวาขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม               
ผลการศึกษาพบวา ในดานเพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 54.5 และ 
เพศหญิง มีจํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 45.5 สวนใหญมีอายุชวง 21 – 30 ป จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 
59.8 รองลงมา คือ มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป และอายุระหวาง 31 - 40 ป จํานวนกลุมละ 56 คน คิดเปนรอย
ละ 14.0 , ชวงอายุ 41 – 50 ป จํานวน 23 คน คิดเปน รอยละ 5.8 , ชวงอายุ 51 – 60 ป จํานวน 21 คน คิดเปน 
รอยละ 5.3 และมีอายุ 61 ป ขึ้นไป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.3 สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 198 คน 
คิดเปนรอยละ 49.5 รองลงมา คือ สถานภาพโสด จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.0 และสถานภาพหมาย/หยา
ราง จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.5 สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 214 คน คิดเปนรอย
ละ 53.5 รองลงมา คือ มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 2.5 และสูงกวาปริญญา
ตรี จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.0 สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 
38.8 รองลงมา คือ อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.3 , อาชีพธุรกิจสวนตัว/
เจาของกิจการ จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.8 , อาชีพเกษตรกรรม จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5 , 
อาชีพพอบาน/แมบาน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.3 และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 14 คน คิดเปน
รอยละ 3.5  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนิยม เจริญศิริ (2558:บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยและกระบวนการตัดสินใจ
เลือกท่ีพักแรมของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญเปนนักทองเท่ียวเพศชาย ซึ่งมีอายุชวง 20-30 ป ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทและมีรายไดเฉลี่ยระหวาง 
10,001 - 30,000 บาท และสอดคลองกับงานวิจัยของธารทิพย รักการ (2556:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการ
ตัดสินใจเลือกท่ีพักของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในจังหวัดกระบี่ ผลการศึกษา พบวา นักทองเท่ียวที่ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ 25 - 35 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได 60,030 - 
120,000 บาท และสอดคลองกับงานวิจัยของอธิชัย ชอยชาญชัยสกุล (2553:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ในเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 21 - 30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีภูมิลําเนาในทวีปยุโรป สวน
ใหญมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีรายไดตอเดือนไมเกิน 4,000 ดอลลาร และสอดคลองกับงานวิจัยของหทัยรัตน 
ทองเร่ือง (2551:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานที่พักของ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ในอําเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา ขอมูลพื้นฐานของกลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จากทวีปยุโรป มีอายุระหวาง 20-29 ป มีระดับการศึกษา ในระดับปริญญาตรี           
มีสถานภาพโสด สวนใหญทํางานเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือน ตั้งแต 2,901 ดอลลารข้ึนไป 
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2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานที่พักของนักทองเท่ียว ในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต 

ในภาพรวม พบวาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานที่พักของ
นักทองเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคา (4.00 = 0.247) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ 
ดานบุคคล มีคา (4.07 = 0.408) รองลงมา คือ ดานการสงเสริมการตลาด มีคา (4.04 = 0.407) , ดานผลิตภัณฑ     
มีคา (4.03 = 0.450) , ดานกระบวนการ มีคา (4.00 = 0.467) , ดานราคา มีคา (3.98 = 0.425) , ดานการจัด
จําหนาย มีคา (3.96 = 0.480) และดานลักษณะทางกายภาพ มีคา (3.93 = 0.481) เรียงลงมาตามลําดับ          
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธารทิพย รักการ (2556:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการตัดสินใจเลือกที่พักของ
นักทองเท่ียวชาวตางชาติในจังหวัดกระบี่ ผลการศึกษา พบวาสวนปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกที่
พัก ของนักทองเท่ียวชาวตางชาติในจังหวัดกระบี่ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานอยูในระดับมากทุก
ดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร ดานสิ่งแวดลอมกายภาพ ดาน
ราคา รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด และสอดคลองกับ
งานวิจัยของปวีณวัช สุภานุสร (2555:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกโรงแรม ประเภทบูติค ในจังหวัดเชียงใหม ของนักทองเที่ยวนานาชาติ ผลการวิจัยพบวา 1. ความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดสวนใหญอยูในระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑบริการ 
(คาเฉลี่ย = 4.06) ดานราคา (คาเฉลี่ย = 4.05) ดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉลี่ย = 3.77) ดานพนักงาน 
(คาเฉลี่ย = 4.23) ดานกระบวนการใหบริการ (คาเฉลี่ย = 4.06) และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (คาเฉลี่ย = 3.65) 
และสอดคลองกับงานวิจัยของนิยม เจริญศิริ (2558:บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยและกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พัก
แรมของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
นักทองเท่ียวเพศชาย ซึ่งมีอายุชวง 20-30 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
เปนพนักงานบริษัทและมีรายไดเฉลี่ยระหวาง 10,001 - 30,000 บาท ปจจัยดานการตลาดพบวา นักทองเที่ยวสวน
ใหญไดใหความสําคัญดานราคามากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑและมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญเทากัน คือ 
ดานการสงเสริมการตลาดและดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยที่ไมใชดานการตลาด พบวานักทองเที่ยวให
ความสําคัญดานการคมนาคมขนสงมากที่สุด รองลงมา คือ ดานทําเลที่ตั้งและดานกลุมอางอิง กระบวนการตัดสินใจ
เลือกที่พักแรม พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญใหความสําคัญในขั้นตอนที่ 3 ข้ันการปรปะเมินที่พักแรม มากที่สุด 
รองลงมา คือ ขั้นตอนที่ 5 ดานพฤติกรรมหลังการเขาพักแรม (ความพึงพอใจ) และข้ันตอนที่ 1 จุดประสงคหลักใน
การเขาพักแรม ซ่ึงทุกปจจัยอยูในระดับความสําคัญมาก 

ดานผลิตภัณฑ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานที่พักของ
นักทองเท่ียว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก มีคา (4.03 = 0.450) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด 
คือ ความปลอดภัยภายในโรงแรม มีคา (4.37 = 0.857) รองลงมา คือ ความหลากหลายของประเภทของหองพัก       
มีคา (4.01 = 0.918) , ความสะอาดของหองพัก มีคา (3.90 = 0.829) และอุปกรณอํานวยความสะดวกภายใน
หองพัก มีคา (.84 = 1.043) เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันเพ็ญ ทารักษ (2557:บทคัดยอ) 
ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเขาใชบริการและความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด
บริการของลูกคา โรงแรมสยามชอรพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอสวนประสมทาง
การตลาดบริการ ดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานกระบวนการดานการสรางและนํา เสนอลักษณะ
ทางกายภาพ บริการดานราคา ดานการสงเสริมการขาย และดานชองทางการจัดจําหนายเปนอันดับสุดทาย  และ
สอดคลองกับงานวิจัยของอธิชัย ชอยชาญชัยสกุล (2553:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการที่พักของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศชาย อายุระหวาง 21 - 30 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีภูมิลําเนาในทวีปยุโรป สวน
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ใหญมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีรายไดตอเดือนไมเกิน 4,000 ดอลลาร เดินทางมาเกาะพีพีเพ่ือมาทองเท่ียว หรือ
วันหยุดพักผอน โดยจะเดินทางมากับคนรัก ระยะเวลาที่พัก 3 - 7 วัน สวนใหญเดินทางเขามาพักครั้งแรก เลือกเขา
พักประเภทหองพักเตียงคู ราคาหองพัก 1,001 - 2,000 บาท มีการจองที่พักลวงหนา โดยไดแหลงขอมูลมาจาก
อินเทอรเน็ต นักทองเท่ียวเปนผูตัดสินใจในการเลือกที่พักเอง เลือกสถานที่พักประเภทบังกะโล ท่ีอยูติดชายทะเล/ 
ชายหาด และแหลงทองเที่ยวที่จะเดินทางตอไปคือ จังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพฯ ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสถานท่ีพักของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ในเกาะพีพี จังหวัดกระบี่โดยรวม พบวานักทองเที่ยวสวนใหญให
ความสําคัญกับปจจัยดานสถานที่มากท่ีสุด รองลงมาใหความสําคัญตอปจจัยดานบุคลากรและการบริการ ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก ตามลําดับ โดยปจจัยดานสถานท่ีนัน้ พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญใหความสําคัญกับสถานที่ที่มี
ที่ตั้งอยูใกลแหลงชุมชนมากที่สุด รองลงมาคือความสะอาดบริเวณที่พักผลการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผล ตอ
การตัดสินใจเลือกที่พักของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และสอดคลองกับงานวิจัยของนิยม 
เจริญศิริ (2558:บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยและกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักทองเท่ียวเพศชาย ซ่ึงมีอายุชวง 
20-30 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทและมีรายไดเฉลี่ย
ระหวาง 10,001 - 30,000 บาท ปจจัยดานการตลาดพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญไดใหความสําคัญดานราคามาก
ที่สุด รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑและมีคาเฉลี่ยระดับความสําคัญเทากัน คือ ดานการสงเสริมการตลาดและดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยท่ีไมใชดานการตลาด พบวานักทองเที่ยวใหความสําคัญดานการคมนาคมขนสงมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ดานทําเลที่ตั้งและดานกลุมอางอิง กระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรม พบวา นักทองเท่ียวสวน
ใหญใหความสําคัญในขั้นตอนที่ 3 ขั้นการประเมินที่พักแรม มากที่สุด รองลงมา คือ ขั้นตอนที่ 5 ดานพฤติกรรม
หลังการเขาพักแรม (ความพึงพอใจ) และข้ันตอนที่ 1 จุดประสงคหลักในการเขาพักแรม ซ่ึงทุกปจจัยอยูในระดับ
ความสําคัญมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของกัมปนาท บุญพอมี (2552:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกที่พักประเภทรีสอรท กรณีศึกษา : เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ผล
การศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พัก กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญ
ปจจัยดานหองพัก อาหาร และเคร่ืองดื่ม มากที่สุด โดยเนนเร่ืองความสะอาดของหองพักและหองน้ํา 

ดานราคา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของ
นักทองเท่ียว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในดานราคา อยูในระดับมาก มีคา (3.98 = 0.425) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ 
ราคาหองพักและบริการของโรงแรม เม่ือเปรียบเทียบกับโรงแรมอื่นๆ ในระดับเดียวกัน มีคา (4.06 = 0.882) 
รองลงมา คือ ความเหมาะสมของราคาหองพักกับสิ่งที่ทานไดรับ มีคา (3.99 = 0.987) , อัตราคาหองพักมีการ
ปรับเปลี่ยนอยางเหมาะสม มีคา (3.97 = 0.949) และการระบุราคาหองพักแตละประเภทอยางชัดเจน มีคา              
(3.91 = 0.980) เรียงลงมาตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจิรัฐ ชวนชม (2557:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา
ความสัมพันธระหวางการตัดสินใจเลือกที่พักรีสอรทของนักทองเท่ียว กับการจัดการสวนประสมทางการตลาดที่พักรี
สอรท อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  ผลการวิจัย ทัศนคติตอการตัดสินใจเลือกที่พักของนักทองเที่ยวภาพรวมอยู
ในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวานักทองเที่ยวมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยทุกดาน โดยมีการ 
ประเมินภายหลังการใชบริการที่พักรีสอรทมาเปนอันดับ 1 สําหรับการประเมินผลขอมูล/แหลงขอมูล ที่ใชในการ
ตัดสินใจ เปนอันดับที่ 2 และ การรับรูถึงความตองการ เปนอันดับสุดทาย ทัศนคติตอการจัดการสวนประสมท่ีพักรี
สอรท ในดานราคาภาพรวมอยูในระดับ เห็นดวย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นใน
ระดับเห็นดวยทุกดาน โดย ราคาหองพักมีความเหมาะสมกับคุณภาพบริการที่ไดรับ มาเปนอันดับ 1 สําหรับ ราคา
หองพักมีความ เหมาะสมกับคุณภาพของท่ีพัก เปนอันดับที่ 2 และ ราคาหองพักถูกกวาที่พักอื่นที่อยูใกลกัน เปน 
อันดับสุดทาย 
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ดานการสงเสริมการตลาด พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานที่
พักของนักทองเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก มีคา (4.04 = 0.407)            
โดยดานท่ีมีคามากท่ีสุด คือ มีการสงเสริมการขายตามฤดูและเทศกาล มีคา (4.12 = 0.886) รองลงมา คือ การมอบ
สวนลดดานราคา มีคา (4.08 = 0.964) , การประชาสัมพันธโรงแรมในชองทางตางๆเชน ออนไลน การออกบูธใน
งานทองเที่ยว เปนตน มีคา (3.98 = 0.967) และจัดแพคเกจหองพักพรอมรถรับ-สง มีคา (3.96 = 0.989) เรียงลง
มาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปวีณวัช สุภานุสร (2555:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสวนประสมทาง
การตลาด ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกโรงแรม ประเภทบูติค ในจังหวัดเชียงใหม ของนักทองเที่ยวนานาชาติ 
ผลการวิจัยพบวา 1. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดสวนใหญอยูในระดับ
มาก ไดแก ดานผลิตภัณฑบริการ (คาเฉลี่ย = 4.06) ดานราคา (คาเฉลี่ย = 4.05) ดานการสงเสริมการตลาด 
(คาเฉลี่ย = 3.77) ดานพนักงาน (คาเฉลี่ย = 4.23) ดานกระบวนการใหบริการ (คาเฉลี่ย = 4.06) และดาน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (คาเฉลี่ย = 3.65) และสอดคลองกับงานวิจัยของธารทิพย รักการ (2556:บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาการตัดสินใจเลือกที่พักของนักทองเท่ียวชาวตางชาติในจังหวัดกระบี่ ผลการศึกษา พบวาสวนปจจัย
ทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกที่พัก ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในจังหวัดกระบี่ โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายดานอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานกระบวนการใหบริการ 
ดานบุคลากร ดานสิ่งแวดลอมกายภาพ ดานราคา รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานการจัดจําหนาย พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพัก
ของนักทองเท่ียว ในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต ในดานการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก มีคา (3.96 = 0.480) โดยดานที่มีคา
มากที่สุด คือ ความหลากหลายของชองทางในการจองหองพัก มีคา (4.00 = 0.968) รองลงมา คือ ความสะดวกใน
การเดินทางเขาถึงโรงแรม มีคา (3.96 = 0.972) , การยืนยันการเขาพักดวยการสงขอความจากทางโรงแรม มีคา          
(3.94 = 0.996) และทําเลที่ตั้งของโรงแรม มีคา (3.93 = 1.005) เรียงลงมาตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
ธารทิพย รักการ (2556:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการตัดสินใจเลือกที่พักของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในจังหวัด
กระบี่ ผลการศึกษา พบวาสวนปจจยัทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่พัก ของนักทองเท่ียวชาวตางชาติใน
จังหวัดกระบี่ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย คือ ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร ดานสิ่งแวดลอมกายภาพ ดานราคา รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ 
ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด 

ดานบุคคล พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของ
นักทองเท่ียว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในดานบุคคล อยูในระดับมาก มีคา (4.07 = 0.408) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ 
ความชํานาญในการแกปญหาของพนักงาน มีคา (4.10= 0.910) รองลงมา คือ การบริการตอนรับของพนักงาน        
ณ แผนกตอนรับ มีคา (4.09 = 0.924) , ความมีอัธยาศัยของพนักงาน มีคา (4.08 = 0.964) และการใหขอมูล
เก่ียวกับโรงแรมของพนักงาน มีคา (4.02 = 0.916) เรียงลงมาตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของหทัยรัตน 
ทองเร่ือง (2551:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานที่พักของ
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ในอําเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการสถานท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ในเกาะสมุย ซึ่งมีการศึกษาใน 5 ดานไดแก 
ดานสถานที่ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานราคา ดานบุคลากรและการบริการ และดานความปลอดภัย ซ่ึงผล
การศึกษาโดยรวม พบวา นักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรและการ
บริการมากท่ีสุด 
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ดานลักษณะทางกายภาพ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานท่ี
พักของนักทองเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมาก มีคา (3.93 = 0.481)          
โดยดานท่ีมีคามากที่สุด คือ ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ มีคา (3.99 = 0.973) รองลงมา คือ การตกแตง
โดยรวมของโรงแรม มีคา (3.99 = 0.994) , พ้ืนที่ใชสอยภายในหองพัก มีคา (3.87 = 1.013) และบรรยากาศ
โดยรวมของโรงแรม มีคา (3.85 = 0.929) เรียงลงมาตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกัมปนาท บุญพอมี 
(2552:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พักประเภทรีสอรท 
กรณีศึกษา : เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่
พัก กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญปจจัยดานหองพัก อาหาร และเครื่องดื่ม มากที่สุด โดยเนนเรื่องความ
สะอาดของหองพักและหองน้ํา 

ดานกระบวนการ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของ
นักทองเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในดานกระบวนการ อยูในระดับมาก มีคา (4.00 = 0.467) โดยดานที่มีคามาก
ที่สุด คือ ความถูกตองในการใหบริการ มีคา (4.06 = 0.714) รองลงมา คือ ระยะเวลาในการเช็คเอาท มีคา           
(4.05 = 0.958) , ความรวดเร็วในการใหบริการ มีคา (3.97 = 1.001) และระยะเวลาในการเช็คอิน มีคา            
(3.93 = 1.015) เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของหทัยรัตน ทองเรื่อง (2551:บทคัดยอ)               
ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานที่พักของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ใน
อําเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สถานท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ในเกาะสมุย ซึ่งมีการศึกษาใน 5 ดานไดแก ดานสถานท่ี ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก ดานราคา ดานบุคลากรและการบริการ และดานความปลอดภัย ซ่ึงผลการศึกษาโดยรวม พบวา 
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรและการบริการมากท่ีสุด 

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของ
นักทองเท่ียว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

จําแนกตามเพศ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของ
สถานที่พักของนักทองเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามเพศ พบวาในเพศท่ีแตกตางกัน มีผลตอสวนประสม
การตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเท่ียว ในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมี
นัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 ยกเวนในดานการจัดจําหนาย ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.017          
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของหทัยรัตน ทองเร่ือง (2551:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสถานท่ีพักของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ในอําเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัย
พบวาผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานท่ีพักของนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวาตัวแปร เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได            
มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานท่ีพักไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

จําแนกตามอายุ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของ
สถานท่ีพักของนักทองเที่ยว ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามอายุ พบวาในชวงอายุที่แตกตางกัน มีผลตอสวน
ประสมการตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน 
เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอธิชัย ชอยชาญชัยสกุล 
(2553:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ            
ในเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบวาผลการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผล ตอการตัดสินใจเลือกที่พักของ
นักทองเท่ียวชาวตางชาติในเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา นักทองเท่ียวที่มีระดับ
การศึกษาตางกันจะมีการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พัก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานราคา และดานความ
ปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เม่ือจําแนกตามภูมิลําเนาและระดับรายได พบวามีผล
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ตอการตัดสินใจในการเลือกที่พักในดานส่ิงอํานวยความสะดวกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามสถานภาพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสม
การตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเท่ียว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามสถานภาพ พบวาในสถานภาพการสมรส
ที่แตกตางกัน มีผลตอสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเที่ยว ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมและ
รายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอธิชัย ชอย
ชาญชัยสกุล (2553:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ ในเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบวาผลการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผล ตอการตัดสินใจเลือก
ที่พักของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา นักทองเที่ยวที่มี
ระดับการศึกษาตางกันจะมีการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พัก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานราคา และดานความ
ปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เม่ือจําแนกตามภูมิลําเนาและระดับรายได พบวามีผล
ตอการตัดสินใจในการเลือกที่พักในดานสิ่งอํานวยความสะดวกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานที่พักของนักทองเท่ียว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  จําแนกตามระดับ
การศึกษา พบวาในระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเที่ยว       
ในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 
ยกเวนในดานบุคคล ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ที่ 0.019 และผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรายคูของคาเฉลี่ย
ของสวนประสมการตลาดของสถานที่พักของนักทองเท่ียว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามระดับการศึกษา ในดาน
บุคคล โดยไดใชวิธีทดสอบแบบ Scheffe และพบวามีความแตกตางกัน จํานวน 1 คู คือ ผูที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเที่ยว ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต  กับผูที่มี
การศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับต่ํากวา 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของนิยม เจริญศิริ (2558:บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยและกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของ
นักทองเที่ยวชาวไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
นักทองเท่ียวเพศชาย ซึ่งมีอายุชวง 20-30 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
เปนพนักงานบริษัทและมีรายไดเฉล่ียระหวาง 10,001 - 30,000 บาท ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวาปจจัยดาน
การตลาด โดยรวมพบวาความแตกตางในปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ยกเวน ดานราคาที่ไมพบความแตกตาง ท่ีไมใชดานการตลาด พบวา ดานทําเลที่ตั้ง ดานกลุมอางอิงและดานการ
คมนาคมขนสง ไมพบความแตกตางกัน ปจจัยดานการตลาดและปจจัยที่ไมใชดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมหลังการเขาพักแรม (ควมพึงพอใจ) พบวา ปจจัยดานการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
หลังการเขาพักแรม (ความพึงพอใจ) และปจจัยที่ไมใชดานการตลาด ไดแก ดานทําเลที่ตั้งและกลุมอางอิง มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมหลังการเขาพักแรม (ความพึงพอใจ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคลองกับงานวิจัย
ของหทัยรัตน ทองเรื่อง (2551:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานท่ี
พักของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ในอําเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวาผลการเปรียบเทียบ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลพบวาตัวแปร เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สถานท่ีพักไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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จําแนกตามอาชีพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาด
ของสถานท่ีพักของนักทองเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามอาชีพ พบวาในอาชีพที่แตกตางกัน มีผลตอสวน
ประสมการตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกั น 
เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวาระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอธิชัย ชอยชาญชัยสกุล 
(2553:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พักของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ            
ในเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบวาผลการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผล ตอการตัดสินใจเลือกที่พักของ
นักทองเท่ียวชาวตางชาติในเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา นักทองเท่ียวที่มีระดับ
การศึกษาตางกันจะมีการตัดสินใจเลือกใชบริการที่พัก ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานราคา และดานความ
ปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 เม่ือจําแนกตามภูมิลําเนาและระดับรายได พบวามีผล
ตอการตัดสินใจในการเลือกที่พักในดานสิ่งอํานวยความสะดวกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานท่ีพักของนักทองเที่ยว ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามระดับรายได
เฉลี่ยตอเดือน พบวาในระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีผลตอสวนประสมการตลาดของสถานที่พักของ
นักทองเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่สูงกวา
ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของหทัยรัตน ทองเร่ือง (2551:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการสถานท่ีพักของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ในอําเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
ผลการวิจัยพบวาผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานที่พักของนักทองเท่ียว
ชาวตางประเทศ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวาตัวแปร เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได 
มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานท่ีพักไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
ในภาพรวม พบวาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมการตลาดของสถานที่พักของ

นักทองเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม อยูในระดับมาก ซึ่งยังไมถึงมากที่สุด จึงนับไดวายังคงตองมีการ
พัฒนาตอไปอยางตอเนื่อง ทั้งในดานบุคคล ดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ ดานราคา 
ดานการจัดจําหนาย และดานลักษณะทางกายภาพ 

ในดานผลิตภัณฑ โรงแรมและหองพักควรมีความปลอดภัยภายในและรอบๆ พื้นที่ของโรงแรม หองพักควร
มีความหลากหลายของประเภทหองพัก ความสะอาดของหองพักและอุปกรณอํานวยความสะดวกภายในหองพัก 
ควรมีมาตรฐานตามหลักโรงแรมทั่วไปและควรมีความเหมาะสมกับราคาดวย 

ในดานราคา ควรตั้งราคาหองพักและบริการของโรงแรมใหเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมอื่นๆ ใน
ระดับเดียวกัน ราคาควรไมแตกตางกันมากนัก และราคาหองพักควรมีความเหมาะสมกับสิ่งที่ทานไดรับ  อัตราคา
หองพักมีการปรับเปลี่ยนอยางเหมาะสมและการระบุราคาหองพักแตละประเภทอยางชัดเจน 

ในดานการสงเสริมการตลาด โรงแรมมีการสงเสริมการขายตามฤดูและเทศกาล มีการมอบสวนลดดาน
ราคา โดยการประชาสัมพันธโรงแรมในชองทางตางๆ เชน ออนไลน การออกบูธในงานทองเที่ยว เปนตน และควรมี
การจัดแพคเกจหองพักพรอมรถรับ-ดวย 

ในดานการจัดจําหนาย การจองหองพักควรมีความหลากหลาย สามารถทําการจองหองพักไดชองทาง มี
การสงขอความยืนยันการเขาพักจากทางโรงแรม ทําเลที่ตั้งของโรงแรมควรมีความสะดวกในการเดินทางเขาถึง
โรงแรม  
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ในดานบุคคล พนักงานควรไดรับการอบรมเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และมีความชํานาญในการ
แกปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็ว การบริการตอนรับของพนักงาน ณ แผนกตอนรับ ควรมีความย้ิมแยม แจมใส เต็ม
ใจใหบริการลูกคา ทั้งความชวยเหลือในดานตางๆ และการใหขอมูลเก่ียวกับโรงแรมของพนักงาน  

ในดานลักษณะทางกายภาพ ควรมีสถานที่จอดรถอยางเพียงพอ มีการพัฒนาดานการตกแตงโดยรวมของ
โรงแรมท่ีสวยงามและทันสมัย ภายในหองพักควรมีพื้นที่ใชสอยภายเหมาะสมและบรรยากาศโดยรวมของโรงแรม
สวยงาม สะอาดและปลอดภัย 

ในดานกระบวนการ ควรใหความถูกตองในดานการใหบริการ มีกําหนดระยะเวลาในการเช็ค IN – OUT   
ที่มีความชัดเจนและมีความรวดเร็วในการใหบริการ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ในการศึกษาคร้ังนี้ไดทําการศึกษาสวนประสมการตลาด (7P) ของสถานที่พักของนักทองเที่ยว ในพ้ืนที่

จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนกรอบที่คอนขางกวาง ในการศึกษาคร้ังหนาควรทําการศึกษาเฉพาะรายดานเพียงดานเดียว เชน 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคคล เปนตน เพ่ือใหไดขอมูลที่ละเอียดและเจาะลึกมากข้ึนในดานนั้น 

2. ในคร้ังนี้ไดทําการศึกษาเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น ซึ่งในจังหวัดภูเก็ตถือเปนแหลง
ทองเที่ยวอันดับตนๆ ของประเทศ และมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ในการศึกษาครั้ง
หนาควรทําการศึกษากลุมนักทองเที่ยวที่เปนชาวตางชาติ 

3. ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาในระยะเวลาส้ันๆ กลุมนักทองเที่ยวจึงเปนกลุมที่มาทองเที่ยวใน
ชวงเวลานั้นๆ อาจทําใหไดรับขอมูลจากแหลงขอมูลที่ไมหลากหลายมากนัก ในการศึกษาครั้งหนาจึงควรดําเนินการ
เก็บขอมูลแบบตอเนื่องตลอดป เพื่อจะไดขอมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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ความพึงพอใจตอการใหบรกิารของ Island Herbal Sauna Spa จังหวัดภูเก็ต 
 
Satisfaction with Service of Island Herbal Sauna Spa,Phuket Province 
 
ผูวิจัย   วิภาพร  วงศทวีพิทยากุล  

ดร.เอกภัทร  มานิตขจรกิจ 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาคนควาวิจัยในครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใชบริการ 

Island Herbal Sauna Spa จังหวัดภูเก็ต ใน 6 ดาน โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
ตอเดือน ซึ่งใชตัวอยาง 400 คน เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ 
คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะหตัวแปรอิสระ 2 ตัว โดยใชคาที่ (t-test) 
ผลการวิจัย พบวา 

1. ลูกคามีความพึงพอใจตอการใชบริการของ Island Herbal Sauna spa จังหวัดภูเก็ต โดยรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก 

2. ลูกคาที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ Island 
Herbal Sauna Spa จังหวัดภูเก็ต โดยรวมและรายดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

3. ลูกคาที่มีรายไดแตกตางกันมีความพึงพอใจท่ีมีตอการใชบริการของ Island Herbal Sauna Spa 
จังหวัดภูเก็ต โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความพึงพอใจตอความสะดวกท่ีไดรับการ
จากบริการ ดานความพึงพอใจตออัธยาศัยของพนักงาน ดานความพึงพอใจตอคุณภาพบริการ ดานความพึงพอใจ
การใหขอมูลขาวสาร ไมแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

4. ลูกคาที่มาใชบริการของ Island Herbal Sauna Spa จังหวัดภูเก็ต ท่ีมีประเภทของการใชบริการ
ตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการ โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.05 เมื่อพิจารณาราย
ดานพบวา เพศกับดานความพึงพอใจตอคาใชจายในการบริการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สวนดานอื่นๆ ไมแตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ,ระดบัความพึงพอใจ,การบริการ 
 
ABSTRACT 
 This research aims to study the levels of satisfaction of customers towards the 
service of Island Herbal Sauna Spa, Phuket Province, in 6 aspects which classified by sex, 
age, education, occupation and monthly income. The samples can be collect for 400 persons 
in total. Data collection instrument was questionnaire. The statistics used for data analysis 
were percentage, mean and standard deviation. Two independent variables were analyzed 
by using t-test.
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The research found that:
1. Customer satisfactions with service of Island Herbal Sauna Spa, Phuket Province, 

in overall and in each respect were at high level.
2. Customers of different sex, age, education, occupation and income were satisfied 

with the service of Island Herbal Sauna Spa, Phuket Province, in overall and in each respect 
indifferently with statistical significance level of 0.05.

3. Customers of different income were satisfied with the service of Island Herbal 
Sauna Spa, Phuket Province, in overall indifferently. Upon determination for each aspect, it 
found out that the satisfaction with convenience received from service, satisfaction with 
courtesy of staffs, satisfaction with service quality, satisfaction with information provision 
and satisfaction with service fee were indifferent with statistical significance level of 0.05.

4. Customers who used different type of service of Island Herbal Sauna Spa, Phuket 
Province, were satisfied with the service in overall indifferently with statistical significance 
level of 0.05. Upon determination for each aspect, it found out that sex and satisfaction with 
service fee were different with statistical significance level of 0.05. For other aspects, there 
were no differences.

Keywords : Satisfaction, levels of satisfaction, service
 

บทนํา 
  การทองเที่ยวนั้นไดเจริญเติบโตจนกลายมาเปนสินคาหลักในระบบการคาระหวางประเทศอยางรวดเร็ว
และในหลายประเทศอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญอยูในลําดับตนๆ ของอุตสาหกรรม
ในประเทศนั้นๆ ดังเห็นไดจากนโยบายของรัฐบาลทั่วโลกที่ผลกัดันใหการทองเที่ยวเปนนโยบายหลักในการชวยฟนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงประเทศไทยก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่การทองเที่ยวถือเปนยุทธศาสตรของชาติ  ไดรับการ
ผลักดันและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพราะประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญของการทองเที่ยว ในฐานะเปนกลไก
หลักในการชวยรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งคาดหวังวาการทองเที่ยวนั้น  จะแสดง
บทบาทนําในการเปนตัวกระตุนใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซ่ึงนําไปสูการจางงาน สรางอาชีพ การกระจาย
รายได และการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมากมาย เปนการสรางความม่ังค่ังใหกับประชาชนและประเทศชาติและ
นําไปสูความสําเร็จ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยได 
 ธุรกิจสปา เปนธุรกิจบริการหนึ่งที่กําลังเปนที่นิยมมาก สําหรับผูที่ตองการการผอนคลายจากการทํางาน
ความเม่ือยลาและความเหน็ดเหนื่อยจากการทองเที่ยว เดินทางหรือการทํางาน ในแตละวันโดยการนวดของบริการ 
จะชวยใหผอนคลายความเม่ือยลาของรางกายซึ่งนอกจากที่จะมีการนวดเพื่อผอนคลายแลวก็ยังมีการนวดเพื่อดูแล
ผิวพรรณใหสวยงามอีกดวย  

ดังนั้นการบริการที่ดีอยางตอเนื่องและเพียงพอ จะทําใหลูกคาที่มาใชบริการ เกิดความพึงพอใจ การท่ี
ธุรกิจเสนอบริการตางๆ ใหกับลูกคา ไมวาจะเปนการใหการตอนรับ การอํานวยความสะดวก การปฏิบัติรับใช การ
ชวยเหลือปญหาการใหขอมูลขาวสาร การใหคําแนะนําปรึกษา หรือการปฏิบัติตนเพื่อผูอื่นในเรื่องตางๆ ลวนแสดง
ถึงพฤติกรรมของผูพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานบริการในอาชีพบริการอยางใดอยางหนึ่ง  

ดังนั้น การใหความสําคัญกับผูปฏิบัติงานบริการนับตั้งแตการคัดเลือกผูปฏิบัติงานบริการ การมอบหมาย
งานแกผูปฏิบัติงานบริการ การพัฒนาผูปฏิบัติงานบริการ และการประเมินผลผูปฏิบัติงานบริการ จึงเปนเรื่องที่
สําคัญอยางย่ิง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จิตวิทยาบริการ 2539 : 50)  
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การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพึงพอใจของผูใชบริการ Island Herbal Sauna 
Spa จังหวัดภูเก็ต เพื่อทราบถึงระดับคุณภาพในการใหบริการสปา เนื่องดวยจังหวัดภูเก็ต เปนสถานท่ีทองเที่ยวใน
อันดับตนๆ ของประเทศ การใหบริการจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุดและผลการศึกษาที่ไดนั้น ยังเปนประโยชนสําหรับผู
ประกอบธุรกิจในดานนี้ ศึกษาและนําไปใชเปนแนวทางพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการของตนเองได เพ่ือใหธุรกิจ
การใหบริการสปา นั้นมีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามหลัก การใหบริการและยังสามารถตอบสนองกับความ
ตองการของลูกคาไดอยางตรงจุด 
สมมติฐานการวิจัย 
 ผูใชบริการสปา ที่มีความแตกตางกันในเร่ือง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ใหความสําคัญ
กับปจจัยที่มีความสําคัญตอความพึงพอใจตอความพึงพอใจตอการใชบริการแตกตางกัน 
 

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจยั 
     ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

ประชากรและการสุมตัวอยาง  
 ประชากรกลุมตัวอยางจํานวน 399.6024 คน ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 
ตัวอยางและใชวิธีการเลือกวิธีสุมตัวอยางโดยแบบสะดวก (Convenience sampling) คาความคลาดเคลื่อนที่ยอม
ใหเกิดขึ้นไดโดยการประมาณคาสัดสวนกําหนดใหเทากับ 0.05  
การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยไดดาํเนนิการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนที่เปาหมายจนครบ 400 ตัวอยาง 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห โดยใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมตางๆ       
เขามาชวยในการวิเคราะหและไดกําหนดการวิเคราะหขอมูล  
 
 
 
 
 

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

ความพึงพอใจในการใชบริการ  
1. ดานความสะดวกทีไ่ดรับจากการบริการ  
2. ดานอัธยาศัยของพนักงาน  
3. ดานการประสานงานบริการ  
4.ดานคุณภาพบริการ  
5. ดานการใหขอมูลขาวสาร  
6. ดานคาใชจายในการบริการ  

(Aday & Andersen, 1978) 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ในการศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใชบริการ Island Herbal Sauna 

Spa จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญและอภิปรายผลไดดังตอไปนี้  
สวนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใชบริการ Island Herbal Sauna Spa จังหวัดภูเก็ต 
พบวา ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใชบริการ Island Herbal Sauna Spa จังหวัดภูเก็ต 
สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 65 และเปนเพศหญิง รอยละ 35 สวนมากมีอายุ 51-60 ป รอยละ 33.3 รองลงมา       
มีอายุ 41-50 ป รอยละ 31.5 รองลงมา มีอายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 13.8 รองลงมามีอายุ 31-40 ป รอยละ 12.5 
รองลงมามีอายุ 21-30 ป รอยละ 5.8 และอายุ 20 ปหรือต่ํากวา มีจํานวนท่ีนอยที่สุด รอยละ 3.0 การศึกษาสูงสุด
คือ ต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 38 รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี รอยละ 34 และตํ่าสุด คือสูงกวาระดับปริญญาตรี
รอยละ 28 สวนรายไดตอเดือนสูงสุดอยูที่ 80,000-100,000 บาท รอยละ 32.3 รองลงมามีรายไดตอเดือนอยูที่ 
60,001-80,000 บาท รอยละ 23.3 รองลงมามีรายไดตอเดือนอยูที่ 40,001-60,000 บาท รอยละ19.3 รองลงมามี
รายไดตอเดือนอยูที่ 100,000 บาท ข้ึนไป รอยละ 14.8 รองลงมา มีรายไดตอเดือนอยูที่ 20,001-40,000 บาท รอย
ละ7.2.รองลงมา มีรายไดตอเดือนอยูที่นอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท รอยละ 3.3 
 สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใชบริการ 
Island Herbal Sauna Spa จังหวัดภูเก็ต ผลการวิเคราะห โดยรวมผลอยูในระดับมากที่สุด (xˉ=4.24, SD =.620)        

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดมี 4 ดาน ดานคาใชจายในการบริการ (x̄ =4.38 SD =.649) 
ดานการใหขอมูลขาวสาร (x̄ =4.26 SD =.625) ดานคุณภาพบริการ (x̄ =4.25 SD =.621) และดานการ

ประสานงานการบริการ (x̄ = 4.24, SD = 0.642) อยูในระดับมากมี 2 ดาน คือ ดานอัธยาศัยของพนักงาน            
(x̄ = 4.18,SD = .592) และดานความสะดวกที่ไดรับจากการบริการ (x̄ =4.14, SD =.590) ตามลําดับ รายละเอียด ดังนี้ 

1. ดานความสะดวกท่ีไดรับจากการบริการ (x̄ =4.14, SD =.590) เมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายขอโดย 
เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ อยูในระดับมากที่สุดมี 2 ดาน คือภายในรานมีบรรยากาศท่ีดี (x̄ =4.26 SD =.036) 

และพนักงานมีเพียงพอตอการใหบริการ (x̄ = 4.22,SD = .034) อยูในระดับมากมี 5 ดาน คือ มีสิ่งบริการอยาง
ตอเนื่องตามความตองการของลูกคา (x̄ =4.15, SD =.034) ทําเลที่ตั้งของรานอยูในแหลงทองเที่ยว (x̄ =4.13, SD =.035) 

การจัดตกแตงสถานท่ีภายในรานเปนสัดสวนเหมาะสมสวยงาม (x̄ =4.11,SD=.034) มีหองน้ําและหองอาบน้ําถูก
สุขลักษณะและเพียงพอ (x̄ =4.06, SD =0.751) และมีสิ่งบริการระหวางการรอรับการใหบริการ (x̄ =4.04, SD =0.734) 
ตามลําดับ  

2. ดานอัธยาศัยของพนักงาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x̄ =4.17, SD=.699) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

โดยมีความพอใจมากที่สุด 3 ดาน คือพนักงานมีการตอนรับและย้ิมแยมแจมใสเปนกันเองดี (x̄ =4.23, SD =.700 ), 
พนักงานพูดจาสุภาพและมีมนุษยสัมพันธที่ดี (x̄ =4.22, SD =.694) พนักงานสามารถตอบขอซักถามและอธิบาย

รายละเอียดที่ลูกคาตองการได (x̄ =4.22,SD =.711) อยูในระดับมาก 4 ดานคือพนักงานแสดงความเปนมิตรและ
เต็มใจใหบริการ (x̄ =4.15,SD=.693) พนักงานแตกายสุภาพและเรียบรอย (x̄ =4.15,SD =.700) พนักงานยอมรับ

ฟงความคิดเห็นและคําติชมของลูกคา (x̄ =4.15, SD =.668) และพนักงานมีความพรอมในการใหบริการ               
(x̄ =4.11,SD=.730) ตามลําดับ 
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3. ดานการประสานงานบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก (x̄ =4.24, SD =.647) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  
ทั้ง 5 ดานอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก ลูกคาสามารถติดตอขอรับบริการทางโทรศัพทลวงหนาได (x̄ =4.25, SD= .639) 

มีการติดตามผลหลังการใหบริการ (x̄ =4.24, SD= .640)ลูกคาสามารถขอรับบริการไดทุกประเภทตามความ
ตองการ (x̄ =4.23, SD= .652) ลูกคาติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวกและรวดเร็ว ( x̄ =4.23, SD= .652)มีการ

ใหบริการตามลําดับกอนหลัง (x̄ =4.23, SD= .652) ตามลําดับ 
4. ดานคุณภาพบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ =4.25, SD =.637) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ    

โดยไดรับความพอใจระดับมากท่ีสุดดังนี้ น้ําหนักมือที่กดลงบนตัวลูกคามีความพอดี (x̄ 4.26, SD =.637) การนวด
ทําใหลูกคาเกิดการผอนคลาย (x̄ =4.26, SD =.635) ตําแหนงที่ปวดของลูกคามีอาการดีขึ้นภายหลังไดรับการ

บริการ (x̄ =4.25, SD =.639) การนวดเปนการบําบัดและรักษาสุขภาพใหอยูในสภาวะท่ีดี ( x̄ = 4.25, SD =.639) 
การนวดทําใหลูกคารูสึกกระปร้ีกระเปรา (x̄ =4.25, SD =.636) มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยในการใหบริการ 

(x̄ =4.25, SD = .636) ตามลําดับ 
 5. ดานการใหขอมูลขาวสาร โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (x̄ =4.25,SD =.635) เมื่อนํามาพิจารณา
เปนรายขอ โดยเรียงลําดับดับนี้พนักงานมีการตอบขอซักถามเกี่ยวกับอาการเจ็บปวดไดอยางชัดเจนและเขาใจงาย 
(x̄ 4.26, SD = .633) พนักงานใหคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตัวทุกครั้งหลังการใหบริการ (x̄ =4.26 SD =.634)

พนักงานอธิบายใหความรูเกี่ยวกับอาการและปญหาสุขภาพแกลูกคาได ( x̄ =4.25, SD = 635) พนักงานสามารถ
กําหนดระยะเวลาในการใหบริการ (x̄ =4.25, SD =.638) ตามลําดับ 

6. ดานคาใชจายในการบริการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ =4.38, SD = .658) เม่ือนํามาพิจารณา
เปนรายขอโดยทั้ง 3 ดานมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดเรียงลําดับดังนี้  คือ คาบริการที่จายไปคุมคากับการใช
บริการท่ีไดรับ (x̄ 4.39, SD =.655) อัตราคาใชจายในการรับบริการมีความเหมาะสม (x̄ =4.38,SD=.657) ลูกคา

สามารถเลือกอัตราคาบริการไดตามความตองการ (x̄ = 4.37,SD =.663)ตามลําดับ 
 สวนที่ 3 วิเคราะหเปรียบเทียบระหวางขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม กับปจจัยที่มีผลตอ ความพึง
พอใจของลูกคาที่มีตอการใชบริการIsland Herbal Sauna Spa จังหวัดภูเก็ต สามารถสรุปไดดังนี้ 

1) จําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
  การเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลกระทบความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใชบริการ Island Herbal 

Sauna Spa จังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมพบวาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคา ไมแตกตางกัน (Sig.=0.367) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท้ังหมดจํานวน 6 ดาน  

  2) ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใชบริการ Island Herbal Sauna Spa จังหวัดภูเก็ตจําแนก
ตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวา ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจารณารายดานพบวาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใชบริการ Island Herbal Sauna Spa 
จังหวัดภูเก็ต ที่มีอายุตางกัน ไมแตกตางกันทุกดาน  

3) จําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 
  เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอ ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใชบริการ Island Herbal 

Sauna Spa จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวาไมแตกตางกัน 
(Sig.=0.622) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท้ัง 6 ดาน  

4) จําแนกตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 
  เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอ ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใชบริการ Island Herbal 

Sauna Spa จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวา ไมแตกตางกัน             
(Sig.=0.622) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท้ัง 6 ดาน  
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  5) จําแนกตามระดับรายไดของผูตอบแบบสอบถาม 
  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ

ของลูกคาท่ีมีตอการใชบริการ Island Herbal Sauna Spa จังหวัดภูเก็ตไมแตกตางกัน (Sig.=0.261) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท้ัง 6 ดาน  
 

อภิปรายผล  
 ความพึงพอใจของลูกคาที่มีความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใชบริการ Island Herbal Sauna Spa 
จังหวัดภูเก็ต ทั้ง 6 ดาน สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้ 

1.1 ดานความสะดวกที่ไดรับจากการบริการ พบวา ลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก           
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา พนักงานนวดมีเพียงพอสําหรับการใหบริการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
เปนเพราะวา ใหความสําคัญกับการบริการลูกคาเปนหลัก คํานึงวาเมื่อลูกคาเขามาใชบริการในแตละคร้ังลูกคา
จะตองไดรับการตอบสนองและทําใหลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดสอดคลองกับ วิชัย ปติเจริญธรรม 
(2548 : 19) ที่กลาววา หัวใจของการบริการที่เปนเลิศ มิใชสักแตเพียงบริการใหเสร็จๆ ทันเวลาเทานั้น แตหัวใจของ
การบริการอยูคง “คุณคา” ที่คุณสงมอบตอผูอื่น ผูรับบริการจะรูสึกวาคุณมีหัวใจของการบริการก็ตอเมื่อ เขารูสึกวา
คุณตอบสนองเขาอยางถูกตอง เขาใจในมุมมองของเขา ปฏิบัติตอเขาอยางเปนคนพิเศษ 

1.2 ดานอัธยาศัยของพนักงาน พบวา ลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาขอ 
พบวา พนักงานมีความพรอมในการใหบริการ พนักงานนวดแตงกายสุภาพและเรียบรอย มีความพึงพอใจมากที่สุด 
เนื่องจากทางรานเนนการใหบริการและใหความสําคัญตอภาพลักษณตางๆ ที่ทางรานจะตองเสนอใหกับทางลูกคา
ที่มาใชบริการ เพื่อใหลูกคาเกิดความประทับใจตังแตครั้งแรกท่ีเขามาในราน ซ่ึงสอดคลองกับ ภานุเดช เพียร
ความสุข (2558) ไดพบวาปจจัยดานบุคลิกภาพของเจาหนาที่ปจจัยดานระบบการบริการ ปจจัยดานสภาพแวดลอม
ในการบริการ ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ ปจจัยดานระยะเวลาการใหบริการ และปจจัยดานความสะดวกใน
การบริการมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีดังนั้นควรใหความสําคัญเก่ียวกับปจจัยทั้ง 6 ดานดังกลาวโดย
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการ และวิธีการ การใหบริการใหสอดรับกันกับความตองการของนักศึกษาเชน
บุคลิกภาพของเจาหนาที่ สภาพแวดลอมในการใหบริการ ระยะเวลาในการใหบริการ ฯลฯเปนตน ปจจัยดาน
บุคลิกภาพของเจาหนาที่ สงผลตอความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดังนั้นผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนหรือ
ผูบริหารควรใหความสําคัญเก่ียวกับบุคลิกภาพของเจาหนาที่ เชน กําชับเร่ืองการแตงกายใหสุภาพเรียบรอยทั้งเรื่อง
กิริยามารยาทใหสุภาพและออนโยนใหเหมาะแกการบริการ การมีมนุษยสัมพันธที่ดี ยิ้มแยมแจมใสมีความเต็มใจใน
การใหบริการโดยไมเลือกปฏิบัติมีความเอาใจใสกระตือรือรนในการใหบริการเปนตน  

1.3 ดานการประสานงานบริการ พบวา ลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวา ลูกคาสามารถขอรับบริการไดทุกประเภทตามความตองการมีการใหบริการตามลําดับกอนหลัง ลูกคา
สามารถติดตอขอรับบริการทางโทรศัพทลวงหนาได  ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับ         
สิทธิชัย ธรรมเสนห (2554) การบริหารธุรกิจสปา สรุปผลไดดังนี้  

1. ดานการวางแผน (Planning) ผูประกอบการสวนใหญมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานเพื่อ
ประกอบธุรกิจสปาเปนอาชีพเสริม มีลักษณะการดําเนินธุรกิจในรูปแบบของ Day Spa มีเจาของเพียงคนเดียวการ
วางแผนการดําเนินธุรกิจในระยะส้ันนั้นเงินทุนสวนใหญจะมาจากทุนสวนตัวและกูยืมจากสถาบันการเงิน ลักษณะ
การบริหารงานเปนแบบครอบครัว ทํางานเปนทีมเนนบริการเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในบริการ เพราะธุรกิจมี
การตั้งมาตรฐานใน 3 สวน คือสวนของพนักงาน สวนของความปลอดภัยและของลูกคาสัมพันธการวางแผนการใช
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ทรัพยากรโดยเนนบุคลากรที่มีความรูความสามารถมีความเชี่ยวชาญในแตละดานผลิตภัณฑที่ใชเนนความเปน
ธรรมชาติและไมมีสวนผสมของแอลกอฮอล  

2. ดานการจัดองคการ (Organizing) นั้นมีการจัดโครงสรางขององคการที่ชัดเจนโดยแบงตาม
หนาที่ความรับผิดชอบ แตการบริหารงาน เปนไปในลักษณะการบริหารงานแบบครอบครัว บุคลากรมีจํานวนนอย
ไมเกิน 10 คนผูประกอบธุรกิจสปาใหความสําคัญในเรื่องการประเมินผลของพนักงานการพัฒนาความรู
ความสามารถของพนักงานการกําหนดอัตราคาจางที่เปนธรรมตามกฎหมายกําหนดและยังใหความสําคัญมากกับ
การรักษาบุคลากร มีความรูความสามารถเพราะเปนสวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจ  

3. ดานการนํา (Leading) ผูประกอบการมีการตัดสินใจ มีการสั่งการทั้งทางตรง และทางออม
โดยมอบหมายใหผูจัดการเปนผูดูแลรับผิดชอบ และจะใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟง 
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีการจัดประชุมทุกเดือนเพื่อรับทราบปญหา และแจงขอมูลขาวสารจากหนวยงาน
ของรัฐบาล ผูประกอบการมีการจูงใจใหพนักงานทํางาน การสรางความรูสึกที่มีสวนรวม และเปนเจาของธุรกิจ 
ผูประกอบการมีมนุษยสัมพันธ กับพนักงานสวนใหญ ผูประกอบการมีความสัมพันธที่ดีกับพนักงานทุกคน  

4. ดานการควบคุม (Controlling) โดยเนนการสรางคุณภาพในการบริหารดวยหลักของ 6S ที่
ประกอบดวย Smile Speak Speed Sincere Services Satisfaction และเนนใหบริการ เปนไปตาม มาตรฐานที่
กําหนดไว 4 ดาน คือสถานท่ี บุคลากรอุปกรณและการใหบริการมีการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงานดวยตนเอง  
 1.4 ดานคุณภาพบริการ พบวา ลูกคาที่มาใชบริการของ Island Herbal Sauna Spa จังหวัดภูเก็ต มี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ลูกคามีความพึงพอใจ การนวดเปนการบําบัดและรักษา
สุขภาพใหอยูในสภาวะท่ีดี มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยในการใหบริการ อยูในระดับมากท่ีสุด และตําแหนงที่
ปวดของลูกคามีอาการดีขึ้นภายหลังไดรับการนวด อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากทางรานเนนการใหบริการลูกคา 
แบบลูกคาคือพระราชา ดังนั้นคุณภาพของการบริการและการใหบริการของพนักงานนวด นับเปนปจจัยสําคัญที่
นําไปสูความสําเร็จของการบริการ สอดคลองกับ ดนัย เทียนพุฒ (2543 : 11) กลาววา การบริการ หมายถึง การให
ทั้งรูปธรรมและนามธรรมในเชิงความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และดวยอัธยาศัยเปนพื้นฐาน ซ่ึงจะสามารถพิจารณา
การใหไดใน 3 ลักษณะดวยกัน คือ 1) ใหดวยความเต็มใจ 2) ใหดวยความโกรธ 3) ใหดวยเหตุผล ซึ่งสิ่งที่ลูกคา
ตองการก็คือการใหดวยเหตุผลและการใหบริการที่ดีจะตองมีความเขาใจในพฤติกรรมมนุษย โดยยึดถือความพอใจ
ความตองการของผูรับบริการ (ลูกคา) เปนหลัก โดยผูใหบริการจะตองมีความพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ ไหวพริบ
และปฏิภาณอยูตลอดเวลา ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546,หนา 38) กลาวถึงคุณภาพการบริการ คือ ความสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคา ระดับความสามารถของบริการในการบําบัดความตองการของลูกคา ระดับความพึงพอใจ
ของลูกคาหลังจากไดรับบริการไปแลว วัดคุณภาพของบริการที่ดัชนีความพึงพอใจของลูกคาหลังจากไดรับบริการ
นั้นๆ ไปแลว  

1.5 ดานการใหขอมูลขาวสาร พบวา ลูกคาที่มาใชบริการของIsland Herbal Sauna Spa จังหวัดภูเก็ตมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา พนักงานมีการตอบขอซักถามเก่ียวกับ
อาการเจ็บปวดไดอยางชัดเจนและเขาใจงาย มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด พนักงานใหคําแนะนําเก่ียวกับ
การปฏิบัติตัวทุกครั้งหลังการนวดไดดี พนักงานอธิบายใหความรูเกี่ยวกับอาการและปญหาสุขภาพแกลูกคาได          
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก พนักงานมีความรูเก่ียวกับการนวดแผนไทยและนวดสปาสามารถอธิบายขอซักถาม
ของลูกคาไดเปนอยางดี ถือไดวาเปนการใหความรูกับลูกคาอีกทางหนึ่ง สอดคลองกับ วิชัย โถสุวรรณจินดา (2535, 
หนา 185 -186) ไดแบงประเภทของการตัดสินใจไว 3 ประเภท ตามสถานการณที่เกิดขึ้น คือ  
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1. การตัดสินใจภายใตสถานการณที่แนนอนซึ่งเปนการตัดสินใจท่ีอยูบนพื้นฐานของผลลัพธที่
คาดหมายไวแลว โดยเกิดขึ้นไดเมื่อผูตัดสินใจมีขอมูลเพียงพอและทราบถึงผลของการเลือก แตละทางเลือกอยาง
แนนอน ในสถานการณเชนนี้ผูตัดสินใจจะพยายามเลือกทางเลือกที่ใหผลประโยชนสูงสุด  

2. การตัดสินใจภายใตสถานการณที่เสี่ยงคือ การตัดสินใจที่ตั้ งอยูบนพื้นฐานของผลลัพธที่
แนนอนนอยกวาการตัดสินใจภายใตสถานการณที่แนนอน แตพอคาดคะเนความเปนไปไดอยูบาง ท้ังนี้ผูตัดสินใจ
ทราบถึงผลลัพธของทางเลือกตางๆ ใชในการตัดสินใจแตโอกาสที่จะเกิดทางเลือกแตกตางกันอันเนื่องมาจากปจจัย
บางอยางที่ไมแนนอน  

3. การตัดสินใจภายใตสถานการณที่ไมแนนอน เปนการตัดสินใจที่ไมสามารถคาดการณผลลัพธ 
หรือความนาจะเปนที่จะเกิดขึ้นไดเลย หรือกลาวไดวามันเปนสถานการณที่มืดแปดดานทั้งนี้เปนเพราะ ผูตัดสินใจ
สถานการณนี้จะไมมีโอกาสทราบความนาจะเปนของเหตุการณที่จะเกิดขึ้นและมีตัวแปรอื่น ที่ควบคุมไมไดอยูดวย 
ดังนั้น การตัดสินใจในสถานการณเชนนี้ จึงไมอาจจะเลือกโดยใชทางเลือกที่ใหผล ตอบแทนสูงสุดได ผูตัดสินใจตอง
ใชดุลพินิจและวิจารณญาณชวยในการตัดสินใจอยางมาก  

1.6 ดานคาใชจายในการบริการ พบวา ลูกคาที่มาใชบริการ ของ Island Herbal Sauna Spa จังหวัด
ภูเก็ต มีความพึงพอใจดานคาใชจายโดยรวมอยูระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ลูกคาสามารถเลือกอัตรา
คาบริการไดตามความตองการมากท่ีสุด อัตราใชจายในการรับบริการมีความเหมาะสม และ คาบริการที่จายไป
คุมคากับการนวดท่ีไดรับ ตามลําดับ ทั้งนี้ เนื่องจากมีการบริการใหลูกคาเลือกไดตามความชอบใจ ตามความ
ตองการและสามารถเลือกระบบคาใชจายที่ลูกคาตองการได สอดคลองกับ Kotler (2011) กลาววา ความพึงพอใจ 
เปนความรูสึกหลังการซ้ือของลูกคาซึ่งเปนผลมาจาก การเปรียบเทียบระหวางการรับรูต อการปฏิบัติงานของผู
ใหบริการหรือประสิทธิภาพของสินคากับการใหบริการหรือประสิทธิภาพของสินคาที่ลูกคาคาดหวัง ถาผลที่ไดรับ
จากสินคาหรือบริการต่ํากวาความคาดหวังของลูกคาจะทําใหลูกคาเกิดความไมพอใจแตถาระดับของผลที่ไดรับจาก
สินคาหรือบริการตรงกับความคาดหวังของลูกคาจะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และถาผลท่ีไดรับจากสินคาหรือ
บริการสูงกวาความคาดหมายท่ีลูกคาตั้งไวก็จะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ  

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี 
 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยผลการศึกษา ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใชบริการ Island Herbal 
Sauna Spa จังหวัดภูเก็ต ผูวิจัยไดรวมรวมขอเสนอจากการวิจัย ไดดังนี้ 
  1. ดานความสะดวกที่ไดรับจากการบริการ ควรมีสิ่งบริการระหวางการรอรับบริการเพ่ือเปนการไมนาเบื่อ
และทําใหลูกคารูสึกผอนคลายระหวางรอ รับบริการ  
  2. ดานอัธยาศัยของพนักงานรานควรชี้แจงใหลูกคาทราบวาสามารถท่ีจะโทรศัพทจองพนักงานได         
ตามเวลาที่ลูกคาสะดวกในการขอรับบริการ และควรมีพนักอยางเพียงพอตอการใหบริการ 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 

  1. ในการวิจัยครั้งตอไปความทําการวิจัยในเร่ืองคุณภาพในการบริการเพิ่มเติมเพ่ือใหผลที่ไดจากการวิจัยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจการดูแลสุขภาพ โดยใชการนวดแบบแพทยแผนไทยกับแพทย         
แผนปจจุบัน 

3. ควรมีการศึกษาปญหาของนวดแบบแพทยแผนไทยในปจจุบัน 
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ปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง 
 
Marketing factors of Phavina Hotel customers in Rayong Province
 
ผูวิจัย    วิภาสิณี  กัลยาบุตร 

สาขา วชิาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร. วรินทรพิพย  กําลังแพทย 
    ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ  
การศึกษาวิจัย เร่ือง ปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 

1. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง  จําแนกตามคุณลักษณะทาง
ประชากรศาสตร 2. เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง จําแนกตามปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด 3. เพื่อศึกษาระดับปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง การวิจัยใน
คร้ังนี้เปนการวิจัยกลุมตัวอยางที่ใชผูที่เขามาใชบริการหองพักในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 และไดการกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการคํานวณขนาดตัวอยาง (Sample Size) ตามสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 
ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 350 คน  

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีจํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 54.5 มีอายุชวง 
21 – 30 ป จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 59.8 มีสถานภาพสมรส จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 49.5 ระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 53.5 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 142 คน 
คิดเปนรอยละ 38.6 มีระดับรายไดมากกวา 30,001 บาท ข้ึนไป จํานวน154 คน คิดเปนรอยละ 41.70 เรียงลงมา
ตามลําดับ 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยูในระดับมาก มีคา (4.00 = 0.247) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ 
ดานบุคคล มีคา (4.07 = 0.408) รองลงมา คือ ดานการสงเสริมการตลาด มีคา (4.04 = 0.407) , ดานผลิตภัณฑ มี
คา (4.03 = 0.450) , ดานกระบวนการ มีคา (4.00 = 0.467) , ดานราคา มีคา (3.98 = 0.425) , ดานการจัด
จําหนาย มีคา (3.96 = 0.480) , ดานลักษณะทางกายภาพ มีคา ( .93 = 0.481) และดานอํานาจการตอรอง มีคา 
(3.91 = 0.467) เรียงลงมาตามลําดับ 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดและความภักดีของลูกคาโรงแรมพาวีนา 
จงัหวัดระยอง พบวาในเพศ และระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวี
นา จังหวัดระยอง ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ท่ีต่ํากวา 0.05 สวนดานอายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ท่ีแตกตางกัน มีผลตอปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง ท่ีไมแตกตางกัน 
เนื่องจากมีคา Sig ท่ีมากกวา 0.05 

 
คําสําคัญ : ปจจัยทางการตลาด, ความภักดี 
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Abstract

The research on marketing factors of the customers of Pavina Hotel, Rayong 
Province, aims to study 1. To study the marketing factors of the customers of Pavina Hotel, 
Rayong Province, classified by demographic characteristics. 2. To study the marketing 
factors of hotel customers. Phavina, Rayong Province, classified by marketing mix factors 
3. To study the level of marketing factors of the customers of Pavina Hotel, Rayong 
Province. This research is a sample research which used the person who came to use the
room during the month of March 2019 and the size of Sample By calculating the sample 
size according to Taro Yamane's formula 

The research found that Most of the samples were male, with 193 persons, 
representing 54.5 percent, aged between 21-30 years, 212 people, accounting for 59.8 
percent, marital status of 188 people, 49.5 percent, 197 undergraduate education. 
Accounted for 53.5 percent, had a career of private company employees, 142 people, 
representing 38.6 percent, with income levels more than 30,001 baht, up 154 persons, 
accounting for 41.70 percent, descending respectively 

Mean and standard deviation Is in the high level with the value (4.00 = 0.247). The 
most valuable aspect is the person with the value (4.07 = 0.408), followed by the marketing 
promotion with the value (4.04 = 0.407), the product value ( 4.03 = 0.450), the process 
value (4.00 = 0.467), the price value (3.98 = 0.425), the distribution value (3.96 = 0.480), 
the physical aspect value (3.93 = 0.481) and the aspect The bargaining power is worth (3.91 
= 0.467), sorted down respectively. 
The average and standard deviation of marketing factors and customer loyalty of Pavina 
Hotel, Rayong Province showed that in sex and education level different Affecting the 
marketing factors of the customers of Pavina Hotel, Rayong Province which are different 
Because the Sig value is lower than 0.05, while the age, status, occupation and average 
income per month different Affecting the marketing factors of the customers of Pavina 
Hotel, Rayong Province which are not different Because the Sig value is greater than 0.05

Keywords : marketing factors, loyalty
 

บทนํา 
อุตสาหกรรมการบริการโรงแรม มีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากธุรกิจ

โรงแรมถือเปนธุรกิจที่สรางรายไดใหแกประเทศมาโดยตลอด การพัฒนาอยางตอเนื่องของธุรกิจโรงแรมทําใหธุรกิจนี้
มีความนาสนใจและไดรับการยอมรับในแวดวงธุรกิจเดียวกัน จากการศึกษาวิจัยพบวาโรงแรมตางๆ มีผล
ประกอบการที่ดีขึ้นเปนอยางมากและคาดวาจะมีแนวโนมที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง  ซึ่งมีอัตราของรายไดตอจํานวน
หองพักที่มีไวจําหนายของโรงแรมท่ัวทั้งประเทศไทย ไดปรับตัวดีขึ้นมากกวาสิบเปอรเซ็นต โดยเฉลี่ยในชวงเวลา 
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย อีกทั้งการรวมกลุมในภูมิภาคอาเซีย ภายใตกรอบการคาเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุน
และอินเดีย อีกทั้งการเปนประชาคมอาเซียน ตั้งแตป พ.ศ 2558 ถือเปนโอกาสสําหรับธุรกิจโรงแรมของประเทศ
ไทย เพราะเมื่อเทียบกับชาติในอาเซียนดวยกันแลวการทองเที่ยวของประเทศไทยถือวาอยูในอันดับที่ดีและไดรับ
ความนิยมเปนอยางมาก หากมีการพัฒนาการบริการตางๆ ทางดานการโรงแรมที่เหมาะสม เมื่อรองรับการเปด
ประชาคมอาเซียน ตั้งแตป พ.ศ. 2558 จึงเปนสิ่งที่สามารถดึงดูดกลุมนักทองเที่ยวและนํารายไดมหาศาลเขาสู
ประเทศเศรษฐกิจไดอยางรวดเร็ว 
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ธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจบริการ เปนธุรกิจที่ไมสามารถจับตองได ลูกคาที่เขารับบริการจะตองสัมผัสกับ

สินคาที่เขารับบริการและไดผลของการบริการออกมาเปนความพึงพอใจ ซึ่งจะแสดงออกมาจากความรูสึก แตกตาง
จากการจับจายซื้อของทั่วไป ดังนั้น ความพึงพอใจของลูกคาจะทําใหผูใหบริการธุรกิจโรงแรมทราบวาประสบ
ความสําเร็จในการใหบริการหรือไม ทั้งนี้ สามารถสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา จึงเปนหนาที่ที่สําคัญอยางมาก
ของผูประกอบธุรกิจโรงแรม ที่จะใหความสําคัญในการใหบริการ การดูแลลูกคา การอํานวยความสะดวกในดาน
ตางๆ จึงจะนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจ  

จังหวัดระยอง เปนจังหวัดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย และเปนเมืองชายทะเลที่สําคัญอยางหนึ่ง
ของภาคตะวันออก มีแหลงโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ ทั้งทางบก
และทางน้ํา เปนศูนยกลางการคาและคมนาคม จึงสะดวกในการเดินทางเขามาในจังหวัดของชาวไทยและ
ชาวตางชาติ ทั้งนี้ ชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในจังหวัดระยอง 

โรงแรม พาวีนา ตั้งอยูเลขที่ 28/26 หมู 3 ถนนสุขุมวิท ตําบลเนินพระ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง         
ไดกอสรางขึ้นในป 2010 มีหองพักทั้งหมด 79 หอง ตั้งอยูในระยองและเปนตัวเลือกชั้นยอดสําหรับนักทองเที่ยว 
จากที่นี้ผูเขาพักสามารถไปยังทุกที่ในเมืองอันมีชีวิตชีวานี้ไดอยางงายดาย นักทองเที่ยวที่พักที่โรงแรมนี้สามารถ
เพลิดเพลินไปกับการเย่ียมชมสถานที่ทองเท่ียวอันดับตนๆ ของเมือง เชน ครัวริมคลอง, โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง, 
หาดแสงจันทร ดวยการบริการที่เหนือกวาและสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน พาวีนา รับประกันความ
สะดวกสบายสูงสุดในการเขาพัก โรงแรมแหงนี้มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายไวใหบริการ เพื่อสรางความสําราญ
ใจใหแกผูเขาพัก แมแตผูเขาพักที่พิถีพิถันที่สุด หองพักทุกหองประกอบดวยสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเลือกสรร
มาแลวอยางดี เพื่อความสบายในระดับที่ไมมีใครเทียบได โรงแรมใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกชั้นเลิศ รวมถึง 
หองฟตเนส, สวน ใหคุณไดผอนคลายหลังทองเที่ยวเต็มที่ในเมือง พบการผสมผสานท่ีลงตัวจากบริการแบบมืออาชพี
และสิ่งอํานวยความสะดวกมากมายไดที่โรงแรมพาวีนา 

ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา ปจจัยใดที่มี
ความสําคัญตอการรับรูทางดานภาพลักษณและนําไปสูการตัดสินใจเขาพักแรม โดยขอมูลที่ไดจากการวิจัยในคร้ังนี้ 
สามารถนํามากําหนดแนวทางการวางแผนและพัฒนากลยุทธทางการตลาด เพื่อพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจในปจจุบันดวย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง จําแนกตามคุณลักษณะทาง

ประชากรศาสตร 
2. เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง จําแนกตามปจจยัสวนประสม

ทางการตลาด  
3. เพื่อศึกษาระดับปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง  
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ การศึกษาปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง 

1. กลุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง คือ ผูที่เขามาใชบริการหองพักในชวงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการคํานวณขนาดตัวอยาง (Sample Size) ตามสูตรของทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane. 1973 : 727) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 350 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคําถามที่ใชรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
สวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน

การสงเสริมการตลาด ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดาน
กระบวนการ และ ปจจัยดานอํานาจการตอรอง 

สวนท่ี 3 ความภักดีของลูกคา ไดแก การใชบริการตอ การแนะนําบอกตอ และ การกลับมาใช
บริการซ้ํา 

สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

สวนประสมทางการตลาด 8P 
1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานการสงเสริมการตลาด 
4. ดานการจัดจําหนาย 
5. ดานบุคคล 
6. ดานลักษณะทางกายภาพ 
7. ดานกระบวนการ 
8. ดานอํานาจการตอรอง 

 ความภักดีของลูกคา 
- การใชบริการตอ 
- การแนะนาํบอกตอ 
- การกลับมาใชบริการซ้ํา 
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3. การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดวยคาสถิติ ดังนี้ 

3.1. วิเคราะหสถิติพื้นฐานของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม โดยคาการแจกแจก ความถี ่
และคารอยละ 

3.2. การวิเคราะหสถิติพื้นฐาน เพื่อใหทราบลักษณะการแจกแจงในแตละตัวแปรโดยจะใชสถิติ
พื้นฐานบรรยายใหทราบคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบในความแตกตาง 
ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู 

3.3. ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นขอเสนอแนะ เปนคําถามแบบปลายเปด จึงนําขอมูล ท่ีไดมา
รวบรวมและสรุป 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ในดานเพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย 

มีจํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 54.5 และเพศหญิง มีจํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 45.5 สวนใหญมีอายุชวง 
21 – 30 ป จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 59.8 รองลงมา คือ มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป จํานวน 55 คน         
คิดเปนรอยละ 14.2 , อายุระหวาง 31 - 40 ป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.0 , ชวงอายุ 41 – 50 ป จํานวน 
15 คน คิดเปน รอยละ 5.4 , ชวงอายุ 51 – 60 ป จํานวน 13 คน คิดเปน รอยละ 5.3 และมีอายุ 61 ป ข้ึนไป 
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.3 สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 49.5 รองลงมา คือ 
สถานภาพโสด จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 32.0 และสถานภาพหมาย/หยาราง จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 
18.5 สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 53.5 รองลงมา คือ มีการศึกษา
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 24.5 และสงูกวาปริญญาตรี จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 
23.0 สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 38.6 รองลงมา คือ อาชีพขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 26.3 , อาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ จํานวน 71 คน คิดเปนรอย
ละ 19.8 , อาชีพเกษตรกรรม จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 6.5 , อาชีพพอบาน/แมบาน จํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 5.3 และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.5 สวนใหญมีระดับรายไดมากกวา 
30,001 บาท ข้ึนไป จํานวน154 คน คิดเปนรอยละ 41.70 รองลงมา คือ มีรายได 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 
103 คน คิดเปนรอยละ 29.0 , รายไดนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 25.5 และ
รายได 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.8 เรียงลงมาตามลําดับ 

2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง 
ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา 

จังหวัดระยอง ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคา (4.00 = 0.247) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ ดานบุคคล มีคา           
(4.07 = 0.408) รองลงมา คือ ดานการสงเสริมการตลาด มีคา (4.04 = 0.407) , ดานผลิตภัณฑ มีคา (4.03 = 0.450) , 
ดานกระบวนการ มีคา (4.00 = 0.467) , ดานราคา มีคา (3.98 = 0.425) , ดานการจัดจําหนาย มีคา (3.96 = 0.480) , 
ดานลักษณะทางกายภาพ มีคา (3.93 = 0.481) และดานอํานาจการตอรอง มีคา (3.91 = 0.467) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานผลิตภัณฑ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา 
จังหวัดระยอง ในดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก มีคา (4.03 = 0.450) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ ความปลอดภัย
ภายในโรงแรม มีคา (4.37 = 0.877) รองลงมา คือ ความหลากหลายของประเภทของหองพัก มีคา (4.11 = 0.918) 
, ความสะอาดของหองพัก มีคา (3.94 = 0.829) และอุปกรณอํานวยความสะดวกภายในหองพัก มีคา (.84 = 1.043) 
เรียงลงมาตามลําดับ 
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ดานราคา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา 

จังหวัดระยอง ในดานราคา อยูในระดับมาก มีคา (3.98 = 0.425) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ ราคาหองพักและ
บริการของโรงแรม เมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมอื่นๆ ในระดับเดียวกัน มีคา (4.06 = 0.882) รองลงมา คือ ความ
เหมาะสมของราคาหองพักกับสิ่งที่ทานไดรับ มีคา (3.99 = 0.987) , อัตราคาหองพักมีการปรับเปลี่ยนอยาง
เหมาะสม มีคา (3.97 = 0.949) และการระบุราคาหองพักแตละประเภทอยางชัดเจน มีคา (3.91 = 0.980) เรียงลง
มาตามลําดับ 

ดานการสงเสริมการตลาด พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดของลูกคา
โรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง ในดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก มีคา (4.04 = 0.407) โดยดานที่มีคา
มากที่สุด คือ มีการสงเสริมการขายตามฤดูและเทศกาล มีคา (4.12 = 0.886) รองลงมา คือ การมอบสวนลดดาน
ราคา มีคา (4.08 = 0.964) , การประชาสัมพันธโรงแรมในชองทางตางๆเชน ออนไลน การออกบูธในงานทองเที่ยว 
เปนตน มีคา (3.98 = 0.967) และจัดแพคเกจหองพักพรอมรถรับ-สง มีคา (3.96 = 0.989) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานการจัดจําหนาย พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรม
พาวีนา จังหวัดระยอง ในดานการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก มีคา (3.96 = 0.480) โดยดานที่มีคามากที่สุด คือ 
ความหลากหลายของชองทางในการจองหองพัก มีคา (4.00 = 0.968) รองลงมา คือ ความสะดวกในการเดินทาง
เขาถึงโรงแรม มีคา (3.96 = 0.972) , การยืนยันการเขาพักดวยการสงขอความจากทางโรงแรม มีคา (3.94 = 0.996) 
และทําเลที่ตั้งของโรงแรม มีคา (3.93 = 1.005) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานบุคคล พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา 
จังหวัดระยอง ในดานบุคคล อยูในระดับมาก มีคา (4.07 = 0.408) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ ความชํานาญในการ
แกปญหาของพนักงาน มีคา (4.10= 0.910) รองลงมา คือ การบริการตอนรับของพนักงาน ณ แผนกตอนรับ มีคา 
(4.09 = 0.924) , ความมีอัธยาศัยของพนักงาน มีคา (4.08 = 0.964) และการใหขอมูลเกี่ยวกับโรงแรมของ
พนักงาน มีคา (4.02 = 0.916) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานลักษณะทางกายภาพ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดของลูกคา
โรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง ในดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมาก มีคา (3.93 = 0.481) โดยดานที่มีคา
มากที่สุด คือ ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ มีคา (3.99 = 0.973) รองลงมา คือ การตกแตงโดยรวมของโรงแรม 
มีคา (3.99 = 0.994) , พ้ืนที่ใชสอยภายในหองพัก มีคา (3.87 = 1.013) และบรรยากาศโดยรวมของโรงแรม มีคา  
(3.85 = 0.929) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานกระบวนการ พบวาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา 
จังหวัดระยอง ในดานกระบวนการ อยูในระดับมาก มีคา (4.00 = 0.467) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ ความถูกตองใน
การใหบริการ มีคา (4.06 = 0.714) รองลงมา คือ ระยะเวลาในการเช็คเอาท มีคา (4.05 = 0.958) , ความรวดเร็วใน
การใหบริการ มีคา ( .97 = 1.001) และระยะเวลาในการเช็คอิน มีคา (3.93 = 1.015) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานอํานาจการตอรอง พบวาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรม
พาวีนา จังหวัดระยอง ในดานอํานาจการตอรอง อยูในระดับมาก มีคา (4.19 = 0.167) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด ความ
คาดหวังในการใหบริการ มีคา (4.16 = 0.496) รองลงมา คือ ราคาคาอัตราบริการ มีคา (4.12 = 0.501) , คุณภาพใน
การบริการ มีคา (4.09 = 0.518) และตนทุนการบริการไมมาก มีคา (4.02 = 0.578) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานความภักดีของลูกคา พบวาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความภักดีของลูกคา ในการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการพักแรมของลูกคาโรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง อยูในระดับมาก มีคา (4.14 = 0.537) โดย
ดานท่ีมีคามากท่ีสุด คือ ทานจะกลับมาพักที่โรงแรมนี้อีกในคร้ังตอไป มีคา (4.25 = 0.505) รองลงมา คือ ทานจะ
แนะนําใหผูอื่นเขามาพักแรมที่โรงแรมนี้ มีคา (4.16 = 0.530) และทานพอใจในโรงแรมนี้ จึงไมสนใจคนหาหรือ
เลือกโรงแรมอ่ืน มีคา (4.05 = 0.512) เรียงลงมาตามลําดับ 
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3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดและความภักดีของลูกคา

โรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง พบวาในเพศ และระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน มีผลตอปจจัยทางการตลาดของ
ลูกคาโรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง ท่ีแตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ท่ีต่ํากวา 0.05 สวนดานอายุ สถานภาพ อาชีพ 
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ท่ีแตกตางกัน มีผลตอปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง ท่ีไม
แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ท่ีมากกวา 0.05 

 

อภิปรายผล 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา ในดานเพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย 

มีจํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 54.5 และเพศหญิง มีจํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 45.5 สวนใหญมีอายุชวง 
21 – 30 ป จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 59.8 รองลงมา คือ มีอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป จํานวน 55 คน คิด
เปนรอยละ 14.2 , อายุระหวาง 31 - 40 ป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.0 , ชวงอายุ 41 – 50 ป จํานวน 15 
คน คิดเปน รอยละ 5.4 , ชวงอายุ 51 – 60 ป จํานวน 13 คน คิดเปน รอยละ 5.3 และมีอายุ 61 ป ขึ้นไป จํานวน 
7 คน คิดเปนรอยละ 3.3 สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 188 คน คิดเปนรอยละ 49.5 รองลงมา คือ 
สถานภาพโสด จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 32.0 และสถานภาพหมาย/หยาราง จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 
18.5 สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 53.5 รองลงมา คือ มีการศึกษา
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 24.5 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 
23.0 สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 38.6 รองลงมา คือ อาชีพขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 26.3 , อาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ จํานวน 71 คน คิดเปนรอย
ละ 19.8 , อาชีพเกษตรกรรม จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 6.5 , อาชีพพอบาน/แมบาน จํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 5.3 และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.5 สวนใหญมีระดับรายไดมากกวา 
30,001 บาท ข้ึนไป จํานวน154 คน คิดเปนรอยละ 41.70 รองลงมา คือ มีรายได 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 
103 คน คิดเปนรอยละ 29.0 , รายไดนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 25.5 และ
รายได 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.8 เรียงลงมาตามลําดับซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
นิยม เจริญศิริ (2558:บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยและกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเที่ยวชาวไทย 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักทองเที่ยวเพศชาย ซึ่งมีอายุ
ชวง 20-30 ป ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทและมีรายไดเฉลี่ยระหวาง 10,001 - 30,000 บาท และสอดคลอง
กับงานวิจัยของธารทิพย รักการ (2556:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการตัดสินใจเลือกที่พักของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติในจังหวัดกระบี่ ผลการศึกษา พบวา นักทองเที่ยวท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ 25 - 35 ป 
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได 60,030 - 120,000 บาท และสอดคลองกับ
งานวิจัยของอธิชัย ชอยชาญชัยสกุล (2553:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการที่
พักของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ในเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย 
อายุระหวาง 21 - 30 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีภูมิลําเนาในทวีปยุโรป สวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน 
มีรายไดตอเดือนไมเกิน 4,000 ดอลลาร และสอดคลองกับงานวิจัยของหทัยรัตน ทองเรื่อง (2551:บทคัดยอ)         
ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานที่พักของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ใน
อําเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จาก
ทวีปยุโรป มีอายุระหวาง 20-29 ป มีระดับการศึกษา ในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด สวนใหญทํางานเปน
พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือน ตั้งแต 2,901 ดอลลารข้ึนไป 
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2. คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง  
ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา 

จังหวัดระยอง ในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคา (4.00 = 0.247) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ ดานบุคคล มีคา        
(4.07 = 0.408) รองลงมา คือ ดานการสงเสริมการตลาด มีคา (4.04 = 0.407) , ดานผลิตภัณฑ มีคา (4.03 = 0.450) , 
ดานกระบวนการ มีคา (4.00 = 0.467) , ดานราคา มีคา (3.98 = 0.425) , ดานการจัดจําหนาย มีคา (3.96 = 0.480) , 
ดานลักษณะทางกายภาพ มีคา (3.93 = 0.481) และดานอํานาจการตอรอง มีคา (3.91 = 0.467) เรียงลงมา
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธารทิพย รักการ (2556:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการตัดสินใจเลือกที่พัก
ของนักทองเท่ียวชาวตางชาติในจังหวัดกระบี่ ผลการศึกษา พบวาสวนปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกท่ีพัก ของนักทองเท่ียวชาวตางชาติในจังหวัดกระบี่ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานอยูในระดับ
มากทุกดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร ดานสิ่งแวดลอม
กายภาพ ดานราคา รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด และ
สอดคลองกับงานวิจัยของปวีณวัช สุภานุสร (2555:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกโรงแรม ประเภทบูติค ในจังหวัดเชียงใหม ของนักทองเที่ยวนานาชาติ ผลการวิจัยพบวา 1. ความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดสวนใหญอยูในระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ
บริการ (คาเฉลี่ย = 4.06) ดานราคา (คาเฉลี่ย = 4.05) ดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉลี่ย = 3.77) ดานพนักงาน 
(คาเฉล่ีย = 4.23) ดานกระบวนการใหบริการ (คาเฉลี่ย = 4.06) และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (คาเฉล่ีย = 
3.65) และสอดคลองกับงานวิจัยของนิยม เจริญศิริ (2558:บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยและกระบวนการตัดสินใจเลือก
ที่พักแรมของนักทองเท่ียวชาวไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนนักทองเท่ียวเพศชาย ซ่ึงมีอายุชวง 20-30 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพเปนพนักงานบริษัทและมีรายไดเฉลี่ยระหวาง 10,001 - 30,000 บาท ปจจัยดานการตลาดพบวา 
นักทองเท่ียวสวนใหญไดใหความสําคัญดานราคามากที่สุด รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑและมีคาเฉล่ียระดับ
ความสําคัญเทากัน คือ ดานการสงเสริมการตลาดและดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยที่ไมใชดานการตลาด 
พบวานักทองเท่ียวใหความสําคัญดานการคมนาคมขนสงมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานทําเลที่ตั้งและดานกลุมอางอิง 
กระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรม พบวา นักทองเท่ียวสวนใหญใหความสําคัญในข้ันตอนที่ 3 ข้ันการปรปะเมินที่
พักแรม มากท่ีสุด รองลงมา คือ ขั้นตอนที่ 5 ดานพฤติกรรมหลังการเขาพักแรม (ความพึงพอใจ) และข้ันตอนที่ 1 
จุดประสงคหลักในการเขาพักแรม ซ่ึงทุกปจจัยอยูในระดับความสําคัญมาก 

ดานผลิตภัณฑ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา 
จังหวัดระยอง ในดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก มีคา (4.03 = 0.450) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ ความปลอดภัย
ภายในโรงแรม มีคา (4.37 = 0.877) รองลงมา คือ ความหลากหลายของประเภทของหองพัก มีคา (4.11 = 0.918) 
, ความสะอาดของหองพัก มีคา (3.94 = 0.829) และอุปกรณอํานวยความสะดวกภายในหองพัก มีคา (.84 = 1.043) 
เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันเพ็ญ ทารักษ (2557:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมการเขาใชบริการและความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดบริการของลูกคา โรงแรม
สยามชอรพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดบริการ ดาน
ผลิตภัณฑเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานกระบวนการดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ บริการ
ดานราคา ดานการสงเสริมการขาย และดานชองทางการจัดจําหนายเปนอันดับสุดทาย และสอดคลองกับงานวิจัย
ของชดากร สถิตย (2558:) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเขตอําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา.จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกท่ีพักแรมของนักทองเท่ียวชาวไทย ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของสถานที่ โดยรวมมี
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อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พัก อยูในระดับปานกลาง สวนปจจัยดานสถานท่ีและดานบุคลากรพนักงานมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกที่พักอยูในระดับมาก ปจจัยทางดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พักของ
นักทองเท่ียวชาวไทย ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบวาปจจัยแรงจูงใจดานวัฒนธรรม ดานแรงจูงใจ
ดานสถานภาพและชื่อเสียง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พัก อยูในระดับนอย ปจจัยแรงจูงใจดานกายภาพมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พัก อยูในระดับปานกลาง ปจจัยทางดานภาพลักษณที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ที่พักแรมของนักทองเที่ยวชาวไทย ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบวาปจจัยดานสภาพแวดลอม ดาน
ชองทางในการรับรูดานขอมูลขาวสาร ดานทัศนคติความประทับใจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พัก อยูในระดับ
ปานกลาง สวนระดับการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเท่ียวชาวไทย ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
พบวาประชากรกลุมตัวอยางมีระดับการตัดสินใจเลือกที่พัก ในดานสถานที่ตั้งโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด ดาน
อัตราท่ีพักแรม ดานการตอนรับของพนักงาน ดานสภาพหองพักมีระดับการตัดสินใจเลือกที่พัก โดยรวมอยูในระดับ
มาก ดานระบบความปลอดภัย ดานชื่อเสียงของที่พัก มีระดับการตัดสินใจเลือกที่พัก โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวกภายในท่ีพักแรม มีระดับการตัดสินใจที่พัก โดยรวมอยูในระดับนอย ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน พบวา สมมุติฐาน 1. ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาดบริการ เกณฑดานผลิตภัณฑ เกณฑดานราคา 
เกณฑการสงเสริมการตลาด เกณฑบุคคล เกณฑลักษณะทางกายภาพและเกณฑกระบวนการมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเท่ียวชาวไทย ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา สมมุติฐาน 2. ปจจัยดาน
ภาพลักษณเกณฑสภาพแวดลอม เกณฑชองทางในการรับรูขอมูลขาวสาร เกณฑทัศนคติ เกณฑความประทับใจ มี
อิทธิพลกับการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเที่ยวชาวไทย ในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
สมมุติฐาน 3. ปจจัยดานแรงจูงใจเกณฑแรงจูงใจทางดานกายภาพ เกณฑแรงจูงใจระหวางบุคคลและเกณฑแรงจูงใจ
ดานสถานภาพและชื่อเสียงมีอิทธิพลกับการตัดสินใจเลืออกที่พักแรมของนักทองเที่ยวชาวไทย ในอําเภอวังน้ําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมาและสอดคลองกับงานวิจัยของนิยม เจริญศิริ (2558:บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยและกระบวนการ
ตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมของนักทองเที่ยวชาวไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนนักทองเที่ยวเพศชาย ซึ่งมีอายุชวง 20-30 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทและมีรายไดเฉลี่ยระหวาง 10,001 - 30,000 บาท ปจจัยดาน
การตลาดพบวา นักทองเที่ยวสวนใหญไดใหความสําคัญดานราคามากที่สุด รองลงมา คือ ดานผลิตภัณฑและมี
คาเฉลี่ยระดับความสําคัญเทากัน คือ ดานการสงเสริมการตลาดและดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยที่ไมใชดาน
การตลาด พบวานักทองเท่ียวใหความสําคัญดานการคมนาคมขนสงมากที่สุด รองลงมา คือ ดานทําเลที่ตั้งและดาน
กลุมอางอิง กระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรม พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญใหความสําคัญในขั้นตอนที่ 3 ข้ัน
การปรปะเมินท่ีพักแรม มากท่ีสุด รองลงมา คือ ขั้นตอนที่ 5 ดานพฤติกรรมหลังการเขาพักแรม (ความพึงพอใจ) 
และข้ันตอนที่ 1 จุดประสงคหลักในการเขาพักแรม ซ่ึงทุกปจจัยอยูในระดับความสําคัญมาก และสอดคลองกับ
งานวิจัยของกัมปนาท บุญพอมี (2552:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกท่ีพักประเภทรีสอรท กรณีศึกษา : เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกที่พัก กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญปจจัยดานหองพัก อาหาร และ
เคร่ืองดื่ม มากที่สุด โดยเนนเร่ืองความสะอาดของหองพักและหองน้ํา 

ดานราคา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา 
จังหวัดระยอง ในดานราคา อยูในระดับมาก มีคา (3.98 = 0.425) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ ราคาหองพักและ
บริการของโรงแรม เมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมอื่นๆ ในระดับเดียวกัน มีคา (4.06 = 0.882) รองลงมา คือ ความ
เหมาะสมของราคาหองพักกับสิ่งที่ทานไดรับ มีคา (3.99 = 0.987) , อัตราคาหองพักมีการปรับเปลี่ยนอยาง
เหมาะสม มีคา (3.97 = 0.949) และการระบุราคาหองพักแตละประเภทอยางชัดเจน มีคา (3.91 = 0.980) เรียงลง
มาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจิรัฐ ชวนชม (2557:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการ
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ตัดสินใจเลือกที่พักรีสอรทของนักทองเที่ยว กับการจัดการสวนประสมทางการตลาดที่พักรีสอรท อําเภอเขาคอ 
จังหวัดเพชรบูรณ ผลการวิจัย ทัศนคติตอการตัดสินใจเลือกที่พักของนักทองเที่ยวภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวานักทองเท่ียวมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยทุกดาน โดยมีการ ประเมินภายหลังการใช
บริการท่ีพักรีสอรทมาเปนอันดับ 1 สําหรับการประเมินผลขอมูล/แหลงขอมูล ที่ใชในการตัดสินใจ เปนอันดับที่ 2 
และ การรับรูถึงความตองการ เปนอันดับสุดทาย ทัศนคติตอการจัดการสวนประสมท่ีพักรีสอรท ในดานราคาภาพ
รวมอยูในระดับ เห็นดวย เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวยทุกดาน โดย 
ราคาหองพักมีความเหมาะสมกับคุณภาพบริการที่ไดรับ มาเปนอันดบั 1 สําหรับ ราคาหองพักมีความ เหมาะสมกับ
คุณภาพของที่พัก เปนอันดับที่ 2 และ ราคาหองพักถูกกวาที่พักอ่ืนท่ีอยูใกลกัน เปน อันดับสุดทาย 

ดานการสงเสริมการตลาด พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดของลูกคา
โรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง ในดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก มีคา (4.04 = 0.407) โดยดานที่มีคา
มากที่สุด คือ มีการสงเสริมการขายตามฤดูและเทศกาล มีคา (4.12 = 0.886) รองลงมา คือ การมอบสวนลดดาน
ราคา มีคา (4.08 = 0.964) , การประชาสัมพันธโรงแรมในชองทางตางๆเชน ออนไลน การออกบูธในงานทองเที่ยว 
เปนตน มีคา (3.98 = 0.967) และจัดแพคเกจหองพักพรอมรถรับ-สง มีคา (3.96 = 0.989) เรียงลงมาตามลําดับ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปวีณวัช สุภานุสร (2555:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสวนประสมทางการตลาด ที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกโรงแรม ประเภทบูติค ในจังหวัดเชียงใหม ของนักทองเที่ยวนานาชาติ  ผลการวิจัยพบวา          
1. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดสวนใหญอยูในระดับมาก ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑบริการ (คาเฉลี่ย = 4.06) ดานราคา (คาเฉลี่ย = 4.05) ดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉล่ีย = 3.77) ดาน
พนักงาน (คาเฉลี่ย = 4.23) ดานกระบวนการใหบริการ (คาเฉลี่ย = 4.06) และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
(คาเฉลี่ย = 3.65) และสอดคลองกับงานวิจัยของธารทิพย รักการ (2556:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการตัดสินใจ
เลือกท่ีพักของนักทองเท่ียวชาวตางชาติในจังหวัดกระบี่ ผลการศึกษา พบวาสวนปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกที่พัก ของนักทองเท่ียวชาวตางชาติในจังหวัดกระบี่ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานอยู
ในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานกระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร ดาน
สิ่งแวดลอมกายภาพ ดานราคา รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานการจัดจําหนาย พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรม
พาวีนา จังหวัดระยอง ในดานการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก มีคา (3.96 = 0.480) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ 
ความหลากหลายของชองทางในการจองหองพัก มีคา (4.00 = 0.968) รองลงมา คือ ความสะดวกในการเดินทาง
เขาถึงโรงแรม มีคา (3.96 = 0.972) , การยืนยันการเขาพักดวยการสงขอความจากทางโรงแรม มีคา (3.94 = 0.996) 
และทําเลที่ตั้งของโรงแรม มีคา (3.93 = 1.005) เรียงลงมาตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธารทิพย รักการ 
(2556:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการตัดสินใจเลือกที่พักของนักทองเท่ียวชาวตางชาติในจังหวัดกระบี่ ผลการศึกษา 
พบวาสวนปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่พัก ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติในจังหวัดกระบี่ 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานอยูในระดับมากทุกดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดาน
กระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร ดานสิ่งแวดลอมกายภาพ ดานราคา รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ ดานชองทาง
การจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด 

ดานบุคคล พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา 
จังหวัดระยอง ในดานบุคคล อยูในระดับมาก มีคา ( 4.07 = 0.408 ) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ ความชํานาญใน
การแกปญหาของพนักงาน มีคา (4.10= 0.910) รองลงมา คือ การบริการตอนรับของพนักงาน ณ แผนกตอนรับ มี
คา (4.09 = 0.924) , ความมีอัธยาศัยของพนักงาน มีคา (4.08 = 0.964) และการใหขอมูลเกี่ยวกับโรงแรมของ
พนักงาน มีคา (4.02 = 0.916) เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัยศักดิ์ กิจนวม (2553:บทคัดยอ) 
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ไดทําการศึกษาการศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการซ้ําของผูใชบริการ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด รีสอรท
แอนดสปา ผลการศึกษา พบวา 1. ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการซ้ําของผูใชบริการ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด รี
สอรทแอนดสปา ในภาพรวม มีระดับการใชบริการซํ้า อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาปจจัยที่มีผลตอ
การใชบริการซ้ําของผูใชบริการ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด รีสอรทแอนดสปา มีระดับการใชบริการซ้ํา อยูในระดับ
มาก โดยดานที่ผูใชบริการซํ้าใหระดับการใชบริการมากที่สุด ไดแก ดานพนักงาน รองลงมา ดานการใหบริการของ
โรงแรม ดานภาพลักษณโรงแรม ดานคุณภาพ ดานลักษณะทางกายภาพและดานราคา สวนดานที่ผูใชบริการซ้ําให
ระดับการใชบริการตํ่าสุด ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด 2. ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการซ้ําของผูใชบริการ 
โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด รีสอรทแอนดสปา เมื่อพิจารณารายปจจัย ในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของ
โรงแรมผูใชบริการซ้ําใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก ดานพนักงาน ผูใชบริการซ้ําใหความสําคัญมากท่ีสุด ไดแก 
พนักงานพรอมและเตม็ใจใหบริการอยูเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของหทัยรัตน ทองเร่ือง (2551:บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานท่ีพักของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ในอําเภอ 
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานที่พัก
ของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ในเกาะสมุย ซึ่งมีการศึกษาใน 5 ดานไดแก ดานสถานที่ ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก ดานราคา ดานบุคลากรและการบริการ และดานความปลอดภัย ซ่ึงผลการศึกษาโดยรวม พบวา 
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรและการบริการมากท่ีสุด 

ดานลักษณะทางกายภาพ พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดของลูกคา
โรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง ในดานลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมาก มีคา (3.93 = 0.481) โดยดานที่มีคา
มากที่สุด คือ ความเพียงพอของสถานท่ีจอดรถ มีคา (3.99 = 0.973) รองลงมา คือ การตกแตงโดยรวมของโรงแรม 
มีคา (3.99 = 0.994) , พ้ืนที่ใชสอยภายในหองพัก มีคา (3.87 = 1.013) และบรรยากาศโดยรวมของโรงแรม มีคา     
(3.85=0.929) เรียงลงมาตามลําดับซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของชัยศักดิ์ กิจนวม (2553:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา
การศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการซํ้าของผูใชบริการ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด รีสอรทแอนดสปา          
ผลการศึกษา พบวา 1. ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการซ้ําของผูใชบริการ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด รีสอรทแอนดสปา 
ในภาพรวม มีระดับการใชบริการซ้ํา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาปจจัยที่มีผลตอการใชบริการซ้ํา
ของผูใชบริการ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด รีสอรทแอนดสปา มีระดับการใชบริการซ้ํา อยูในระดับมาก โดยดานที่
ผูใชบริการซ้ําใหระดับการใชบริการมากที่สุด ไดแก ดานพนักงาน รองลงมา ดานการใหบริการของโรงแรม ดาน
ภาพลักษณโรงแรม ดานคุณภาพ ดานลักษณะทางกายภาพและดานราคา สวนดานที่ผูใชบริการซ้ําใหระดับการใช
บริการต่ําสุด ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด 2. ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการซ้ําของผูใชบริการ โรงแรม ภูเก็ต 
เกรซแลนด รีสอรทแอนดสปา เมื่อพิจารณารายปจจัย ในแตละดาน พบวา ดานการใหบริการของโรงแรม
ผูใชบริการซ้ําใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก ดานพนักงาน ผูใชบริการซ้ําใหความสําคัญมากท่ีสุด ไดแก พนักงาน
พรอมและเต็มใจใหบริการอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกัมปนาท บุญพอมี (2552:บทคัดยอ) ไดทําการ 
ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พักประเภทรีสอรท กรณีศึกษา : เกาะลันตา จังหวัด
กระบี่ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พัก กลุมตัวอยางสวนใหญให
ความสําคัญปจจัยดานหองพัก อาหาร และเคร่ืองดื่ม มากที่สุด โดยเนนเร่ืองความสะอาดของหองพักและหองน้ํา 

ดานกระบวนการ พบวาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา 
จังหวัดระยอง ในดานกระบวนการ อยูในระดับมาก มีคา (4.00 = 0.467) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด คือ ความถูกตอง
ในการใหบริการ มีคา (4.06 = 0.714) รองลงมา คือ ระยะเวลาในการเช็คเอาท มีคา (4.05 = 0.958) , ความ
รวดเร็วในการใหบริการ มีคา (3.97 = 1.001) และระยะเวลาในการเช็คอิน มีคา (3.93 = 1.015) เรียงลงมา
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของหทัยรัตน ทองเร่ือง (2551:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการสถานท่ีพักของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ในอําเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
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ผลการวิจัยพบวา สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสถานที่พักของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 
ในเกาะสมุย ซึ่งมีการศึกษาใน 5 ดานไดแก ดานสถานที่ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานราคา ดานบุคลากรและ
การบริการ และดานความปลอดภัย ซ่ึงผลการศึกษาโดยรวม พบวา นักทองเที่ยวชาวตางประเทศสวนใหญให
ความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรและการบริการมากท่ีสุด 

ดานอํานาจการตอรอง พบวาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรม
พาวีนา จังหวัดระยอง ในดานอํานาจการตอรอง อยูในระดับมากที่สุด มีคา (4.19 = 0.167) โดยดานที่มีคามากท่ีสุด 
ความคาดหวังในการใหบริการ มีคา (4.16 = 0.496) รองลงมา คือ ราคาคาอัตราบริการ มีคา (4.12 = 0.501) , 
คุณภาพในการบริการ มีคา (4.09 = 0.518) และตนทุนการบริการไมมาก มีคา (4.02 = 0.578) เรียงลงมาตามลําดับ 

ดานความภักดีของลูกคา พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความภักดีของลูกคา ในการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการพักแรมของลูกคาโรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง อยูในระดับมาก มีคา (4.14 = 0.537) โดย
ดานท่ีมีคามากท่ีสุด คือ ทานจะกลับมาพักที่โรงแรมนี้อีกในคร้ังตอไป มีคา (4.25 = 0.505) รองลงมา คือ ทานจะ
แนะนําใหผูอื่นเขามาพักแรมที่โรงแรมนี้ มีคา (4.16 = 0.530) และทานพอใจในโรงแรมนี้ จึงไมสนใจคนหาหรือ
เลือกโรงแรมอ่ืน มีคา (4.05 = 0.512) เรียงลงมาตามลําดับ 

3. คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดและความภักดีของลูกคาโรงแรมพาวีนา 
จังหวัดระยอง พบวาในเพศ และระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีผลตอปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวี
นา จังหวัดระยอง ที่แตกตางกัน เนื่องจากมีคา Sig ท่ีต่ํากวา 0.05 สวนดานอายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ท่ีแตกตางกัน มีผลตอปจจัยทางการตลาดของลูกคาโรงแรมพาวีนา จังหวัดระยอง ท่ีไมแตกตางกัน 
เนื่องจากมีคา Sig ท่ีมากกวา 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของชัยศักดิ์ กิจนวม (2553:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา
การศึกษา เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการซ้ําของผูใชบริการ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด รีสอรทแอนดสปา  ผล
การศึกษา พบวา 1. ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการซ้ําของผูใชบริการ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด รีสอรทแอนดสปา 
ในภาพรวม มีระดับการใชบริการซ้ํา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาปจจัยที่มีผลตอการใชบริการซ้ํา
ของผูใชบริการ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด รีสอรทแอนดสปา มีระดับการใชบริการซ้ํา อยูในระดับมาก โดยดานที่
ผูใชบริการซ้ําใหระดับการใชบริการมากที่สุด ไดแก ดานพนักงาน รองลงมา ดานการใหบริการของโรงแรม ดาน
ภาพลักษณโรงแรม ดานคุณภาพ ดานลักษณะทางกายภาพและดานราคา สวนดานที่ผูใชบริการซ้ําใหระดับการใช
บริการต่ําสุด ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด 3. ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยที่มีผลตอการใช
บริการซ้ําของผูใชบริการ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด รีสอรทแอนดสปา ตามสมมติฐานที่ตั้งไว พบวา ปจจัยสวน
บุคคล ไดแก เพศ การรูจักโรงแรมนี้ไดอยางไรและรูปแบบของการเดินทางมาเที่ยวแตกตางกัน มีผลตอปจจัยการใช
บริการซ้ําของผูใชบริการ โรงแรม ภูเก็ต เกรซแลนด รีสอรทแอนดสปา ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัย
ของนิยม เจริญศิริ (2558:บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยและกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักทองเที่ยวชาว
ไทย ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักทองเที่ยวเพศชาย ซึ่งมี
อายุชวง 20-30 ป มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทและมี
รายไดเฉลี่ยระหวาง 10,001 - 30,000 บาท ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวาปจจัยดานการตลาด โดยรวมพบวา
ความแตกตางในปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือน ยกเวน ด านราคาที่ไมพบ
ความแตกตาง ที่ไมใชดานการตลาด พบวา ดานทําเลที่ตั้ง ดานกลุมอางอิงและดานการคมนาคมขนสง ไมพบความ
แตกตางกัน ปจจัยดานการตลาดและปจจัยท่ีไมใชดานการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมหลังการเขาพักแรม (ควม
พึงพอใจ) พบวา ปจจัยดานการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอพฤติกรรมหลังการเขาพักแรม (ความพึงพอใจ) 
และปจจัยที่ไมใชดานการตลาด ไดแก ดานทําเลที่ตั้งและกลุมอางอิง มีอิทธิพลตอพฤติกรรมหลังการเขาพักแรม 
(ความพึงพอใจ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคลองกับงานวิจัยของชุตินันท สุทธนะวงศ (2558) 
ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหอพักของนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยรังสิต. ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเพศหญิง มีชวงอายุ 20 - 22 ป ศึกษาอยูกลุมคณะ
มนุษยศาตรและสังคมศาสตร ชั้นปที่ 3 ภูมิลําเนาอาศัยอยูภาคใต รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001 – 15,000 
บาท และผูปกครองประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว ปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ กลุม คณะ 
ระดับชั้นปการศกึษา ภูมิลําเนา รายไดเฉลี่ยตอเดือนของนักศึกษา และอาชีพของผูปกครอง ท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตและปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทางดานราคา ทางดานการ
สงเสริมการตลาดและทางดานการการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการหอพักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
1. ควรศึกษาและประเมินจุดแข็ง จุดออนของรูปแบบในการใหบริการของหอพักอยางละเอียด เพื่อ

พยากรณวาผูเขาพักจะมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเขามาใชบริการไปในทิศทางใด เพื่อปรับปรุงกลยุทธ
และการบริการและกลยุทธทางการตลาดได เพ่ือใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูเขาพักที่อาจเปลี่ยนแปลงไดใน
อนาคต 

2. ควรใหผูเขาพักไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการในดานตางๆ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา โดยอาจใหมีกลองรับความคิด ทั้งนี้ เพ่ือทราบความคิดเปนและความตองการที่
แทจริง เพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
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บทคัดยอ 
การศึกษาความรูความเขาใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามที่มีตอการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

มีวัตถุประสงคในการวิจัย (1)เพื่อศึกษาระดับความรูความเขาใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามที่มีตอการ
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (2) เปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม
จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ขอบเขตการศึกษาเปนประชากรที่อาศัยอยูใน
จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 193,902 คน กําหนดเปนกลุมตัวอยาง 399 คน โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถาม จํานวน 30 ขอ และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และทําการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยสถิติ t-test และการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) ดวยสถิติ F-test ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 

ผลการวิจัย พบวา ระดับความรูความเขาใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม อยูในระดับปานกลาง 
และเมื่อนํามาพิจารณาตามขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ พบวาระดับความรู
ความเขาใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพบวา 
เพศชายมีระดับความรูความเขาใจมากกวาเพศหญิง หากจําแนกการพิจารณาตามอายุพบวาชวงอายุ 41 -50 ป        
มีระดับความรูความเขาใจมากที่สุด นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาตามอาชีพ พบวา อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ            
มีระดับความรูความเขาใจมากที่สุด หากพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวา ระดับปริญญาตรีมีระดับความรูความ
เขาใจมากที่สุด จะเห็นวาเมื่อพิจารณาตามตัวแปรที่ใชในการศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

คําสําคัญ : ภาษีอากร , ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา , ความรูความเขาใจ 

Abstract 
The study of Knowledge and Understanding of people in Samut Songkhram 

Affecting to Income Tax aims (1) to study the level of knowledge and understanding of 
people in Samut Songkhram province about personal income tax payment and (2) to 
compare the level of knowledge and understanding of people in Samut Songkhram province 
about personal income tax payment by following the individual information in personal 
income tax payment. The study population consists of 193,902 people who live in Samut 
Songkhram province. The sample is set of 399 people. The study carries out by a 30 items 
questionnaire and analyses by descriptive statistics such as frequency, percentage, and 
average. Average comparison by using t-test and ANOVA analysis by using F-test at the 
statistical significance of 0.05 levels.  
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 The research found that the level of Knowledge and Understanding of people in 
Samut Songkhram Affecting to Income Tax was in medium level. The research investigated 
following by individual information such as gender, age, education level and career found 
that the level of knowledge and understanding of people in Samut Songkhram province 
about personal income tax payment was different at the statistical significance of 0.05 
levels. In case of gender, male had higher level of knowledge and understanding about 
personal income tax payment than female. In case of age, the age of 41 to 50 had the 
highest level of knowledge and understanding about personal income tax payment. In case 
of career, the government agencies and the state enterprises had the highest level of 
knowledge and understanding about personal income tax payment. In case of education 
level, bachelor degree had the highest level of knowledge and understanding about personal 
income tax payment. The research investigated following by studied variables and found 
the difference at the statistical significance of 0.05 levels. 

Keywords : Tax , Income Tax , Knowledge and Understanding
 

บทนํา 
รัฐบาลทุกประเทศมีหนาที่ในการดูและประชาชนภายในประเทศของตนเองโดยการกําหนดนโนบายตางๆ

เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของประเทศภายใตความเปล่ียนแปลงของโลกปจจุบัน นโยบายตางๆที่รัฐบาลไดกําหนด
ขึ้นมานั้นมีหลากหลายทั้งดานความม่ันคง ดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
โลกที่มีลักษณะเปนพลวัตอีกทั้งเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนที่อยูภายในประเทศ เพื่อไดรับสวัสดิการ
ทางสังคมที่ดี เปนธรรม และท่ัวถึง อีกทั้งยังเปนการสรางความไดเปรียบในอนาคต นโยบายทางดานเศรษฐกิจถือ
เปนอีกหนึ่งนโยบายที่สําคัญประกอบดวยการกําหนดนโยบายการเงินซึ่งดําเนินการผานธนาคารแหงประเทศไทย
และนโยบายการคลังซึ่งดําเนินการรัฐบาล เพ่ือสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจของประเทศผานการวางแผน
อยางรอบดาน รัดกุม และมีประสิทธิภาพ 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) จัดเปนภาษีทางตรงประเภทหนึ่ง ซึ่งจัดเก็บจาก
บุคคลธรรมดาที่มีเงินไดเขาขายตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาหรือตามที่ประมวลรัษฎากรกําหนด ซึ่งดําเนินการ
จัดเก็บโดยกรมสรรพากรและเปนแหลงรายไดที่จัดเก็บไดมากที่สุด 

จังหวัดสมุทรสงคราม เปนจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย มีขนาดพ้ืนที่เล็กที่สุดของประเทศ ทั้งยังมี
จํานวนประชากรนอยที่สุดเปนอันดับ 2 ของประเทศดวย นับเปนจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณทางทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดลอมและมีชายฝงทะเลติดอาวไทยยาวประมาณ 23 กิโลเมตรซ่ึงมีความอุดมสมบูรณมากเพราะเปน
ดินดอนปากแมน้ํา มีภูเขา ไมมีเกาะ มีลักษณะเปนที่ราบลุมโดยพ้ืนที่ฝงตะวันตกจะสูงกวาฝงตะวันออกเล็กนอย  
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพประมง เกษตรกรรม ฯลฯ ทําใหมีรายไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร         
จากรายงานผลการจัดเก็บภาษีอากรประเภทเงินไดบุคคลธรรมดาของสรรพากรพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้  

จากรายงานผลของการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของจังหวัดสมุทรสงครามพบวาตั้งแตป 2555 เปน
ตนมารายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมลดลงเปนอยางมาก อาจเปนผลมาจากความรูความเขาใจของประชาชนใน
จังหวัดสมุทรสงครามท่ีมีตอการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาลดลงเนื่องจากปจจุบันมีการปรับปรุง แกไข 
รายละเอียดคอนขางมาก จึงอาจทําใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อนตอการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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ดังนั้นการสรางความรูความเขาใจตอการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจึงเปนสิ่งที่จําเปนตอประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตอการจัดเก็บภาษีอากรดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความรูความเขาใจในการ เสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนําขอมูลดังกลาวไปใชในการวางแผนเพื่อ
ยกระดับความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับความรูความเขาใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามที่มีตอการเสียภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามจําแนกตามขอมูลสวน

บุคคลในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยูในจังหวัดสมุทรสงครามจํานวน จํานวน 3 อําเภอ 
ไดแก อําเภอเมืองสมุทรสงคราม อําเภอบางคนที และอําเภออัมพวา จํานวน 193,902 คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ประชากรที่อาศัยอยูในจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 399 คน กําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยการใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973 : 125 อางถึงใน ชลกานต จุลาสัย, 2554) 

เครื่องมือที่ใชในการสํารวจความรูความเขาใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามที่มีตอการเสียภาษีเงินได 
บุคคลธรรมดา เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบงออกเปน 3 ตอน 
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 ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนตัวเลือกที่กําหนดใหจํานวน 4 ขอ ไดแก 
เพศ อายุ อาชีพ และ วุฒิการศึกษา 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชน
ในจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 30 ขอ มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
สําหรับการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ (1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา (2) กําหนดกรอบ
แนวคิดในการสรางเครื่องมือ (3) สรางเครื่องมือในการวิจัย (4) เสนอรางเครื่องมือตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อ
ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ (5) นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อตรวจสอบความตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคาความสอดคลองระหวางขอความท่ีเขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท
ที่กําหนดไว โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC ตั้งแต 
.67–1.00 (6) นําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการ
ทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาแอลฟา ครอนบัค (7) นําเครื่องมือที่ทดลอง
ใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บ
รวบรวมขอมูลตอไป 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ (1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหนวยงานที่
เก่ียวของเพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล (2) ผูวิจัยรวบรวมขอมูล (3) ตรวจสอบความสมบูรณของ
คําตอบ (4) จัดหมวดหมูของขอมูล เพื่อศึกษาวิเคราะหตอไป 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ไดดําเนินการโดยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบ ความถูกตองสมบูรณ 
ลงรหัส บันทึกขอมูล ทําการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลโดยใชเครื่อง คอมพิวเตอร 

1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยนําขอมูลที่รวบรวมมาวิเคราะหหาคาทางสถิติการ
แจกแจงความถี่และรอยละ 

 2. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความรูความเขาใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามท่ีมีตอการ
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยนําขอมูลที่รวบรวมมาวิเคราะหหาคาทางสถิติซึ่งประกอบดวยคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ซึ่งอาศัย
เกณฑการหาความกวางของอันตรภาค โดยนําคาคะแนนท่ีผูตอบแบบสอบถามตอบไดถูกตองมาเทียบกับเกณฑการ
ประเมิน ดังตอไปนี้ (วิเชียร เกตุสิงห, 2538) 

4.20 – 5.00  แสดงวา       ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีระดับความรูความเขาใจ 
         อยูในระดับมากท่ีสุด 
3.40 – 4.19  แสดงวา      ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีระดับความรูความเขาใจ 
        อยูในระดับมาก 
2.60 – 3.39  แสดงวา       ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีระดับความรูความเขาใจ 
         อยูในระดับปานกลาง 
1.80 – 2.59  แสดงวา   ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีระดับความรูความเขาใจ 
     อยูในระดับนอย 
1.00 – 1.79  แสดงวา   ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีระดับความรูความเขาใจ 
     อยูในระดับนอยที่สุด 
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3. การวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขอมูลสวนบุคคลกับความรูความเขาใจของ
ประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามท่ีมีตอการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
และอาชีพ โดยการทดสอบคาทีแบบอิสระ (Independent Sample t-test) และการทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way Analysis variance)  

4. วิเคราะหความรูความเขาใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามที่มีตอการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา  
 

ผล/สรปุผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามที่มีตอการเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในชวงชวงอายุ 41-50 ป ประกอบอาชีพอิสระ 
และมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 
 ผลการวิเคราะหระดับความรูความเขาใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามท่ีมีตอการเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา พบวา ระดับความรูความเขาใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามที่มีตอการเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับความรูความเขาใจ
ของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามที่มีตอการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตละดานอยูในระดับปานกลาง 
เชนเดียวกัน 
 ผลการเปรียบเทียบระหวางขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ความรูความเขาใจของประชาชนใน
จังหวัดสมุทรสงครามที่มีตอการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  
 (1) ดานเพศของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ความรูความเขาใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามท่ีมี
ตอการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ระหวางเพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ท้ังโดยภาพรวมและจําแนกเปนรายดานทุกดาน 
 (2) ดานอายุของผูตอบแบบสอบถาม พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางที่อายุแตกตางกันมีระดับความรู
ความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวากลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันมีความรูความเขาใจดานการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาท่ี
แตกตางกันสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 8 ดาน ยกเวนดาน ขั้นตอนการชําระภาษี และ การขอผอนผันและเบี้ยปรับ
เงินเพิ่ม และ เมื่อทดสอบความแตกตางรายคู ของความรูความเขาใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามท่ีมีตอ
การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ที่มีกลุมอายุแตกตางกันทั้ง 6 กลุมอายุ พบวา กลุมอายุที่มีความรูความเขาใจ
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 3 คู ไดแก (1) กลุมอายุ 15-20 ป มีความรูความเขาใจใน
การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 41-50 ป (2) กลุมอายุ 21-30 ป มีความรูความเขาใจในการเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 41-50 ป (3) กลุมอายุ 31-40 ป มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 41-50 ป เมื่อทําการทดสอบเปนรายดานแลวพบวา  
 1) ดานความหมายของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ที่มีกลุมอายุแตกตางกันทั้ง 6 กลุมอายุ พบวา กลุมอายุที่
มีความรูความเขาใจตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 2 คู ไดแก (1) กลุมอายุ 15-20 ป          
มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 31-40 ป และ 41-50 ป (2) กลุมอายุ 
21-30 ป มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 31-40 ปและ 41-50 ป  
 2) ดานผูมีหนาที่ในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ท่ีมีกลุมอายุแตกตางกันทั้ง 6 กลุมอายุ พบวา           
กลุมอายุที่มีความรูความเขาใจตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 4 คู ไดแก (1) กลุมอายุ         
15-20 ป มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 21-30 ป และ 31-40 ป (2) 
กลุมอายุ 21-30 ป มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 31-40 ปและ 41-50 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



ป (3) กลุมอายุ 31-40 ป มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากกวากลุมอายุ 51-60 ปและ 
61 ปขึ้นไป (4) กลุมอายุ 41-50 ป มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากกวากลุมอายุ 31-40 
ปและ 41-50 ป  
 3) ดานเงินไดที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ท่ีมีกลุมอายุแตกตางกันทั้ง 6 กลุมอายุ พบวา กลุมอายุที่มี
ความรูความเขาใจตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 4 คู ไดแก (1) กลุมอายุ 15 -20 ป มี
ความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 31-40 ป และ 41-50 และ 51-60 ป (2) 
กลุมอายุ 21-30 ป มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 41-50 ป (3) กลุม
อายุ 31-40 ป มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 40 -50 ป (4) กลุมอายุ 
41-50 ป มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากกวากลุมอายุ 51-60 ปและ 61 ปขึ้นไป 
 4) ดานเงินไดพึงประเมิน ที่มีกลุมอายุแตกตางกันทั้ง 6 กลุมอายุ พบวา กลุมอายุที่มีความรูความเขาใจ
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 4 คู ไดแก (1) กลุมอายุ 15-20 ป มีความรูความเขาใจใน
การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 41-50 ป (2) กลุมอายุ 21-30 ป มีความรูความเขาใจในการเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 41-50 ป (3) กลุมอายุ 31-40 ป มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 41-50 ป (4) กลุมอายุ 41-50 ป มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดามากกวากลุมอายุ 51-60 ปและ 61 ปขึ้นไป 
 5) ดานอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ท่ีมีกลุมอายุแตกตางกันทั้ง 6 กลุมอายุ พบวา กลุมอายุที่มีความรู
ความเขาใจตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 4 คู ไดแก (1) กลุมอายุ 15 -20 ป มีความรู
ความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 41-50 ป (2) กลุมอายุ 21-30 ป มีความรูความ
เขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 41-50 ป (3) กลุมอายุ 31-40 ป มีความรูความเขาใจใน
การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 41-50 ป (4) กลุมอายุ 41-50 ป มีความรูความเขาใจในการเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากกวากลุมอายุ 51-60 ปและ 61 ปขึ้นไป 
 6) ดานการหักคาใชจาย ที่มีกลุมอายุแตกตางกันทั้ง 6 กลุมอายุ พบวา กลุมอายุที่มีความรูความเขาใจ
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 4 คู ไดแก (1) กลุมอายุ 15-20 ป มีความรูความเขาใจใน
การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 41-50 ป (2) กลุมอายุ 21-30 ป มีความรูความเขาใจในการเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 41-50 ป (3) กลุมอายุ 31-40 ป มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 41-50 ป 
 (4) กลุมอายุ 41-50 ป มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากกวากลุมอายุ 51-60 ป
และ 61 ปขึ้นไป 
 7) ดานการหักคาลดหยอน ท่ีมีกลุมอายุแตกตางกันทั้ง 6 กลุมอายุ พบวา กลุมอายุที่มีความรูความเขาใจ
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 2 คู ไดแก  (1) กลุมอายุ 21-30 ป มีความรูความเขาใจใน
การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 41-50 ป (2) กลุมอายุ 31-40 ปมีความรูความเขาใจในการเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 41-50 ป  
 8) ดานกําหนดระยะเวลาการชําระภาษี ที่มีกลุมอายุแตกตางกันทั้ง 6 กลุมอายุ พบวา กลุมอายุที่มีความรู
ความเขาใจตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 2 คู ไดแก  (1) กลุมอายุ 21-30 ป มีความรู
ความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอายุ 41-50 ป (2) กลุมอายุ 41-50 ปมีความรูความ
เขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากกวากลุม อายุ 41-50 ป  
 (3) ดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางที่มีอาชีพแตกตางกันมีระดับ
ความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวากลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันมีความรูความเขาใจดานการเสียภาษีเงินไดบุคคล
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ธรรมดาท่ีแตกตางกันสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 8 ดาน ยกเวนดาน ความหมายของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และ 
เงินไดที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ท่ีไมมีความแตกตางกันและเมื่อทดสอบความแตกตางรายคูของความรูความ
เขาใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามที่มีตอการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ที่มีกลุมอาชีพแตกตางกันทั้ง 5 
กลุมอาชีพ พบวา กลุมอาชีพที่มีความรูความเขาใจตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 3 คู ไดแก 
(1) กลุมอาชีพเจาของกิจการไมจดทะเบียนนิติบุคคล มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากกวา
กลุมอาชีพพนักงาน/ลูกจาง (2) กลุมอาชีพอิสระ มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากกวา
พนักงาน/ลูกจาง แตนอยกวากลุมอาชีพขาราฃการ/รัฐวิสาหกิจ(3) กลุมอาชีพพนักงาน/ลูกจาง มีความรูความเขาใจ
ในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวา กลุมอาชีพขาราฃการ/รัฐวิสาหกิจ เม่ือทดสอบรายดาน พบวา 
 1) ดานผูมีหนาที่ในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่มีกลุมอาชีพแตกตางกันทั้ง 5 กลุมอาชีพ พบวา 
กลุมอาชีพที่มีความรูความเขาใจตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 2 คู ไดแก (1) กลุมอาชีพ
อิสระ มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากกวากลุมอาชีพพนักงาน/ลูกจาง (2) กลุมอาชีพ
พนักงาน/ลูกจาง มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอาชพีขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 2) ดานเงินไดพึงประเมินที่มีกลุมอาชีพแตกตางกันทั้ง 5 กลุมอาชีพ พบวา กลุมอาชีพที่มีความรูความ
เขาใจตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 1 คู ไดแก (1) กลุมอาชีพพนักงาน/ลูกจาง มีความรู
ความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 3) ดานอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่มีกลุมอาชีพแตกตางกันทั้ง 5 กลุมอาชีพ พบวา กลุมอาชีพที่มี
ความรูความเขาใจตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 2 คู ไดแก (1) กลุมอาชีพอิสระ มีความรู
ความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากกวากลุมอาชีพพนักงาน/ลูกจาง (2) กลุมอาชีพพนักงาน/ลูกจาง 
มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 4) ดานการหักคาใชจายที่มีกลุมอาชีพแตกตางกันทั้ง 5 กลุมอาชีพ พบวา กลุมอาชีพที่มีความรูความเขาใจ
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 2 คู ไดแก (1) กลุมอาชีพอิสระ มีความรูความเขาใจในการ
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากกวากลุมอาชีพพนักงาน/ลูกจาง แตนอยกวากลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ (2) 
กลุมอาชีพพนักงาน/ลูกจาง มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอาชีพขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 
 5) ดานการหักคาลดหยอนภาษีที่มีกลุมอาชีพแตกตางกันทั้ง 5 กลุมอาชีพพบวา กลุมอาชีพที่มีความรู
ความเขาใจตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 2 คู ไดแก (1) กลุมอาชีพอิสระ มีความรูความ
เขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ (2) กลุมอาชีพพนักงาน/
ลูกจาง มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 6) ดานกําหนดระยะเวลาการชําระภาษีที่มีกลุมอาชีพแตกตางกันทั้ง 5 กลุมอาชีพ พบวา กลุมอาชีพที่มี
ความรูความเขาใจตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 3 คู ไดแก  
   (1) กลุมอาชีพเจาของกิจการไมจดทะเบียนนิติบุคคล มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดามากกวากลุมอาชีพพนักงาน/ลูกจาง  
   (2) กลุมอาชีพอิสระ มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอาชีพ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
   (3) กลุมอาชีพพนักงาน/ลูกจาง มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวา
กลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
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 7) ดานขั้นตอนการชําระภาษีที่มีกลุมอาชีพแตกตางกันทั้ง 5 กลุมอาชีพ พบวา กลุมอาชีพที่มีความรูความ
เขาใจตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 3 คู ไดแก (1) กลุมอาชีพเจาของกิจการไมจด
ทะเบียนนิติบุคคล มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากกวากลุมอาชีพพนักงาน/ลูกจาง         
(2) กลุมอาชีพอิสระ มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอาชีพขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ (3) กลุมอาชีพพนักงาน/ลูกจางมีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุม
อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 8) ดานการขอผอนผันและเบี้ยปรับเงินเพ่ิมที่มีกลุมอาชีพแตกตางกันทั้ง 5 กลุมอาชีพ พบวา กลุมอาชีพที่
มีความรูความเขาใจตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 3 คู ไดแก (1) กลุมอาชีพเจาของ
กิจการไมจดทะเบียนนิติบุคคล มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากกวากลุมอาชีพ
พนักงาน/ลูกจาง (2) กลุมอาชีพอิสระ มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากกวากลุมอาชีพ
พนักงาน/ลูกจาง แตนอยกวากลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ (3) กลุมอาชีพพนักงาน/ลูกจาง มีความรูความ
เขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
   (4) ดานระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม พบวาโดยภาพรวมกลุมตัวอยางท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกตางกันมีระดับความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวากลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันมีความรูความเขาใจดานการ
เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่แตกตางกันสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกดาน เมื่อทดสอบความแตกตางรายคู ของความรู
ความเขาใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามท่ีมีตอการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ท่ีมีระดับการศึกษา
แตกตางกันท้ัง 5 กลุม พบวา กลุมผูที่มีการศึกษากันมีความรูความเขาใจตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 มีทั้งหมด 3 คู ไดแก (1) กลุมผูที่มีการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตน มีความรูความเขาใจในการเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมผูที่มีการศึกษาทุกๆระดับ (2) กลุมผูที่มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน มีความรู
ความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมผูมีที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (3) กลุมผูที่มี
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมผูมี
ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เม่ือทดสอบรายดาน พบวา 
 1) ดานความหมายของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ท่ีมี ระดับการศึกษาแตกตางกันทั้ง 5 กลุมระดับ
การศึกษา พบวา กลุมที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความรูความเขาใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 2 คู ไดแก (1) กลุมผูที่มีการศึกษาตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความรูความเขาใจใน
การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมผูมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน ปริญญาตรีและสูงกวา
ปริญญาตรี (2) กลุมผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดานอยกวากลุมผูมีที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 2) ดาน ผูมีหนาที่ในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันทั้ง 5 กลุมระดับ
การศึกษา พบวา กลุมที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความรูความเขาใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 3 คู ไดแก (1) กลุมผูที่มีการศึกษาตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความรูความเขาใจใน
การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมผูที่มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา 
ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี (2) กลุมผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความรูความเขาใจในการเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมผูมีที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (3) กลุมผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/เทียบเทา มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมผูที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
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 3) ดาน เงินไดที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันทั้ง 5 กลุมระดับการศึกษา 
พบวา กลุมที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความรูความเขาใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05         
มีทั้งหมด 3 คู ไดแก (1) กลุมผูที่มีการศึกษาตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความรูความเขาใจในการเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมผูที่มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา ปริญญาตรี
และสูงกวาปริญญาตรี (2) กลุมผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดานอยกวากลุมผูมีที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (3) กลุมผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเทา มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

4) ดาน เงินไดพึงประเมิน ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันทั้ง 5 กลุมระดับการศึกษา พบวา กลุมที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกันมีความรูความเขาใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 3 คู ไดแก 
(1) กลุมผูที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
นอยกวาผูมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี 
(2) กลุมผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวา
กลุมผูมีที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (3) กลุมผูที่มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา มีความรูความเขาใจ
ในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 5) ดานอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันทั้ ง 5 กลุมระดับการศึกษา พบวา 
กลุมที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความรูความเขาใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 
3 คู ไดแก (1) กลุมผูที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดานอยกวากลุมผูที่มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา ปริญญาตรีและสูงกวา
ปริญญาตรี (2) กลุมผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดานอยกวากลุมผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  (3) กลุมผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเทา มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 6) ดานการหักคาใชจายที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันทั้ง 5 กลุมระดับการศึกษา พบวา กลุมที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกันมีความรูความเขาใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 3 คู ไดแก 
(1) กลุมผูที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
นอยกวาผูมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี 
(2) กลุมผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวา
กลุมผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (3) กลุมผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา มีความรูความ
เขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 7) ดานการหักลดหยอนภาษีที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันทั้ง 5 กลุมระดับการศึกษา พบวา กลุมที่มี
ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความรูความเขาใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 มีทั้งหมด 3 คู 
ไดแก (1) กลุมผูที่มีการศึกษาตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดานอยกวาผูมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา ปริญญาตรีและสูงกวา
ปริญญาตรี (2) กลุมผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดานอยกวากลุมผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  (3) กลุมผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเทา มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 8) ดานกําหนดระยะเวลาการชําระภาษีที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันทั้ง 5 กลุมระดับการศึกษา พบวา 
กลุมที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความรูความเขาใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 
3 คู ไดแก (1) กลุมผูที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดานอยกวาผูมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทาและปริญญาตรี (2) กลุมผู
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ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมผูที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี (3) กลุมผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา มีความรูความเขาใจใน
การเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 9) ดานขั้นตอนการชําระภาษีที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันทั้ง 5 กลุมระดับการศึกษา พบวา กลุมที่มี
ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความรูความเขาใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 3 คู 
ไดแก (1) กลุมผูที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดานอยกวาผูมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา ปริญญาตรี และสูงกวา
ปริญญาตรี (2) กลุมผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดานอยกวากลุมผูมีที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (3) กลุมผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเทา มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมผูมีที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 10) ดานการผอนผันและเบี้ยปรับเงินเพ่ิมที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันทั้ง 5 กลุมระดับการศึกษา พบวา 
กลุมที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีความรูความเขาใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทั้งหมด 
3 คู ไดแก (1) กลุมผูที่มีการศึกษาต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดานอยกวาผูมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา ปริญญาตรี และสูงกวา
ปริญญาตรี (2) กลุมผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดานอยกวากลุมผูมีที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (3) กลุมผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
เทียบเทา มีความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานอยกวากลุมผูมีที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

อภปิรายผล 
จากการศึกษาความรูความเขาใจของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามท่ีมีตอการเสียภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา สวนใหญกลุมตัวอยางเปนเพศหญิง มีอายุอยูในชวง 41-50 ป ประกอบอาชีพอิสระ และมีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พบวา โดยภาพรวมระดับความรูความเขาใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีความรูความ

เขาใจอยูในระดับปานกลาง (  =2.73 , S.D. = 0.83) ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ ชวฤทธิ์ โยศรีคุณ (2560) ได
ทําการศึกษา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามโครงสรางภาษีใหมป 2560 ของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 393 คน 
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามโครงสรางภาษี
ใหมป 2560 อยูในระดับปานกลาง จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน และสอดคลองกับงานวิจัยของ กุสุมา ดํารงชัย 
(2561) ไดศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชน ในตําบล กูทอง 
อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยเปนการวิจัยแบบผสมสาน ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบ คือ 
แบบสอบถามและการสัมภาษณ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความรูความเขาใจอยูในระดับปาน
กลางจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  

อภิปรายผลแยกพิจารณาเปนรายดาน เมื่อพิจารณาตามเพศพบวาเพศหญิงมีความรูความเขาใจสูงกวาเพศ
ชาย เมื่อพิจารณาตามกลุมอายุ พบวา กลุมอายุ 41-50 ป มีระดับความรูความเขาใจอยูในมากกวากลุมอื่น อาจเปน
เพราะมีประสบการณในการคํานวณและย่ืนแบบการชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชว
ฤทธิ์ โยศรีคุณ (2560) ไดทําการศึกษา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตาม
โครงสรางภาษีใหมป 2560 ของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจาก
กลุมตัวอยาง จํานวน 393 คน เม่ือพิจารณาตามตัวแปรเพศ พบวา เพศหญิงมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสีย
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ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามโครงสรางปภาษีใหม 2560 สูงกวาเพศชาย อาจเปนเพราะเพศหญิงมีความละเอียด
รอบคอบในการพิจารณาและมีความสนใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามากกวาเพศชาย 

เมื่อพิจารณาตามกลุมอาชีพ พบวากลุมอาชีพ อิสระ มีความรูความเขาใจมากกวากลุมอาชีพอ่ืนๆ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ กุสุมา ดํารงชัย (2561) ไดศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาของประชาชน ในตําบล กูทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พบวา ระดับการศึกษามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เม่ือพิจารณาตามระดับการศึกษา พบวากลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรูความเขาใจสูงกวา
กลุมอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กุสุมา ดํารงชัย (2561) ไดศึกษาเร่ือง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสีย
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชน ในตําบล กูทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม พบวา ระดับความรู
ความเขาใจของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกลุมอาชีพและระดับการศึกษามีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของชวฤทธ์ิ โยศรีคุณ (2560) ไดทําการศึกษา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามโครงสรางภาษีใหมป 2560 ของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา พบวา 
ระดับความรูความเขาใจของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกลุมอาชีพและระดับการศึกษามีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เมื่อพิจารณารายดานประกอบดวย ความหมายของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ผูมีหนาที่ในการเสียภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดา เงินไดที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เงินไดพึงประเมิน อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา การหัก
คาใชจาย การหักคาลดหยอน กําหนดระยะเวลาการชําระภาษี ขั้นตอนการชําระภาษี การขอผอนผันและเบี้ยปรับ
เงินเพิ่ม พบวาประชาชนในจังหวัดสมุทรสงครามมีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ ชวฤทธ์ิ โยศรีคุณ (2560) ไดทําการศึกษา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาตามโครงสรางภาษีใหมป 2560 ของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา พบวา ระดับความรูความเขาใจของ
กลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป (1) ศึกษาแรงจูงใจในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เพื่อ

ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดสมุทรสงคราม  อันนํามาใชสูการ
วางแผนในการจัดเก็บรายไดใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป (2) ศึกษาปญหาในชําระภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา เพื่อศึกษาปญหาในชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในจังหวัดสมุทรสงคราม อันนํามาใชสูการวางแผนในการ
จัดเก็บรายไดใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว 
 
Factors influencing the perception of dental service quality of service recipients. 
Case Study Banphaeo Hospital 

 
ผูวิจัย    วีลาภ  ครองลาภเจริญ 

   สาขา วิชาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
รองศาสตราจารยเยาวกุล เกียรติสุนทร 
ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาล

บานแพว ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพการใหบริการดาน         
ทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพวโดยจําแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร         
2. เพ่ือศึกษาระดับการรับรูคุณภาพการใหบริการดานทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว 
3. เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานทันตกรรมของโรงพยาบาลบาน
แพว ใหมีมาตรฐานสากล โดยกลุมตัวอยางที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก กลุมผูเขามารับบริการทางดานทันตก
รรมของโรงพยาบาลบานแพว โดยสถิติผูที่เขามารับบริการ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560        
มีจํานวนผูเขามารับบริการ ทั้งสิ้น 35,842 ราย ขอมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 (ท่ีมา : แผนกงานทันตก
รรม โรงพยาบาลบานแพว)และไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน และเคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูลคือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสถิติ Independent Sample t – test และการทดสอบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว              
(One – way Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) 

ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 56.2 มีอายุ 
21-30 ป จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 59.8 มีสถานภาพ โสด จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 41.8 มีระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 204 คนคิดเปนรอยละ 48.5 มีนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 
48.0 มีระดับรายไดนอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.8 และใชสิทธิการ
รกัษาพยาบาลดวยสิทธิขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.5 

ผลการวิจัยพบวาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพบริการทัน
ตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว ในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุดคาเฉล่ีย 4.25 และ        
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.185 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเปนรูปธรรมของบริการ มีคาเฉล่ีย 4.35 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.317รองลงมา คือ ความเชื่อมั่นตอการบริการที่ไดรับ มีคาเฉลี่ย 4.26 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.353 การรูจักและเขาใจผูรับบริการตามบริบท มีคาเฉล่ีย 4.25 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.343 การตอบสนองตอผูรับบริการ มีคาเฉล่ีย 4.16 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.317 และความเชื่อถือ
ไววางใจได มีคาเฉลี่ย 4.16 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.334 เรียงลงมาตามลําดับ 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาเพศ ระดับการศึกษา ที่แตกตางกัน มีการรับรูคุณภาพบริการทันตกรรม
ของผูรับบริการไมแตกตางกัน เวนแตดานอายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ สิทธิในการ
รักษาพยาบาล ท่ีแตกตางกัน มีการรับรูคุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ แตกตางกัน 

 
คําสําคัญ : ปจจัยที่มีอิทธิพล, การรับรู, การบริการ, ทันตกรรม 
 
Abstract

The purposes of the study on factors influencing towards quality perception on 
dentistry service of the service receivers case study Banphaeo Hospital were to study              
1) expectation factors towards the dentistry service case study Banphaeo Hospital by 
classifying the characteristic of demography ; 2) level of expectation towards service 
quality on dentistry of the service receivers case study Banphaeo Hospital ; 3) use the result 
of the study as the guidelines to develop dentistry service of Banphaeo Hospital to have 
international standard. The samples used in this research by collecting from January 1 to 
December 31, 2017. The total of the service receivers were 38,842 persons. The data was 
on February 1, 2018 (From Dentistry Section, Banphaeo Hospital) and the group size was 
400 persons. The instrument for collecting data was the questionnaire. The statistics for data 
analysis were frequency, percentage, Standard Deviation, Independent Sample t-test and one 
way Analysis of variance to find the pair difference significant by using Scheffe’s test.

The research result found that the majority of respondents were 207 females = 

56.2% with the age 21-30 years 239 persons = 59.8% 167 single status = 41.8% with the 
bachelor 204 persons = 48.5% 192 students = 48.0% with less income or equal 20,000 baht 
155 persons = 38.8% used the care right of government right or state enterprise right 158 
persons = 39.5%

The results of standard deviation testing found that mean and standard deviation of 
the factor influencing the quality perception on dentistry service of the service receivers 
case study Banphaeo Hospital. The overall was in the high level with mean 4.25 and the 
standard deviation 0.185. The highest mean were the concrete of service with mean 4.35
and the SD. = 0.317. The latter was the mean 4.26 and the SD. = 0.353. Know and 
understand the service receivers as the context with the mean 4.25 and the SD. = 0.343. The 
response toward the service receivers with the mean 4.16 and the SD. = 0.317 and the belief 
and the trust with mean 4.16 and the SD. = 0.334 respectively.

The result of hypothesis testing found that sex, level of education which was 
different influencing the quality perception of the service receivers of dentistry indifferently 
expect age status career and average salary and care right which was different having was 
influences towards the quality perception of different dentistry services. 

Keywords : Factors with Influences, Service, Dentistry
 

บทนํา 
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายใหประชาชนทุกพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกลสามารถเขาถึงและไดรับ

บริการดานสุขภาพที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมสงผลใหโรงพยาบาลที่ใหบริการประชาชนจําเปนตองปรับตัวใหทันกับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใหบริการของตนเองรวมท้ัง พัฒนาตนเองในมิติตางๆให
สอดคลองเชื่อมโยงและประสานกับการพัฒนาของชุมชนโดยมีเปาหมายเพ่ือใหการบริการมีคุณภาพสุขภาพในชอง
ปากมีความสําคัญตอสุขภาพรางกายสุขภาพชองปากนั้นถือเปนตนทางของการมีสุขภาพที่ดีถาบุคคลมีเหงือกและ
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ฟนแข็งแรงเค้ียวอาหารไดดีสามารถรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนไดครบถวนก็ยอมจะทําใหสุขภาพรางกายของ
บุคคลนั้นแข็งแรงดวยนอกจากนี้การมีสุขภาพชองปากที่ดีมีผลในเชิงสังคมคือชวยรักษารูปหนาและเสริมสราง
บุคลิกภาพมีความมั่นใจในการพบปะสังสรรคความสําคัญของสุขภาพในชองปากจึงเปนสิ่งที่ทุกคนและทุกภาคสวนที่
เก่ียวของหันมาดูแลเอาใจใสสุขภาพในชองปาก 

ในปจจุบันรัฐบาลใหความสําคัญในเรื่องสุขภาพชองปากเปนอยางยิ่งเห็นไดจากโครงการตางๆที่ออกมาเพ่ือ
สงเสริมปองกันโรคในชองปากทุกกลุมเปาหมายต้ังแตหญิงมีครรภทารกแรกเกิดจนถึง 36 เดือนกลุมเด็กกอนวัย
เรียนจนถึงผูสูงอายุและการจัดสวัสดิการการรักษาทันตกรรมลงในทุกสิทธิสวัสดิการท่ีมีอยูในประเทศไทยแต
เนื่องจากการกองทุนสวัสดิการการรักษาพยาบาลแตละกองทุนมีลักษณะแตกตางกันตั้งแตการไดมาของกองทุน
กลุมเปาหมายการคลังและการจายเงินอีกทั้งเปนที่ทราบกันดีวาคาใชจายการรักษาเฉล่ียดานทันตกรรมในแตละคร้ัง
มีคาใชจายคอนขางสูงจากรายงานของสํานักงานสถิติแหงชาติจากการสํารวจอนามัยและสวัสดิการพ.ศ. 2550 
พบวาคาบริการทันตกรรมตอการรักษาหนึ่งครั้งเฉลี่ย 749 บาทเม่ือเทียบกับคารักษาพยาบาลของผูปวยในการ
เจ็บปวยครั้งสุดทาย (ไมนอนพักในสถานพยาบาล) มีคารักษาพยาบาลเฉลี่ย 162 บาทตอผูปวยทั้งหมดและในผูปวย
ในคิดเปนคารักษาพยาบาลเฉล่ีย 1,945 บาทตอครั้ง (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2551: 11) ดวยเหตุนี้ทําใหกองทุน
ตางๆมีแนวทางและระเบียบดานการจายเงินที่แตกตางกันทั้ง  3 กองทุนคือกองทุนหลักประกันสุขภาพกองทุน
สวัสดิการขาราชการและกองทุนประกันสังคม 

ดังนั้นสถานบริการตางๆในภาครัฐตางก็พยายามพัฒนาชองทางตางๆในสิทธิประโยชนของกองทุนเหลานี้
เพื่อสรางรายไดใหกับสถานพยาบาล 

คุณภาพการใหบริการคือการใหบริการที่เปนไปตามหรือสูงกวาความคาดหวังของผูบริโภค (Parasuraman 
& Zeithaml, 1988) การรับรูตอคุณภาพบริการ (Patient’s perception ofquality) 

Sofaer และ Firminger (2004) ไดอธิบายวาการรับรูตอคุณภาพบริการของผูปวยมีผลจากประสบการณ
การรับรูของแตละบุคคล (Patient’s perceptions of the experience) โดยการรับรูตอประสบการณการรับรูนั้น
มีผลมาจากประสบการณในการใชบริการนั้นๆและความคาดหวังตอบริการของผูปวย 

การรับรูและความคาดหวังตอคุณภาพบริการสามารถประเมินไดดวยเคร่ืองมือประเมินคุณภาพบริการของ 
Parasuraman และ Zeithaml (1988) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชกันอยางแพรหลายโดยประเมินคุณภาพบริการในดาน
ตางๆ 5 ดานดังนี้ 

1. ความเปนรูปธรรม (Tangibles) 
2. ความไววางใจได (Reliability) 
3. การตอบสนองตอผูรับบริการ (Responsiveness) 
4. ความเชื่อมั่นตอการบริการ (Assurance) 
5. การรูจักและเขาใจผูรับบริการตามบริบท (Empathy) 
ประสบการณในการใชบริการคือประสบการณเฉพาะในการเสาะหาและใชบริการสุขภาพ (Seeking and 

using service) โดยท้ังนี้อาจขึ้นอยูกับจํานวนครั้งในการเขารับบริการ (Single or a number of episodes of care) 
(Sofaer & Firminger, 2004) การใหบริการในดานตางๆของโรงพยาบาลบานแพว โดยเฉพาะดานทันตกรรมยังถือเปน
การบริการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่จากที่กลาวมาผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพวโดยผูวิจัยหวัง
วาขอมูลท่ีไดจากการศึกษานี้จะเปนแนวทางใหคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและผูเกี่ยวของสามารถนํา ไป
ประกอบการวางแผนบริหารจัดการพรอมทั้งปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการดานทันตกรรมท่ีสามารถตอบสนอง
ความคาดหวังของผูรับบริการหรือประชาชนในพื้นที่เพื่อใหสอดคลองกับหลักการของโรงพยาบาลบานแพว ที่กลาววา
เปนโรงพยาบาลของชุมชนอยางแทจริงอันจะนําไปสูการบริการท่ีมีคุณภาพและเปนที่พึงพอใจของผูรับบริการตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพการใหบริการดานทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา 

โรงพยาบาลบานแพวโดยจําแนกตามคุณลักษณะทางประชากรศาสตร 
2. เพ่ือศึกษาระดับการรับรูคุณภาพการใหบริการดานทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาล

บานแพว 
3. เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานทันตกรรมของ

โรงพยาบาลบานแพว ใหมีมาตรฐานสากล 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
  ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ตองการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว 
1. กลุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางคือกลุมผูเขามารับบริการทางดานทันตกรรมของโรงพยาบาล

บานแพว โดยจํานวนเก็บสถิติผูที่เขามารับบริการ ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีจํานวนผูเขา
มารับบริการ ท้ังสิ้น 35,842 ราย ขอมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 (ท่ีมา: แผนกงานทันตกรรม โรงพยาบาล
บานแพว) และไดทําการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane และไดขนาดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 400 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
ส วนที่1ขอมูลท ั่วไปท่ีเกี่ยวกับผ ูตอบแบบสอบถามโดยเป ็นคำถามที่ใช ในการรวบรวมขอมูลที่

เก่ียวของกับล ักษณะประชากรศาสตรได แกเพศอายุสถานภาพระดับการศึกษาอาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนและสิทธิ
การรักษาพยาบาล 

สวนที่ 2 ขอมูลการรับรูที่เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการดานทันตกรรมไดแก ความเปนรูปธรรม
การตอบสนองตอผูรับบริการความเชื่อถือไววางใจไดความเชื่อมั่นตอการบริการและการรูจักและเขาใจผูรับบริการ
ตามบริบท 

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

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

คุณภาพการใหบริการดานทันตกรรม 
1. ความเปนรูปธรรม 
2. การตอบสนองตอผูรับบริการ 
3. ความเชื่อถือไววางใจได 
4. ความเชื่อมั่นตอการบริการ 
5. การรูจักและเขาใจผูรับบริการตามบริบท 
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3. การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ดวยคาสถิติดังนี้ 
3.1 วิเคราะหสถิติพื้นฐานของสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม โดยคาการแจกแจก ความถี่และคารอยละ 
3.2 การวิเคราะหสถิติพื้นฐาน เพ่ือใหทราบลักษณะการแจกแจงในแตละตัวแปรโดยจะใชสถิติ

พื้นฐานบรรยายใหทราบคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3.3 การบรรยายเชิงพรรณนาเก่ียวกับขอเสนอแนะ เพ่ือการนําไปใชปรับปรุงและพัฒนา  
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผูวิจัยสรุปผลการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา 

โรงพยาบาลบานแพว จากแบบสอบถามที่วิเคราะหสรุปไดดังนี้ 
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งสวนใหญพบวา 
เพศ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง มีจํานวน 207คน คิดเปนรอยละ 56.2และเพศชาย        

มีจํานวน 193คน คิดเปนรอยละ 43.8 ตามลําดับ 
อายุ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 21-30 ป จํานวน 239คน คิดเปนรอยละ59.8รองลงมา คือ มีอายุ

ต่ํากวาหรือเทากับ 20ป จํานวน 59คน คิดเปนรอยละ 14.0, อายุ 31-40ปจํานวน 53คน คิดเปน รอยละ 14.0, 
อายุ 41-50ปจํานวน 23คน คิดเปน รอยละ 5.8, อายุ 51-60ปจํานวน 21คน คิดเปน รอยละ 5.3และมีอายุ 61 ป 
ขึ้นไป จํานวน 5คน คิดเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ 

สถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพ โสด จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 41.8 รองลงมา 
คือ สถานภาพสมรสมีจํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 34.8 และสถานภาพหมาย/หยาราง จํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 1.3 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา พบวากลุมตัวอยาง สวนใหญมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 204 คนคิดเปนรอย
ละ 48.5 รองลงมาคือ ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 28.5 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 92 
คน คิดเปนรอยละ 23.00 ตามลําดับ 

อาชีพ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.0 รองลงมา 
คือ ธุรกิจสวนตัว จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.8, เกษตรกรรม จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.0, 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5, ลูกจางหนวยงานภาครัฐ/เอกชน จํานวน 21 คน คิด
เปนรอยละ 5.3 และไมไดทํางาน/พอบาน-แมบาน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 ตามลําดับ 

ระดับรายไดตอเดือน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญรายไดนอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท จํานวน 155
คน คิดเปนรอยละ 38.8รองลงมา คือ รายได 20,001 - 40,000 บาท จํานวน117คน คิดเปนรอยละ 29.3, รายได 
60,001 บาท ข้ึนไปจํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.3 และรายได 40,001 – 60,000 บาท จํานวน 15คน คิด
เปนรอยละ 3.8 ตามลําดับ 

สิทธิการรักษาพยาบาล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชสิทธิขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 158 คน คิดเปน
รอยละ 39.5 รองลงมา คือ สิทธิประกันสังคม จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 28.8 , สิทธิ UC จํานวน 61 คน คิดเปน
รอยละ 15.3 , ตางดาว จํานวน 440 คน คิดเปนรอยละ 11.0 และสิทธิอื่นๆ จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.5 

2. คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพบริการทันตกรรมของ
ผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว 

ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพบริการทัน
ตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว ในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุดคาเฉล่ีย 4.25 และ        
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.185 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเปนรูปธรรมของบริการ มีคาเฉลี่ย 4.35 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.317 รองลงมา คือ ความเชื่อมั่นตอการบริการที่ไดรับ มีคาเฉลี่ย 4.26 และคาสวน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.353 , การรูจักและเขาใจผูรับบริการตามบริบท มีคาเฉลี่ย 4.25 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.343 , การตอบสนองตอผูรับบริการ มีคาเฉลี่ย 4.16 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.317 และความ
เชื่อถือไววางใจได มีคาเฉลี่ย 4.16 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.334 เรียงลงมาตามลําดับ 

ความเปนรูปธรรมของบริการพบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู
คุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว ในดานความเปนรูปธรรมของบริการ 
อยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.35 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.317 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีอุปกรณ
และเครื่องมือที่ทันสมัย มีคาเฉลี่ย 4.59 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 รองลงมา คือ เจาหนาที่แตงกาย
สุภาพ สะอาด มีคาเฉลี่ย 4.34 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.816 , บริเวณสําหรับรอรับบริการมีเพียงพอ         
มีคาเฉลี่ย 4.34 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.755 , มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ มีคาเฉลี่ย 4.28 และ  
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.736 และดานสถานที่ในการใหบริการมีความสะอาด มีคาเฉลี่ย 4.24 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.636 เรียงลงมาตามลําดับ 

การตอบสนองตอผูรับบริการพบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู
คุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว ในดานการตอบสนองตอผูรับบริการ 
อยูในระดับมากคาเฉลี่ย 4.16 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.334 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ไดรับบริการ
ตามเวลาที่แจงหรือนัดหมาย โดยไมตองรอนาน มีคาเฉลี่ย 4.35 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.799รองลงมา คือ 
สามารถเขามาติดตอขอรับคิวไดอยางสะดวก มีคาเฉลี่ย 4.18 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.853 , มีคิวเพียงพอ
กับความตองการของผูรับบริการ มีคาเฉลี่ย 4.14 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.857 , ทันตแพทยใชระยะเวลา
ในการรักษาอยางเต็มที่ มีคาเฉลี่ย 4.10 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.845 และทันตแพทยมีความสนใจตรวจ
และซักถามอาการอยางละเอียด มีคาเฉลี่ย 4.06 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.888 เรียงลงมาตามลําดับ 

ความเชื่อถือไววางใจไดพบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพ
บริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว ในดานความเชื่อถือไววางใจได อยูในระดับมาก
ที่สุดคาเฉลี่ย 4.26 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.353 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เครื่องมือที่ใชมีความสะอาด
และปลอดเช้ือ มีคาเฉล่ีย 4.28 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.804รองลงมา คือ เจาหนาที่และทันตแพทย เปล่ียน
ถุงมือใหมทุกครั้ง เมื่อทําการรักษาผูปวยรายใหม มีคาเฉลี่ย 4.27 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.838 , แพทยมี
ความเชี่ยวชาญในการรักษาและเปนที่นาเชื่อถือ มีคาเฉล่ีย 4.27 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.806 , ไดรับการ
รักษาที่ไมเจ็บปวด มีคาเฉล่ีย 4.26 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.799 และทันตแพทย มีความรูความสามารถใน
การรักษา มีคาเฉลี่ย 4.24 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.806 เรียงลงมาตามลําดับ 

ความเชื่อมั่นตอการบริการที่ไดรับพบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
รับรูคุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว ในดานความเชื่อม่ันตอการบริการที่
ไดรับ อยูในระดับมากท่ีสุดคาเฉลี่ย 4.25 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.343 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ไดรับ
การรักษาที่ดี ไมมีภาวะแทรกซอน มีคาเฉลี่ย 4.29 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.825 รองลงมา คือ ไดรับการ
รักษาที่ดี ไมมีความผิดพลาด มีคาเฉลี่ย 4.28 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.829 , ไมตองกลับมารักษาซ้ําดวย
โรคเดิม มีคาเฉลี่ย 4.26 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.809 , ไดรับการรักษาที่ดีและปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 4.23 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.8229 และแพทยผูใหบริการมีใบรับรองในการประกอบวิชาชีพ ในดานทันตกรรม
ติดในที่สามารมองเห็นไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 4.19 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.862 เรียงลงมาตามลําดับ 

การรูจักและเขาใจผูรับบริการตามบริบท พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการรับรูคุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว ในดานการรูจักและเขาใจ
ผูรับบริการตามบริบท อยูในระดับมากท่ีสุดคาเฉล่ีย 4.23 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.363 โดยดานท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทันตแพทยสื่อสารกับทานดวยภาษาที่เขาใจงาย มีคาเฉลี่ย 4.31 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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0.818 รองลงมา คือ ทันตแพทยเปดโอกาสใหทานไดสื่อสาร เม่ือทานตองการสื่อสารหรือรูสึกเจ็บปวด ขณะท่ีทํา
การรักษา มีคาเฉลี่ย 4.26 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.833 , ทันตแพทยอธิบายแผนการรักษาอยางชัดเจน          
มีคาเฉลี่ย 4.24 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.817 , หนวยงานมีชองทางที่สะดวกใหทานติดตอ มีคาเฉลี่ย 4.21 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.835 และทันตแพทยใหบริการตามความตองการของผูมาใชบริการ มีคาเฉลี่ย 
4.13 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.874 เรียงลงมาตามลําดับ 

3. การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพบริการ
ทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว  

จําแนกตามเพศพบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพบริการทันตกรรม
ของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว จําแนกตามเพศพบวาในเพศท่ีแตกตางกัน มีการรับรูคุณภาพ
บริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามอายุพบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพบริการทันตกรรม
ของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว จําแนกตามอายุพบวาในชวงอายุที่แตกตางกัน มีการรับรูคุณภาพ
บริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกันแตดาน
ความเชื่อถือไววางใจได พบมีความแตกตาง  

จําแนกตามสถานภาพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพบริการทัน
ตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว จําแนกตามสถานภาพพบวาในสถานภาพที่แตกตางกัน           
มีการรับรูคุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว ในภาพรวมและรายดานที่
แตกตางกันแตดานความเชื่อถือไววางใจได พบไมมีความแตกตาง  

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพ
บริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาในระดับ
การศึกษาท่ีแตกตางกัน มีการรับรูคุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว           
ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตางกัน 

จําแนกตามอาชีพ พบวาการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพบริการทันตก
รรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว จําแนกตามอาชีพ พบวาในอาชีพที่แตกตางกัน มีการรับรู
คุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว ในภาพรวมและรายดานที่ไมแตกตาง
กันแตในดานความเปนรูปธรรมของบริการ , ดานการตอบสนองตอผูรับบริการและดานความเช่ือถือไววางใจได 

จําแนกตามระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู
คุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศกึษา โรงพยาบาลบานแพว จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา
ในรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีการรับรูคุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาล
บานแพว ในภาพรวมและรายดานที่แตกตางกันแตในความเชื่อมั่นตอการบริการท่ีไดรับและการรูจักและเขาใจ
ผูรับบริการตามบริบท ไมพบความแตกตาง  

จําแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาล พบวาการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ี
มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว จําแนกตามสิทธิ
การรักษาพยาบาล พบวาสิทธิการรักษาพยาบาลท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพบริการทันตกรรมของ
ผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว ในรายดานที่ไมแตกตางกันแตในภาพรวมและความเชื่อถือไววางใจได 
พบความแตกตาง เนื่องจากมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.043 และ 0.045 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา 

โรงพยาบาลบานแพว ไดดังนี้ 
จากผลการศึกษาผูวิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายตามวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งสวนใหญพบวาเพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง 
มีจํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 56.2 และเพศชายมีจํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 43.8 ตามลําดับ สวนใหญมี
อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุ 21-30 ป จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 59.8 รองลงมา คือ มีอายุต่ํา
กวาหรือเทากับ 20 ป จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.0 , อายุ 31-40 ป จํานวน 53 คน คิดเปน รอยละ 14.0, 
อายุ 41-50 ป จํานวน 23 คน คิดเปน รอยละ 5.8 , อายุ 51-60 ป จํานวน 21 คน คิดเปน รอยละ 5.3 และมีอายุ 
61 ป ขึ้นไป จํานวน 5 คน คิดเปน รอยละ 1.3 ตามลําดับ สวนใหญมีสถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มี
สถานภาพ โสด จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 41.8 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส มีจํานวน 139 คน คิดเปน
รอยละ 34.8 และสถานภาพหมาย/หยาราง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ สวนใหญมีระดับระดับ
การศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญ มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 48.5 
รองลงมา คือ ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 28.5 และสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 92 คน          
คิดเปนรอยละ 23.00 ตามลําดับ สวนใหญมีอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 192 คน 
คิดเปนรอยละ 48.0 รองลงมา คือ ธุรกิจสวนตัว จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.8 , เกษตรกรรม จํานวน 68 คน 
คิดเปนรอยละ 17.0 , ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5 , ลูกจางหนวยงานภาครัฐ/เอกชน 
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.3 และไมไดทํางาน/พอบาน-แมบาน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.5 ตามลําดับ 
สวนใหญมีระดับรายไดตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ รายไดนอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท จํานวน 
155 คน คิดเปนรอยละ 38.8 รองลงมา คือ รายได 20,001 - 40,000 บาท จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.3 , 
รายได 60,001 บาท ข้ึนไป จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.3 และรายได 40,001 – 60,000 บาท จํานวน 15 
คน คิดเปนรอยละ 3.8 ตามลําดับ สวนใหญสิทธิการรักษาพยาบาล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชสทิธิขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 39.5 รองลงมา คือ สิทธิประกันสังคม จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 
28.8 , สิทธิ UC จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.3 , ตางดาว จํานวน 440 คน คิดเปนรอยละ 11.0 และสิทธิ
อื่นๆ จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.5เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของธรรมนูญ มาลานนท 
(2555:บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคของผูใชบริการทันตกรรมในอําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผล
การศึกษาพบวา (1) ลักษณะปจจัยสวนบุคคลของผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 25-40 ปมีการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรีรายได 10001-25000 บาทตอเดือนและสอดคลองกับงานวิจัยของบุญเกียรติ วัฒนเรืองรอง 
(2555:บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการคลินิกทันตกรรมของผูไมไดรับสิทธิหลักประกัน
สุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐ 5 แหงในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา (1) กลุมตัวอยางจะเลือกใชบริการ
ของรัฐรอยละ 82.8 (2) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีรายไดตอครอบครัว 10,001-20,000 บาท/เดือน
สําหรับสิทธิในการรักษาพยาบาลมากท่ีสุด เปนสิทธิขาราชการรองลงมา เปนสิทธิประกันสังคมและชําระเงินเอง
ตามลําดับและสอดคลองกับงานวิจัยของณัทกร เทพรัตน (2557:บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการใช
บริการคลีนิกทันตกรรมเอกชน ในอําเภอเมืองเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศ
หญิงโดยแบงอายุของผูตอบแบบสอบถามเปน 3 ชวงอายุ คือ 15-24 ปอายุ 25-45 ปและอายุมากกวา 45 ปเทากัน
ทั้ง 3 กลุมผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีสถานภาพโสดมีระดับการศึกษา อยูในระดับปริญญาตรีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษาและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 25,000 บาท 
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2. คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพบริการทันตกรรมของ
ผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว 

ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพบริการทัน
ตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว ในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุดคาเฉล่ีย 4.25 และ        
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.185 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเปนรูปธรรมของบริการ มีคาเฉลี่ย 4.35 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.317 รองลงมา คือ ความเชื่อมั่นตอการบริการที่ไดรับ มีคาเฉลี่ย 4.26 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.353 , การรูจักและเขาใจผูรับบริการตามบริบท มีคาเฉลี่ย 4.25 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.343 , การตอบสนองตอผูรับบริการ มีคาเฉลี่ย 4.16 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.317 และความ
เชื่อถือไววางใจได มีคาเฉลี่ย 4.16 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.334 เรียงลงมาตามลําดับ 

ความเปนรูปธรรมของบริการพบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู
คุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว ในดานความเปนรูปธรรมของบริการ 
อยูในระดับมากที่สุดคาเฉลี่ย 4.35 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.317 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีอุปกรณ
และเครื่องมือที่ทันสมัย มีคาเฉลี่ย 4.59 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 รองลงมา คือ เจาหนาที่แตงกาย
สุภาพ สะอาด มีคาเฉลี่ย 4.34 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.816 , บริเวณสําหรับรอรับบริการมีเพียงพอ           
มีคาเฉลี่ย 4.34 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.755 , มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอ มีคาเฉลี่ย  4.28 และ  
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.736 และดานสถานที่ในการใหบริการมีความสะอาด มีคาเฉลี่ย 4.24 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.636 เรียงลงมาตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวนีย ลายวิเศษกุล (2556:บทคัดยอ) 
ศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกคลินิกทันตกรรมจัดฟนของผูรับบริการใน
เขตอําเภอบางใหญจังหวัดนนทบุรีผลการศึกษาคนควาอิสระพบวา (1) กลุมตัวอยางที่เขามารับบริการที่คลินิกทัน
ตกรรมในเขตอําเภอบางใหญมีการตัดสินใจดวยตนเองและตัดสินใจเลือกเพราะสถานที่ใกลบานเดินทางสะดวกและ
ยังคิดวาจะแนะนําผูอื่นใหมาใชบริการอีกรวมถึงมีความพึงพอใจคอนขางมาก (2) ปจจัยสวนประสมการตลาดทุก
ดานมีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการคลินิกทันตกรรมจัดฟนโดยดานที่มีความคิดเห็นนอยที่สุดคือดานการ
สงเสริมการตลาด และสอดคลองกับงานวิจัยของพลอยนภัส มุงหาดี (2557:บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจสวน
ประสมทางการตลาดในการทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ใชบริการทันตกรรม          
ในเมืองพัทยา ผลการวิจัย พบวานักทองเที่ยวเชิงบําบัดสุขภาพ สวนใหญใชบริการทันตกรรมในเมืองพัทยา             
มีสัญชาติอังกฤษ เพศชาย อายุตั้งแต 40 ป ขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญาตรีเปนพนักงานบริษัท รายได ตั้งแต 
50,000 บาท ขึ้นไป และเลือกใชบริการแบบทันตกรรมแบบทั่วไป เชน ตรวจสุขภาพ ทําความสะอาดฟน คุณภาพ
การใหบริการในการทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีระดับความพึงพอใจสวน
ประสมทางการตลาดในการทองเท่ียวเชิงบําบัดรักษา ในบริการทันตกรรม ในเมืองพัทยา โดยรวมทุกดาน อยูใน
ระดับมากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของบุญเกียรติ วัฒนเรืองรอง (2555:บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการเลือกใชบริการคลินิกทันตกรรมของผูไมไดรับสิทธิหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐ 5 แหงในจังหวัด
สมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา (1) กลุมตัวอยางจะเลือกใชบริการของรัฐรอยละ 82.8 (2) กลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนเพศหญิงอายุเฉลี่ย 38.59 ปสภาพสมรสคูมีรายไดตอครอบครัว 10,001-20,000 บาท/เดือนสําหรับสิทธิในการ
รักษาพยาบาลมากที่สุดเปนสิทธิขาราชการรองลงมาเปนสิทธิประกันสังคมและชําระเงินเองตามลําดับผูรับบริการ
พบทันตแพทยเฉลี่ย 1-2 ครั้งในรอบ 1 ปจากสาเหตุของโรคฟนผุมากที่สุดปจจัยดานคุณภาพบริการมีคาเฉลี่ยโดย
ภาพรวมเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยคือความเปนรูปธรรมบริการความเชื่อถือไววางใจไดการเขาใจและเห็นอก
เห็นใจผูรับบริการการใหความมั่นใจแกผูรับบริการการตอบสนองความตองการปจจัยดานการเขาถึงบริการมี
คาเฉลี่ยโดยภาพรวมเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยคือการยอมรับในคุณภาพบริการความสามารถในการจาย
คาบริการสิ่งอํานวยความสะดวกของแหลงบริการความเพียงพอของการบริการที่มีอยูและการเขาถึงแหลงบริการ 
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การตอบสนองตอผูรับบริการพบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรู
คุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว ในดานการตอบสนองตอผูรับบริการ 
อยูในระดับมากคาเฉลี่ย 4.16 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.334 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ไดรับบริการ
ตามเวลาที่แจงหรือนัดหมาย โดยไมตองรอนาน มีคาเฉลี่ย 4.35 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.799รองลงมา คือ 
สามารถเขามาติดตอขอรับคิวไดอยางสะดวก มีคาเฉลี่ย 4.18 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.853 , มีคิวเพียงพอ
กับความตองการของผูรับบริการ มีคาเฉลี่ย 4.14 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.857 , ทันตแพทยใชระยะเวลา
ในการรักษาอยางเต็มที่ มีคาเฉลี่ย 4.10 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.845 และทันตแพทยมีความสนใจตรวจ
และซักถามอาการอยางละเอียด มีคาเฉลี่ย 4.06 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.888 เรียงลงมาตามลําดับซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของบุญเกียรติ วัฒนเรืองรอง (2555:บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
คลินิกทันตกรรมของผูไมไดรับสิทธิหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐ  5 แหงในจังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการวิจัยพบวา (1) กลุมตัวอยางจะเลือกใชบริการของรัฐรอยละ 82.8 (2) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ
เฉลี่ย 38.59 ปสภาพสมรสคูมีรายไดตอครอบครัว 10,001-20,000 บาท/เดือนสําหรับสิทธิในการรักษาพยาบาล
มากที่สุดเปนสิทธิขาราชการรองลงมาเปนสิทธิประกันสังคมและชําระเงินเองตามลําดับผูรับบริการพบทันตแพทย
เฉลี่ย 1-2 ครั้งในรอบ 1 ปจากสาเหตุของโรคฟนผุมากที่สุดปจจัยดานคุณภาพบริการมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมเรียง
ตามลําดับจากมากไปหานอยคือความเปนรูปธรรมบริการความเชื่อถือไววางใจไดการเขาใจและเห็นอกเห็นใจ
ผูรับบริการการใหความมั่นใจแกผูรับบริการการตอบสนองความตองการปจจัยดานการเขาถึงบ ริการมีคาเฉลี่ยโดย
ภาพรวมเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยคือการยอมรับในคุณภาพบริการความสามารถในการจายคาบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกของแหลงบริการความเพียงพอของการบริการที่มีอยูและการเขาถึงแหลงบริการ 

ความเชื่อถือไววางใจไดพบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูคุณภาพ
บริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว ในดานความเชื่อถือไววางใจได อยูในระดับมาก
ที่สุดคาเฉลี่ย 4.26 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.353 โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ เคร่ืองมือที่ใชมีความ
สะอาดและปลอดเชื้อ มีคาเฉลี่ย 4.28 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.804รองลงมา คือ เจาหนาที่และทันต
แพทย เปล่ียนถุงมือใหมทุกครั้ง เมื่อทําการรักษาผูปวยรายใหม มีคาเฉลี่ย 4.27 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.838 , แพทยมีความเชี่ยวชาญในการรักษาและเปนที่นาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ย 4.27 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.806 , ไดรับการรักษาที่ไมเจ็บปวด มีคาเฉลี่ย 4.26 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.799 และทันตแพทย มี
ความรูความสามารถในการรักษา มีคาเฉลี่ย 4.24 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.806 เรียงลงมาตามลําดับซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของบุญเกียรติ วัฒนเรืองรอง (2555:บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
คลินิกทันตกรรมของผูไมไดรับสิทธิหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐ  5 แหงในจังหวัดสมุทรปราการ 
ผลการวิจัยพบวา (1) กลุมตัวอยางจะเลือกใชบริการของรัฐรอยละ 82.8 (2) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ
เฉลี่ย 38.59 ปสภาพสมรสคูมีรายไดตอครอบครัว 10,001-20,000 บาท/เดือนสําหรับสิทธิในการรักษาพยาบาล
มากที่สุดเปนสิทธิขาราชการรองลงมาเปนสิทธิประกันสังคมและชําระเงินเองตามลําดับผูรับบริการพบทันตแพทย
เฉลี่ย 1-2 ครั้งในรอบ 1 ปจากสาเหตุของโรคฟนผุมากที่สุดปจจัยดานคุณภาพบริการมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมเรียง
ตามลําดับจากมากไปหานอยคือความเปนรูปธรรมบริการความเชื่อถือไววางใจไดการเขาใจและเห็นอกเห็นใจ
ผูรับบริการการใหความมั่นใจแกผูรับบริการการตอบสนองความตองการปจจัยดานการเขาถึงบริการมีคาเฉลี่ยโดย
ภาพรวมเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยคือการยอมรับในคุณภาพบริการความสามารถในการจายคาบริการสิ่ง
อํานวยความสะดวกของแหลงบริการความเพียงพอของการบริการที่มีอยูและการเขาถึงแหลงบริการ 
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ความเชื่อมั่นตอการบริการที่ไดรับพบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
รับรูคุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว ในดานความเชื่อมั่นตอการบริการที่
ไดรับ อยูในระดับมากท่ีสุดคาเฉลี่ย 4.25 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.343 โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ไดรับ
การรักษาที่ดี ไมมีภาวะแทรกซอน มีคาเฉลี่ย 4.29 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.825 รองลงมา คือ ไดรับการ
รักษาที่ดี ไมมีความผิดพลาด มีคาเฉลี่ย 4.28 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.829 , ไมตองกลับมารักษาซ้ําดวย
โรคเดิม มีคาเฉลี่ย 4.26 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.809 , ไดรับการรักษาที่ดีและปลอดภัย มีคาเฉลี่ย 4.23 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.8229 และแพทยผูใหบริการมีใบรับรองในการประกอบวิชาชีพ ในดานทันตกรรม
ติดในท่ีสามารมองเห็นไดชัดเจน มีคาเฉลี่ย 4.19 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.862 เรียงลงมาตามลําดับซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของพลอยนภัส มุงหาดี (2557:บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจสวนประสมทางการตลาดใน
การทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพของนักทองเท่ียวชาวตางชาติที่ใชบริการทันตกรรม ในเมืองพัทยา ผลการวิจัย 
พบวานักทองเที่ยวเชิงบําบัดสุขภาพ สวนใหญใชบริการทันตกรรมในเมืองพัทยา มีสัญชาติอังกฤษ เพศชาย อายุ
ตั้งแต 40 ป ขึน้ไป การศึกษาระดับปริญญาตรีเปนพนักงานบริษัท รายได ตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไป และเลือกใช
บริการแบบทันตกรรมแบบท่ัวไป เชน ตรวจสุขภาพ ทําความสะอาดฟน คุณภาพการใหบริการในการทองเที่ยวเชิง
บําบัดรักษาสุขภาพ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีระดับความพึงพอใจสวนประสมทางการตลาดในการทองเที่ยว
เชิงบําบัดรักษา ในบริการทันตกรรม ในเมืองพัทยา โดยรวมทุกดาน อยูในระดับมากท่ีสุด 

การรูจักและเขาใจผูรับบริการตามบริบท พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการรับรูคุณภาพบริการทันตกรรมของผูรับบริการ กรณีศึกษา โรงพยาบาลบานแพว ในดานการรูจักและเขาใจ
ผูรับบริการตามบริบท อยูในระดับมากท่ีสุดคาเฉล่ีย 4.23 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.363 โดยดานท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทันตแพทยสื่อสารกับทานดวยภาษาที่เขาใจงาย มีคาเฉลี่ย 4.31 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.818 รองลงมา คือ ทันตแพทยเปดโอกาสใหทานไดสื่อสาร เม่ือทานตองการสื่อสารหรือรูสึกเจ็บปวด ขณะท่ีทํา
การรักษา มีคาเฉลี่ย 4.26 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.833 , ทันตแพทยอธิบายแผนการรักษาอยางชัดเจน        
มีคาเฉลี่ย 4.24 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.817 , หนวยงานมีชองทางที่สะดวกใหทานติดตอ มีคาเฉลี่ย 4.21 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.835 และทันตแพทยใหบริการตามความตองการของผูมาใชบริการ มีคาเฉลี่ย 
4.13 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.874 เรียงลงมาตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพลอยนภัส มุงหาดี 
(2557:บทคัดยอ) ศึกษาความพึงพอใจสวนประสมทางการตลาดในการทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพของ
นักทองเท่ียวชาวตางชาติที่ใชบริการทันตกรรม ในเมืองพัทยา ผลการวิจัย พบวานักทองเท่ียวเชิงบําบัดสุขภาพ สวน
ใหญใชบริการทันตกรรมในเมืองพัทยา มีสัญชาติอังกฤษ เพศชาย อายุตั้งแต 40 ป ขึ้นไป การศึกษาระดับปริญญา
ตรีเปนพนักงานบริษัท รายได ตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไป และเลือกใชบริการแบบทันตกรรมแบบทั่วไป เชน ตรวจ
สุขภาพ ทําความสะอาดฟน คุณภาพการใหบริการในการทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษาสุขภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด มีระดับความพึงพอใจสวนประสมทางการตลาดในการทองเที่ยวเชิงบําบัดรักษา ในบริการทันตกรรม ในเมือง
พัทยา โดยรวมทุกดาน อยู ในระดับมากท่ีสุด  และสอดคลองกับงานวิจัยของบุญเกียรติ วัฒนเรืองรอง 
(2555:บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการคลินิกทันตกรรมของผูไมไดรับสิทธิหลักประกัน
สุขภาพในโรงพยาบาลของรัฐ 5 แหงในจังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวา (1) กลุมตัวอยางจะเลือกใชบริการ
ของรัฐรอยละ 82.8 (2) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงอายุเฉลี่ย 38.59 ปสภาพสมรสคูมีรายไดตอครอบครัว 
10,001-20,000 บาท/เดือนสําหรับสิทธิในการรักษาพยาบาลมากท่ีสุดเปนสิทธิขาราชการรองลงมาเปนสิทธิ
ประกันสังคมและชําระเงนิเองตามลําดับผูรับบริการพบทันตแพทยเฉลี่ย 1-2 คร้ังในรอบ 1 ปจากสาเหตุของโรคฟน
ผุมากที่สุดปจจัยดานคุณภาพบริการมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยคือความเปนรูปธรรม
บริการความเชื่อถือไววางใจไดการเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูรับบริการการใหความม่ันใจแกผูรับบริการการ
ตอบสนองความตองการปจจัยดานการเขาถึงบริการมีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยคือการ
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ยอมรับในคุณภาพบริการความสามารถในการจายคาบริการส่ิงอํานวยความสะดวกของแหลงบริการความเพียงพอ
ของการบริการที่มีอยูและการเขาถึงแหลงบริการ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
1. ดําเนินนโยบายกองทุนทันตกรรมเพื่อใหทุกคนมีสิทธิการรักษาทางทันตกรรมอยางเทาเทียมกันโดยไม

เสียคาใชจายหรือเสียคาใชจายลดลงในการมาใชบริการทันตกรรม 
2. ทันตบุคลากรจัดระบบใหมีชองทางดวนสําหรับใหการตรวจสุขภาพและจัดใหมีระบบการนัดหมายผูที่มี

ปญหาทันตสุขภาพเพื่อทําฟน 
3. เม่ือมีผูมาใชบริการใหเนนเร่ืองทันตสุขศึกษาเพื่อใหเกิดการรับรูที่ถูกตองเกี่ยวกับปญหาในชองปากและ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นหากไมใสใจดูแลรักษาสุขภาพชองปาก 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพถึงสาเหตุของการไมมาใชบริการทันตกรรมเพ่ิมเติม 
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในตัวแปรอ่ืนๆ เชน สถานบริการที่มาใชบริการและสภาวะทันตสุขภาพที่ตรวจโดย

ทันตบุคลากร 
3. ควรศึกษาพฤติกรรมการเขาใชบริการทันตกรรมของกลุมเฉพาะ เชน หญิงตั้งครรภ วัยรุน ผูสูงอายุ เปนตน 
4. ควรศึกษาในเชิงลึกของกลุมสิทธิขาราชการถึงแรงจูงใจที่มีผลตอการเลือกสถานบริการเอกชน

เปรียบเทียบกับสถานบริการของรัฐ 
5. ควรศึกษาเปรียบเทียบการเลือกใชบริการทันตกรรมของโรงพยาบาลรัฐในพ้ืนที่อื่นๆที่มีลักษณะแตกตางกัน 
6. การศึกษาคร้ังนี้พบวาไดเลือกตัวอยางเฉพาะในเขตอําเภอบานแพวซึ่งอาจจะเปนพฤติกรรมของคนกลุม

หนึ่งที่ไมใชตัวแทนของกลุมตัวอยางทั้งจังหวัดดังนั้นควรเปรียบเทียบเขตพ้ืนที่อื่นๆ เพราะในเร่ืองของรายไดหรือ
ปจจัยอื่นๆที่มีผลตอการเลือกใชบริการทันตกรรมจัดฟนที่แตกตางกันไป 
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บทคัดยอ 
การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการตอคุณภาพการใหบริการขนสงไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 

กรณีศึกษา ที่ทําการไปรษณียคลองหลวง จ.ปทุมธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและศึกษาปญหา
ในการใหบริการของผูใชบริการขนสงไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) โดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ ผูใชบริการฝากสงไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ของที่ทําการไปรษณียคลองหลวง 
จํานวน 356 คน จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติ ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน t – test และ F – test จากการศึกษาพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขนสง
ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ของที่ทําการไปรษณียคลองหลวง โดยรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวาทุกดานผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน ปญหาตอการใหบริการขนสงไปรษณีย
ดวนพิเศษ (EMS) พบวาสวน ใหญเปนปญหาในดานขั้นตอนในการใหบริการโดยเสนอใหขยายพื้นที่จอดรถสําหรับ
ผูใชบริการใหเพิ่มมากข้ึน พนักงานควรมีมนุษยสัมพันธ  ดังนั้น เพื่อใหผูใชบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ
ใหบริการควรมุงเนนปรับปรุงในดานความสะดวก เนื่องจากผูใชบริการมีความพึงพอใจตํ่าสุด โดยปรับปรุ งในเร่ือง
สถานที่จอดรถใหเพียงพอ นอกจากนี้เจาหนาที่ผูใหบริการควรยิ้มแยม แจมใส ทักทาย รวมท้ังการจัดเจาหนาที่ให
คําแนะนําขั้นตอนการรับบริการ ซ่ึงเปนปจจัย สําคัญที่จะทําใหระดับความพึงพอใจของผูใชบริการเพิ่มขึ้น 
 
คําสําคัญ : ไปรษณียดวนพิเศษในประเทศ, กระบวนการใหบริการ, คุณภาพการใหบริการ 
 
Abstract

The study of users' satisfaction in the quality of express mail service (EMS) in the 
case of Klong Luang Post Office, Pathum Thani Province, aims to study the level of 
satisfaction and study problems of express mail service (EMS) by customers. The 
questionnaires were used as a tool collecting data from the sample group including 356
users of the Express Mail Service (EMS) from the Khlong Luang Post Office. Then, the 
data were analyzed by using statistics including frequency, percentage, mean, flat deviation, 
standard t-test, and F-test. The result showed that users were satisfied with the quality of the 
Express Mail Service (EMS) of the Khlong Luang Post Office at a high level. When 
considering in each aspect, it was found that users were overall satisfied at a high level in 
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all aspects of the service as well. In the problems with the delivery of express mail services 
(EMS) aspect, it was found that most of the problems were in the process of providing 
services, by offering to expand the parking space for more users, and employees should 
have more service-minded skill as well. Therefore, in order to make the users satisfied with 
the quality of service, they should focus on improvements in convenience aspect. From the 
lowest satisfaction score which was determined by users, they need to improve the parking 
place sufficiently. In addition, staffs should have more service minds, including staffing, 
providing advice on service procedures which are important factors that will increase the 
level of user satisfaction 

Key Word (s) : Express Mail Service, Service process, Service quality 
 

บทนํา 
ระบบไปรษณียของประเทศไทยเกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลท่ี 5 โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบกิจการไปรษณีย

ในสมัยแรกคือกรมไปรษณีย เปดใหบริการครั้งแรก ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2426 ในระยะแรกท่ีใหบริการ
ครอบคลุมเฉพาะในกรุงเทพเทานั้น และเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 มีการปรับโครงสรางอีกครั้งตามนโยบาย
แปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยแยกการสื่อสารแหงประเทศไทย เปน บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  และ บริษัท กสท. 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซึ่งปจจุบัน บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนผูดูแลบริการดานไปรษณียทั้งหมด  

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เปนบริษัทที่ใหบริการทางดานโลจิสติกส ไปรษณียไทยยังคงเปนรัฐวิสาหกิจ 
สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยปฏิรูปภาพลักษณใหมปรับปรุงบริการและการใหบริการ
ไปรษณียแกประชาชนท่ัวไปและพัฒนาการใหบริการเชิงธุรกิจ โดยบริการขนสงและกระจายสินคาทั่วประเทศและ
ทั่วทุกภูมิภาค บริการรับ-สงสินคาทุกประเภท เพื่อใหไปรษณียไทยกาวไกล ทันสมัย ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เอ้ือประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางตอเนื่อง (บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด, 2551)  

จากแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ วาความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือ ความรูสึก
ทางบวกและความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนี้เปน
ความรูสึกท่ีแตกตางจากความรูสึกทางบวกอ่ืนๆ กลาวคือเปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับความสุขสามารถทําให
เกิดความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังนั้นจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุขนี้จะมีผล
ตอบุคคลมากกวาความรูสึกในทางบวกอ่ืนๆ (ประกายดาว, 2536) 

จากความสําคัญมีความตองการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการที่ใชบริการบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
สาขาคลองหลวง ซึ่งทําใหทราบถึงการบริหารงานของบริษัทไปรษณียไทยจํากัด สาขาคลองหลวงและผูเกี่ยวของ
รวมถึงนักศึกษามหาลัยวิทยาลัยกรุงเทพที่มาใชบริการ เพื่อจะไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
และนําผลวิจัยที่ศึกษามาประยุกตใชกับการทํางานใหเหมาะสม สงผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของการ
ใหบริการของบริษัทไปรษณียไทย สาขาคลองหลวง นอกจากน้ีงานวิจัยฉบับนี้ยังทําใหทราบถึงปญหาตางๆที่เกิดขึ้น
จากการใหบริการเพื่อสรางความพึงพอใจกับลูกคาที่มาใชบริการ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการที่มาใชบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) บริษัท ไปรษณียไทย 
2. เพื่อศึกษาปญหาแลวนํามาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) บริษัทไปรษณียไทย  
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย  
1. เปนการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของผูใชบริการตอคุณภาพการใหบริการขนสงไปรษณียดวนพิเศษ 

(EMS) ท่ีทําการไปรษณีย สาขาคลองหลวง ไดทําการศึกษาในเรื่องงานบริการดานการขนสงไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)  
2. ศึกษาขอมูลจากตัวแปรตน ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และตัวแปร

ตาม ความพึงพอใจของผูใชบริการตอคุณภาพการใหบริการขนสงไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ท่ีทําการไปรษณียสาขา
คลองหลวง ไดแก เจาหนาที่ผูใชบริการ ขั้นตอนในการใหบริการ ขอมูลที่ไดรับจากการบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก 
 

วิธีการวิจัย 
1. ขอมูลที่ใชในการศึกษามาจาก 2 แหลงดังนี้ 

1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการของบริษัทไปรษณียไทยจํากัด สาขาคลองหลวง 

1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดมาจากการศึกษาคนควาเอกสารทางวิชาการงานวิจัยที่เก่ียวของ 
ตลอดจนขอมูลขาวสารจากสื่ออินเทอรเน็ต 
2. ขั้นตอนการดําเนินงานในการศึกษาคร้ังนี้ไดกําหมดขอบเขตการวิจัยในประเด็นของความพึงพอใจเอาไว 4 ดาน 

2.1 ดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก ประชาชน ทั่วไปหรือนักศึกษาที่มา
ใชบริการของบริษัทไปรษณียไทยจํากัดสาขาคลองหลวง โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 356 คน 

2.2 ดานตัวแปรไดแกปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
2.3 ดานขอบเขตพ้ืนที่ในการศึกษาคร้ังนี้ไดศึกษาในเขต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
2.4 ดานขอบเขตเวลา ไดทําการเก็บขอมูลในเดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562 

3. การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้จะใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามเก่ียวกับคามพึงพอใจของผูใชบริการตอ

คุณภาพการใหบริการระบบขนสงไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ที่ทําการไปรษณียคลองหลวง เพื่อนํามาวิเคราะหทาง
สถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard) ทดสอบสมติฐานใชสถิติ T-test และ สถิติ F-Test  (One Way  Analysis Of Variance) 
ANOVA เพื่อทดสอบความแตกตางของกลุมตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ธานินทร ศิลปจารุ, 2550) 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการตอคุณภาพการใหบริการขนสงไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ของ

ที่ทําการไปรษณีย สาขาคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สรุปไดดังนี้ 
สัญลักษณทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล  

X̄   แทน   คาคะแนนเฉลี่ยกลุมอยาง (Mean) 
1. ขอมูลเบื้องตนของผูใชบริการตอคุณภาพการใหบริการขนสงไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ของท่ีทําการ

ไปรษณียสาขาคลองหลวง ที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 356 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง           
20-29 ป อาชีพสวนใหญเปน นักเรียน/นักศึกษา ระดับการศึกษาปริญญาตรี  พบวา กลุมตัวอยางผูตอบ
แบบสอบถาม ที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 356 คน สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 67.9) มีอายุระหวาง 20 – 29 
(รอยละ 60.82) รองลงมาเปนกลุมอายุ ต่ํากวา 20 ป (รอยละ 13.42) อาชีพสวนใหญเปน นักเรียน/นักศึกษา (รอย
ละ 46.5) รองลงมาเปน พนักงานเอกชน (รอยละ 18.8) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด (รอยละ 53.15) 
รองลงมาเปนระดับ ต่ํากวาปริญญาตรี (รอยละ 40.83) 
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2. ความพึงพอใจตอการใหบริการดานตางๆ ใน 4 ดาน ไดแก ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานข้ันตอนใน
การใหบริการ ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมทุกดานผูใชบริการมีความพึง
พอใจตอคุณภาพการใหบริการขนสงไปรษณียดวนพิเศษของที่ทําการไปรษณียสาขาคลองหลวง โดยรวมทุกดาน 

พบวา อยูในระดับมาก (X̄ = 3.62) และเม่ือพิจารณารายดาน พบวาผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกดาน 
โดย ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ (X̄ = 3.78) รองลงมา คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก            

(X̄ = 3.61) และมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ ดานข้ันตอนในการใหบริการ ( X̄ = 3.52) เม่ือพิจารณา
แยกเปนรายดานสรุปประเด็นสําคัญดังนี้ 

2.1 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ผูใชบริการพึงพอใจสูงที่สุดไดแก การใหบริการดวยความสุภาพ เปนกันเอง  ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (X̄ = 3.78 ) และเมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายขอ พบวา 
ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกขอคําถาม โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก การใหบริการดวยความสุภาพ เปน

กันเอง (X̄ = 3.92) รองลงมาไดแก การแตงกายเหมาะสม ถูกระเบียบ (X̄ = 3.87) และมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่ําสุด ไดแก มีความรูความสามารถในการใหบริการ (X̄ = 3.58) 

2.2 ดานขั้นตอนการใหบริการ ผูใชบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ผูใชบริการพึงพอใจสูงที่สุดไดแก การใหบริการตามลําดับกอน-หลัง ดานขั้นตอนการใหบริการ 
โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (X̄ = 3.52 ) และเมื่อพิจารณารายละเอียดเปนรายขอ พบวา ผูใชบริการมี

ความพึงพอใจในระดับมากทุกขอคําถาม โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด การใหบริการตามลําดับกอน-หลัง (X̄ = 3.64) 
รองลงมาไดแก ข้ันตอนการใหบริการมีความคลองตัวและไมซับซอน (X̄ = 3.53) และมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าสุด 

ไดแก ระยะเวลาในการใหบริการมีความรวดเร็ว ถูกตอง (X̄ = 3.47) 
2.3 ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ ผูใชบริการพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เปนรายเปนรายขอ พบวา ผูใชบริการพึงพอใจสูงที่สุดไดแก  มีการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลอยางถูกตอง 

ดานขอมูลที่ไดรบัจากการบริการ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (X̄ = 3.56 ) และเม่ือพิจารณารายละเอียด
เปนรายขอ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกขอคําถาม โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก มีการ
ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลอยางถูกตอง (X̄ = 3.63) รองลงมาไดแก มีชองทางการรับรูขาวสารที่หลากหลาย

เขาใจงายสามารถนําไปใชประโยชนได (X̄ = 3.59) และมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าสุด ไดแก ขอมูลที่ไดรับสามารถ
แกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม  (X̄ = 3.50) 

2.4 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ผูใชบริการพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ผูใชบริการพึงพอใจสูงที่สุดไดแก สถานท่ีตั้งของหนวยงานมีความเหมาะสมในการเดินทางมารับ
บริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (X̄ = 3.61 ) และเม่ือพิจารณา
รายละเอียดเปนรายขอ พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกขอคําถาม โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก 
สถานท่ีตั้งของหนวยงานมีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ (X̄ = 3.74) รองลงมาไดแก คุณภาพและ

ความทันสมัยของอุปกรณ (X̄ = 3.70) อันดับที่ 3 ไดแก ความปลอดภัยของสถานท่ีโดยรวม (X̄ = 3.56) และ          
มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าสุด ไดแก ความเพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองน้ํา (X̄ = 3.53) 
การทดสอบสมมติฐาน 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเพศกับความพึงพอใจในดานตางๆ 
ปจจัยความพึงพอใจ T Sig. X̄ S.D. 

ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ -0.64 0.71 3.78 1.00 
ดานขั้นตอนในการใหบริการ 0.62 0.52 3.52 1.06 
ดานขอมูลทีไ่ดรับจากการบริการ 1.38 0.63 3.56 1.04 
ดานสิง่อํานวยความสะดวก 1.04 0.46 3.62 1.04 

� เพศของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกันมีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขนสงไปรษณียดวน
พิเศษของท่ีทําการไปรษณีย สาขาคลองหลวง ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานข้ันตอนในการใหบริการ ดานขอมูลที่
ไดรับจากการบริการ ดานส่ิงอํานวยความสะดวกไมแตกตางกัน 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบอายุกับความพึงพอใจในดานตางๆ 

ปจจัยความพึงพอใจ F Sig. X̄ S.D. 

ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ 1.21 0.43 3.78 1.00 
ดานขั้นตอนในการใหบริการ 1.36 0.57 3.52 1.06 
ดานขอมูลทีไ่ดรับจากการบริการ 1.30 0.58 3.56 1.04 
ดานสิง่อํานวยความสะดวก 0.77 0.09 3.62 1.04 

� อายุของผูใชบริการที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขนสงไปรษณียดวนพิเศษ 
ของที่ทําการไปรษณีย สาขาคลองหลวง ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานข้ันตอนในการใหบริการ ดานขอมูลที่ไดรับ
จากการบริการ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ไมแตกตางกัน 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระดับการศึกษากับความพึงพอใจ 

ปจจัยความพึงพอใจ F Sig. X̄ S.D. 

ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ 2.72 0.54 3.78 1.00 
ดานขั้นตอนในการใหบริการ 3.07 0.84 3.52 1.06 
ดานขอมูลทีไ่ดรับจากการบริการ 2.97 0.82 3.56 1.04 
ดานสิง่อํานวยความสะดวก 2.95 0.52 3.62 1.04 

� ระดับการศึกษาของผูใชบริการที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขนสงไปรษณีย
ดวนพิเศษของที่ทําการไปรษณีย สาขาคลองหลวง ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานข้ันตอนในการใหบริการ         
ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ไมแตกตางกัน 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบอาชีพกับความพึงพอใจในดานตางๆ 

ปจจัยความพึงพอใจ F Sig. X̄ S.D. 

ดานเจาหนาทีผู่ใหบริการ 0.49 0.43 3.78 1.00 
ดานขั้นตอนในการใหบริการ 0.55 0.45 3.52 1.06 
ดานขอมูลทีไ่ดรับจากการบริการ 0.52 0.63 3.56 1.04 
ดานสิง่อํานวยความสะดวก 0.53 0.35 3.62 1.04 

� อาชีพของผูใชบริการที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการขนสงไปรษณียดวนพิเศษ
ของที่ทําการไปรษณีย สาขาคลองหลวง ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานข้ันตอนในการใหบริการ ดานขอมูลที่ไดรับ
จากการบริการ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจผูใชบริการตอคุณภาพการใหบริการขนสงไปรษณียดวนพิเศษ  (EMS)        

ที่ทําการไปรษณียสาขาคลองหลวง สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาดังนี้ 
1. อภิปรายผลตามขอมูล 

1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ พบวาไมมีผลกระทบตอระดับ
ความพึงพอใจของผูใชบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ที่ทําการไปรษณียสาขาคลองหลวงสอดคลองกับผล
การศึกษาของ อริสรา ภูมาส (2546) ซึ่งพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได        
ไมมีผลกระทบตอระดับความพึงพอใจของประชาขนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลทาชาง อําเภอ
อัมพาวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

1.2 ความพึงพอใจตอการใหบริการไปรษณียดวน (EMS) ของที่ทําการไปรษณียสาขาคลองหลวง ทั้งหมด 4 
ดาน โดยรวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาในแตละดานนั้นพบวา ความพึงพอใจตอของผูใชบริการอยูในระดับมาก 
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการและดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ดานขั้นตอนในการใหบริการ 
สอดคลองกับผลการศึกษาของ วัชระ ตาสอน (2548) ซึ่งพบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใชบริการแบบ
ครบวงจรของท่ีทําการไปรษณียนนทบุรี ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูใหบริการ
อยูในระดับมากและระบบข้ันตอนการใหบริการอยูในระดับมากเหมือนกัน ขอเสนอแนะของผูใชบรกิาร  
2. อภิปรายผลตามสมมติฐานการศึกษา 

จากผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการไปรษณีย
ดวนพิเศษ (EMS) ของที่ทําการไปรษณียสาขาคลองหลวงไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
ผูใชบริการทุกคนสามารถเขาถึงบริการไดทั่วถึงและเสมอภาคกันตามลักษณะของการบริการ 
 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการตอคุณภาพการใหบริการขนสงไปรษณียไทย (EMS) ที่ทําการ

ไปรษณียสาขาคลองหลวง ซึ่งประกอบดวยขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยและขอเสนอแนะการวิจัยในครั้งถัดไป 
ดังตอไปนี้ 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. จากการศึกษาพบวา บริษัทไปรษณียไทย ที่ทําการสาขาคลองหลวงควรพัฒนาระบบการใหบริการรับ

ฝากพัสดุใหครอบคลุมทุกๆดานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในดานการบริการ องคกรควรหาวิธีการแกไขปญหาใหตรงจุด
เพราะลูกคาไววางใจมาใชบริการแลวควรทําใหดีสมกับลูกคามาใชบริการโดยที่ลูกคาสามารถตรวจสอบสินคาได
ตั้งแตขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดทาย หากวาลูกสงสัยในการบริการหรือการติดตามพัสดุ ผูใหบริการจะตองพรอม
ตอบลูกคาเสมอและควรพูดคุยกับลูกคาดวยความเปนมิตร รวมถึงการเพิ่มบริการรับฝากไปรษณียขนสงสินคาไปยัง
ตางประเทศเจาะกลุมเปาหมายในกลุม e-commerce  

2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของประชากรอยางสมํ่าเสมอ ลักษณะงานท่ีใหบริการลูกคา  ความพึง
พอใจของลูกคาที่มาใชบริการถือวาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในการบริการ ปจจุบันธุรกิจที่ใหการบริการดานการขนสงมี
การเติบโตเปนจํานวนมาก ลูกคามีตัวเลือกมากข้ึนกวาเดิมที่จะเลือกการใชบริการของบริษัทไหนหรือบริษัทไหนมี
การใหบริการท่ีรวดเร็วหรือพนักงานบริการดีกวา ลูกคาก็จะหันไปใชบริการสิ่งนั้นทันที  โดยทางองคกรโดยเก็บ
แบบสอบถามปลายเปดกับผูใชบริการเพื่อที่ทางองคกรจะไดขอมูลจากหลายๆดานเพิ่มมากข้ึนและนํามาปรับปรุง
การบริการใหดียิ่งขึ้น 
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ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 
1. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาถึงปจจัยทางดานอ่ืนๆที่มีผลตอการใหบริการระบบขนสงไปรษณียดวน

พิเศษ (EMS) เพื่อใหทราบถึงความตองการของผูใชบริการและนํามาปรับปรุงการใหบริการใหดียิ่งขึ้น 
2. ในการทําวิจัยครั้งตอไป การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการใหบริการไปรษณียดวนพิเศษEMS มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการใชเครื่องมือที่หลากหลายในการวิเคราะหขอมูลและควรมีการ

เปรียบเทียบดานการบริหาร 
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ปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด 
 
The Factor and Farewell cause go out an office. Case Study : Sung Moon Dang co.ch 
 
ผูวิจัย   ศุภัช  ชัยแกว 
   สาขาวิชา การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
   รองศาสตราจารยเยาวกุล  เกียรติสุนทร 
   ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน             
บริษัท  ซัง มูน ดัง จํากัด 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้คือ พนักงานในบริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด จํานวน 123 คนไดมาโดยเทียบ
กับตารางเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) โดยวิธีการสุมแบบงาย (Simple random sampling)            
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี (Frequency) อัตรารอยละ(Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean)  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ความแปรปรวนทางเดียว (One – way analysis of variance) 
การทดสอบคาที (t-test) และการวิเคราะหคาเอฟ (F-test) ในกรณีที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการ
ทดสอบความแตกตางรายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’ Method) 
 ผลการศึกษาพบวา ดานบุคคลของพนักงาน บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด สวนใหญเปน เพศชาย มีสถานภาพโสด 
มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีอายุระหวาง 31 – 40 ป ปฏิบัติงานอยูสาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีรายได
เฉล่ียตอเดือน นอยกวา 15,000 บาท ระยะเวลาที่ทํางานกับบริษัท ต่ํากวา 2 ป เปนสวนมาก สวนปจจัยที่เปน
ปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด ของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด ปจจัยดาน
โอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน (xˉ =4.06) ผลกระทบอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือปจจัยดาน

นโยบายและการบริหารงาน (xˉ =3.94) ปจจัยดานผลตอบแทนและสวัสดิการ (xˉ = 3.93) ผลกระทบอยูในระดับ
มาก ปจจัยดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (xˉ = 3.73) ปจจัยดานความสัมพันธตอเพื่อนรวมงาน (xˉ = 3.55) 

ผลกระทบอยูในระดับปานกลางและนอยที่สุดคือปจจัยดานความสัมพันธตอหัวหนางาน (xˉ = 3.27) และปจจัย
และสาเหตุการลาออกของพนักงาน บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด เปรียบเทียบ ตามตัวแปร เพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อายุ หนวยงาน/สาขา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาที่ทํางานกับบริษัท สรุปผลไดดังนี้  
 บุคลากรที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา หนวยงาน/สาขา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาท่ี
ทํางานกับบริษัท แตกตางกัน มีปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 บุคลากรที่มีอายุที่แตกตางกัน มีปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน ปจจัยดานความสัมพันธตอ
หัวหนางาน ที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ : การลาออก , พนักงาน  
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Abstract 

The purpose of this research is are study to fine the reason of the employees 
turnover of Sang Moon Loud Company Limited. 
 The study groups in this research was 123 employees in Sang Moon Loud Company 
Limited, which was compared with the Crazy and Morgan tables (Krejcie and Morgan) by 
simple random method (Simple Random Sampling) using tools as a tool to collect data, 
analyze data, use computer software, statistics used to analyze large amounts of data 
(frequency), Percentage (percent) and accumulated (average) standard deviation (Standard 
deviation) One-way variance (One-way analysis of variance) T-test (T-test) and F-value 
analysis (F-test in the case of statistically significant differences should test double 
differences by method Scheffe 'Method The research indicated that personnel of the
employees of Sang moon Dang Co., Ltd., mostly male, have a single status, have a 
Bachelor's degree education. Aged between 31 - 40 years old, working at Sriracha branch 
Chonburi province The average monthly income is less than 15,000 baht. The period of 
working with the company is less than 2 years. Most of the factors that are factors and 
causes of the resignation of employees are Sang Moon Loud Co., Ltd. The person who 
receives the most prizes will receive help and progress in the operation (xˉ = 4.06). The 
results are at the highest level (xˉ = 3.93). The practice (xˉ = 3.73), side effects to 
colleagues (xˉ = 3.55), the results were moderate and minimal, ie Relationships with 
supervisors (xˉ = 3.27) and factors and causes of employee resignation and the factors and 
causes of the resignation of the employees of Sang moon Company Limited estimate salary 
The period of working with the company The results can be summarized as follows. 
The personnel with gender, status, education level Agency / Branch estimate salary and the 

length of time working with the company is different. There are no factors and causes of 
resignation of employees. With statistical significance at the level of 0.05  

The personnel of different ages There are factors and causes of resignation of 
employees. Relationship factors to supervisors different with statistical significance at the 
level of 0.05 

Keywords : Employee, resignation
 

บทนํา 
 ปจจุบันหลายๆ องคกรไดหันมาทุมเทเร่ืองการพัฒนา “คน” หรือ “บุคลากร” มากขึ้น การพัฒนาคนมี
ความจําเปนอยางยิ่งเพราะผลผลิตตางๆ ที่เกิดขึ้นขององคกรธุรกิจลวนเกิดมาจากคน ถาหากคนไมถูกพัฒนาให
สอดคลองกับเปาหมายหรือยุทธศาสตรที่องคกรวางไว การดําเนินธุรกิจให  ประสบความสําเร็จก็ไรความหมาย 
ภายใตปจจัยเหลานี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไมนอยไปกวาการ พัฒนาคนซึ่งก็คือ การรักษาคนที่มีคุณภาพเหลานี้ไวให
อยูเปนกําลังสําคัญขององคกรไปนานๆ นับวา เปนสิ่งสําคัญและทําไดยากยิ่งกวา จากผลสํารวจของหลายๆ 
การศึกษาพบวา ในปจจุบันพนักงานทั้ง องคกรในภาครัฐและเอกซนมีแนวโนมที่จะลาออกจากงานมากขึ้นกวาใน
อดีต ซึ่งปญหาสวนมากมัก พบในบริษัทเอกซนซ่ึงไมเพียงเกิดกับบริษัทเอกซนขนาดกลางถึงขนาดเล็กเทานั้นแม
บริษัทเอกซน ขนาดใหญก็ลวนแตประสบกับปญหาเดียวกันอยูในหลายกลุมธุรกิจมีอัตราการลาออก (Turnover 
rate) ที่ยังคงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหพนักงานท่ี ยังคงอยูตองรับผิดชอบภาระงานท่ีมากข้ึน เพราะมีพนักงานที่ขอ
เปลี่ยนหนาท่ีงานและขอลาออกใน อัตราท่ีเพิ่มสูงขึ้นทุกป ในขณะที่บริษัทกิเติบโตขึ้นตามวิสัยทัศน ดังนั้น การสรร
หาคน และ การรักษาคนใหอยูกับองคกร จึงถือเปนปญหาเรงดวนท่ีจะตองเขามาจัดการและแกไขหาก ปลอยให
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ธุรกิจยังคงมีอัตราการลาออกของพนักงานที่สูงขึ้น นั่นก็จะสงผลทั้งในแงของผลลัพธในรูป ของตัวเงิน คือ องคกร 
ตองมีคาใชจายในการสรรหาและฝกอบรมพนักงานใหม และสงผลตอในแงที่ ไม เปนตัวเงินซึ่งไดแกความตอเนื่อง 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทํางาน ซึ่งกลาวโดยรวมปญหาดังกลาว ก็ทําใหบริษัทตองรับพนักงานใหมเพ่ือ
รองรับการขยายการเติบโตของธุรกิจโดยจะตองเสียคาใชจายในการฝกอบรมพนักงานเพ่ิมเติม รวมถึงรองรับ
พนักงานท่ีลาออกและเกษียณอายุเพิ่มข้ึน ตองใชงบประมาณในการวางแผนกําลังพลและพัฒนาคุณภาพทรัพยากร
บุคคลไมรวมเงินเดือน โบนัสและสวัสดิการท่ีมากตอป เพื่อใหไดบุคลากรที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพเพียง 
พอที่จะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 การลาออกจากองคกรของพนักงานนั้นถือเปนภาระตนทุนของบริษัท เนื่องจากบริษัทได ลงทุนในการ
พัฒนาบุคคลนั้นข้ึนมา และทํางานมาระยะหนึ่งแลวการลาออกจะกอใหเกิด คาใชจาย มากกวาจะไดรับผลงานเปน
การตอบแทนจากบุคคลนั้น อัตราการลาออกของพนักงานเปน เคร่ืองบงชี้ ถึงสภาวะความสูญเปลาในการลงทุน ใน
อีกแงมุมหนึ่งก็เปนการสูญเสียภาพพจนขององคกร (จุฑารัตน แสงสุริยันต , 2549) นอกจากนั้น การลาออกของ
พนักงานยังกอใหเกิดผลท่ี ตามมา คือ แรงงานดอย ประสิทธิภาพ เพราะมีการยายงานบอย จนทําใหขาดความ
ชํานาญในการปฏิบัติงาน แตเนื่องจาก ภาวะพนักงานขาดแคลนจึงทําใหบริษัทตางๆ ไมมีโอกาสเลือกพนักงานที่ดี
และเหมาะสมกับบริษัท จึงจําเปนตองรับพนักงานเหลานี้เขามาทํางานในบริษัท นอกจากนี้การลาออกของพนักงาน
ยังสงผลกระทบตอบริษัท ในดานอื่น ๆ อีก เซน การสูญเสียคาใชจายในการสรรหา การลาออกของพนักงาน เปน
ปญหาท่ีมีความสําคัญองคกรจะแกไขปญหานี้ไดนั้นจะตองทราบสาเหตุ ที่แทจริงทําใหพนักงาน ลาออกจากงาน
เสียกอน จึงจะสามารถดําเนินการแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ (พัฒนพงศ ขุนวิทยา, 2551) ปญหาเร่ืองการลาออก
ของพนักงานจึงถือเปนปญหาสําคัญที่ควรไดรับการศึกษาอยางลึกข้ึง เพราะการลาออกของพนักงานสงผลตอการ
ดําเนินงานและผลประกอบการขององคกรโดยเฉพาะ การลาออกของพนักงานที่มีประสบการณและคุณภาพก็
เปรียบเสมือนการสูญเสียทรัพยากรที่สําคัญ ที่สุดในการแขงขันและประกอบธุรกิจขององคกรไป ดังนั้น ผูวิจัยได
เล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว และเปนสาเหตุใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาดนควาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ
แนวโนมความ ตองการลาออกของพนักงานระดับบังคับบัญชา ของ บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด เพื่อจะทําใหทราบถึง
ขอมูลท่ีจะเปนประโยชนในการแกไขปญหาแนวโนมการลาออก ของพนักงาน เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอการสราง ความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับองคกรในอนาคต และองคกรสามารถสราง
กลยุทธในการเพิ่มความพึงพอใจ ในการทํางานของพนักงานทําใหสามารถลดอัตราการออกจากงานลงได เนื่องจาก
ทราบความตองการ ของพนักงานท่ีมีตอบริษัท และนํามาปรับปรุงแนวทางดูแลพนักงานขององคกรใหมีประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด 
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กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 

 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย คร้ังนี้ คือ พนักงานในบริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด จํานวน 180 คน  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ครั้งนี้คือ พนักงานในบริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด จํานวน 123 คน ไดมาโดย
เทียบกับตารางเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) โดยวิธีการสุมแบบงาย (Simple random sampling) 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจ
ลาออกของพนักงาน บริษัท ซงั มูน ดัง จํากัด แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามคุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานในบริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด เปนแบบสํารวจ
รายการ (Checklist) ไดแก เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุ หนวยงาน/สาขารายไดเฉลี่ยตอเดือน และ
ระยะเวลาที่ทํางานกับบริษัท 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจลาออกของพนักงาน บริษัท ซัง มูน ดัง จํากั ด 
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) กําหนดเปนคา 5 ระดับ จําแนกเปน 6 ดาน ไดแก ปจจัยดาน
ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ปจจัยดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ปจจัยดานนโยบายและการ
บริหารงาน ปจจัยดานความสัมพันธตอหัวหนางาน ปจจัยดานความสัมพันธตอเพื่อนรวมงาน และปจจัยดาน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ จํานวน 30 ขอ   
 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ การสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (1) ศึกษา เอกสาร
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม          
(2) สรางแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ จํานวน 1 ฉบับ แยกเปน 6 ดาน รวม
ทั้งหมด 30 ขอ (3) นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของ
แบบสอบถาม (4) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบเพ่ือแกไขเนื้อหา
สํานวนการใชภาษา ความถูกตอง ความเที่ยงตรง และความครอบคลุมในเนื้อหา และหาคา IOC แลวเลือกขอที่มีคา 
IOC ต้ังแต 0.67 ขึ้นไปไวใช (5) นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขแลว
เสนอคณะกรรมการควบคุมการศึกษาคนควาอิสระพิจารณาอีกครั้ง เพ่ือประเมินความสอดคลองระหวาง
แบบสอบถามกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม (6) นําแบบสอบที่ไดไปทดลองใช (Try-Out) กับพนักงานในบริษัท           
ซัง มูน ดัง จํากัด จํานวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ (7) นําแบบสอบถามที่ผานการคัดเลือกมาหาคาความเชื่อมั่น
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ของแบบสอบถามเปนรายดานและทั้งฉบับ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามวิธีของ 
Cronbacrh มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 95% (8) จัดพิมพแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณเพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  (1) ผูวิจัยนําหนังสือขอ
อนุญาตเขาเก็บขอมูลจากมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไปยังผูอํานวยการ บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด เพื่อขอความ
อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล (2) ในการแจกแบบสอบถาม ไดแจกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยแจกใหกับ
พนักงานในบริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด จํานวน 123 ราย พรอมทั้งอธิบายความมุงหมายของการศึกษาใหทราบ และวิธี
ตอบคําถามขอที่นาจะเปนขอสงสัยอยางละเอียดและรอเก็บคืน โดยตรวจสอบความครบถวนสมบูรณกอนเก็บ
กลับคืน พบวา ไดแบบสอบถามคืน จํานวน 123 ชุด คิดเปน 100 (3) นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบ
จํานวนและความสมบูรณของขอมูล เพื่อเตรียมพรอมในข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป โดย
ไดกระทําตามข้ันตอนดังตอไปนี้ (1) นําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบถามความสมบูรณ เพื่อนํามาวิเคราะห
ขอมูลท่ีสมบูรณ (2) วิเคราะหขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงานในบริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด มาตรวจสอบ
รายการ (Checklist) จําแนกตามเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุ หนวยงาน/สาขา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ
ระยะเวลาที่ทํางานกับบริษัท โดยใชคาความถี่ และรอยละนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง  (3) 
วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจลาออกของพนักงาน บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัดที่เปนมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) เปนคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผล/สรปุผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหดานบุคคลของพนักงาน บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด สวนใหญเปน เพศชาย มีสถานภาพโสด 
มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีอายุระหวาง 31 – 40 ป ปฏิบัติงานอยูสาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีรายได
เฉล่ียตอเดือน นอยกวา 15,000 บาท ระยะเวลาท่ีทํางานกับบริษัท ต่ํากวา 2 ป เปนสวนมาก 
 ผลการวิเคราะหปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด พบวา 
ปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง             
(x̄  = 3.75) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ( xˉ =4.06) 

ผลกระทบอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือปจจัยดานนโยบายและการบริหารงาน ( x̄ =3.94) ปจจัยดาน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ (x̄  = 3.93) ผลกระทบอยูในระดับมาก ปจจัยดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ( x̄ = 3.73) 

ปจจัยดานความสัมพันธตอเพื่อนรวมงาน (x̄  = 3.55) ผลกระทบอยูในระดับปานกลาง และนอยที่สุด คือปจจัยดาน
ความสัมพันธตอหัวหนางาน (x̄ = 3.27) ซ่ึงมีระดับความเห็นอยูในระดับนอย รายละเอียด ดังนี้  (1) ปจจัยดาน

ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ โดยรวมอยูในระดับมาก (x̄  = 3.73) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไป
นอยดังนี้ คือ ทานไดทํางานในลักษณะงานที่ทานไดแสดงความจํานงกันบริษัทวาเปนงานที่ทานสนใจที่จะทํา             

(x̄  = 4.42) รองลงมาคือ ทานรูสึกวางานท่ีทานทําเปนงานท่ีมีความสําคัญตอบริษัท (x̄  = 4.01) อยูในระดับมาก
ที่สุด ลักษณะงานและบทบาทหนาที่ซึ่งทานไดรับ (x̄  = 3.93) อยูในระดับมากท่ีสุด งานที่ทานทามีความหาทายไม

นาเบ่ือ (x̄  = 3.86) อยูในระดับมาก งานที่ทานทําอยูเหมาะสมกับความรูความสามารถของทาน ( x̄  = 3.41) ทาน
รูสึกวางานของทานชวยกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางาน ( x̄  = 3.33) อยูในระดับปานกลาง และ

คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ งานที่ทานทําอยูเปนงานที่ทานมีความถนัด ( x̄ = 3.12) อยูในระดับปานกลาง (2) ปจจัยดาน
โอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก (x̄  = 4.06) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดย
เรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานคิดวานโยบายการเลื่อนตําแหนงของบริษัท มีความยุติธรรม
และเหมาะสม (x̄ = 4.28) รองลงมาคือ ทานคิดวานโยบายการเล่ือนตําแหนงของบริษัท มีความยุติธรรมและ
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เหมาะสม (x̄ = 4.27) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ทานคิดวาการทํางานที่บริษัทมีโอกาสกาวหนา มากกวาที่อื่น     
(x̄ = 3.67) (3) ปจจัยดานนโยบายและการบริหารงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄  = 3.94) เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานพึงพอใจกับนโยบายและการบบริหารบริหารงาน
ของบริหาร (x̄  = 4.34) รองลงมาคือ ทานรับทราบนโยบายจากผูบริหารระดับสูงอยางชัดเจนในการปฏิบัติงาน        

(x̄  = 3.78) และผูบริหารและคณะจัดการเปนแบบอยางที่ดี (x̄  = 3.71) อยูในระดับปานกลาง (4) ปจจัยดาน
ความสัมพันธตอหัวหนางาน โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ( x̄  = 3.27) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับ

จากมากไปนอย ดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานรูสึกวาหัวหนางานของทานมีความยุติธรรม ( x̄ = 3.67) รองลงมาคือ 
หัวหนางานของทานมักจะมีการใหคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติงานของทานอยูเสมอ ( x̄  = 3.33) หัวหนางานชวย

แกปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวางการทํางาน (x̄  = 3.07) และทานมีความสัมพันธที่ดีกับหัวหนางาน (x̄ = 3.02) อยู
ในระดับนอย (5) ปจจัยดานความสัมพันธตอเพ่ือนรวมงาน โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ( x̄  = 3.55) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานสามารถปรึกษากับเพื่อนรวมงานได
เสมอทั้งดานการทํางานและเร่ืองสวนตัวได (x̄  = 4.01) รองลงมาคือ เพื่อนรวมงานมีสวนชวยใหทานเกิดกําลังใจใน
การกําลังใจในการมาทํางาน (x̄  = 3.86) และทานและเพื่อนรวมงานทํางานรวมกันไดเปนอยางดี (x̄ = 3.12) อยูใน

ระดับนอย (6) ปจจัยดานผลตอบแทนและสวัสดิการ โดยรวมอยูในระดับมาก (x̄  = 3.93) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังนี้ คาเฉลี่ยสูงสุด คือ บริษัทมีการบริหารจัดการในดานคาตอบแทนและสวัสดิการ

ตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ (x̄  = 4.72) รองลงมาคือ ทานคิดวาเงินเดือนที่ทานไดรับเหมาะสมกับ ความสามารถ
และงานท่ีทานรับผิดชอบ (x̄  = 4.24) ทานคิดวาบริษัทมีนโยบายการจายคาตอบแทนและสวัสดิการที่ดี (x̄ = 3.39) 

และทานพอใจในกระบวนการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน (x̄ = 3.38) อยูในระดับนอย 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยและสาเหตุการลาออกของ
พนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด จําแนกตามเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุ หนวยงาน/สาขา 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนและระยะเวลาที่ทํางานกับบริษัท โดยการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ t-test และF-test เม่ือ
พบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ 
(Scheffe’s test) (1) จําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวาปจจัยที่มีผลตอปจจัยและสาเหตุ
การลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด ไมแตกตางกัน (Sig.=0.537) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายดานพบวาปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน 
ดัง จํากัดท่ีมีเพศตางกันมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท          
ซัง มูน ดัง จํากัด ไมแตกตางกัน (2) จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวาปจจัยและ
สาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด ไมแตกตางกัน ( Sig.= 0.486) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณารายดานพบวาปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : 
บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัดที่มีสถานภาพตางกันมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน 
กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด ไมแตกตางกัน (3) จําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม โดย
ภาพรวมพบวาปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด ไมแตกตางกัน 
(Sig.= 0.593) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายดานพบวาปจจัยและสาเหตุการลาออกของ
พนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัดที่มีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยและสาเหตุ
การลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด ไมแตกตางกัน (4) จําแนกตามระดับอายุของผูตอบ
แบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวาปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด 
ไมแตกตางกัน (Sig.= 0.581) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวาปจจัยและ
สาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัดที่มีระดับอายุตางกันมีระดับความคิดเห็นตอ
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ปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด แตกตางกัน 1 ดานผูวิจัยจึง
ทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีของเซฟเฟ (Scheffe’s test) ปรากฏผล ดังนี้ ปจจัยดาน
ความสัมพันธตอหัวหนางานพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 1 คู ไดแก        
(1) บุคลากรที่มีอายุต่ํากวา 31 – 40 ป มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอดานความสัมพันธตอหัวหนางาน          
ตอปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด นอยกวาบุคลากรที่มีอายุ 51 ป
ขึ้นไป (5) จําแนกตามหนวยงาน/สาขาของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวาปจจัยและสาเหตุการลาออกของ
พนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด ไมแตกตางกัน (Sig.= 0.425) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวาปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด 
ที่มีหนวยงาน/สาขาตางกันมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท 
ซัง มูน ดัง จํากัด ไมแตกตางกัน (6) จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวา
ปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด ไมแตกตางกัน ( Sig.= 0.642) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือจําแนกเปนรายดานพบวาปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน 
กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยและสาเหตุการ
ลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด ไมแตกตางกัน (7) จําแนกตามระยะเวลาที่ทํางานกับ
บริษัทของผูตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวาปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง 
มูน ดัง จํากัด ไมแตกตางกัน (Sig.= 0.504) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา
ปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัดที่มีระยะเวลาท่ีทํางานตางกันมีระดับ
ความคิดเห็นตอปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด ไมแตกตางกัน 
 

อภปิรายผล 
 จากการศึกษาการวิจัยผลการวิเคราะหดานบุคคลของพนักงาน บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด สวนใหญเปน 
เพศชาย มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีอายุระหวาง 31 – 40 ป ปฏิบัติงานอยูสาขาศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 15,000 บาท ระยะเวลาที่ทํางานกับบริษัท ต่ํากวา 2 ป เปน
สวนมาก และพบวา ปจจัยดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน (x̄  =4.06) อยูในระดับมากท่ีสุด 
 1. ปจจัยดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ระดับความเห็นตอปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน 
กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด โดยรวมอยูในระดับมาก (x̄  = 3.73) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยการศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของณปภัช 
นาคเจือทอง (2552) ที่พบวาควรมีการหมุนเวียนสลับเปลี่ยนพื้นที่ในการทํางานเพ่ือใหพนักงานรูสึกวางานท่ีทํามี
ความทาทายมากข้ึน  

2. ปจจัยดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ระดับความเห็นตอปจจัยและสาเหตุการลาออก

ของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง โดยรวมอยูในระดับมาก ( x̄  = 4.06) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 
คุณลักษณะของบุคคล การรับรูการสนับสนุนจากองคกร การรับรูความสามารถของตนดานอาชีพและ ความพึง
พอใจในงานกับความต้ังใจในการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ของพงษจันทร ภูษาพานิซย 
(2553) ท่ีพบวา ความพึงพอใจในดานโอกาสความกาวหนาในงาน และการรับรูการสนับสนุนจากองคกร สามารถ
พยากรณความตั้งใจในการลาออกจากงานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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3. ปจจัยดานนโยบายและการบริหารงาน ระดับความเห็นตอปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน 
กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x̄  = 3.94) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจลาออกของ พนักงาน บริษัท GGG (ประเทศไทย) จํากัด ของ วราภรณ นาควิลัย (2553) ที่พบวา
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกของพนกังานบริษัท GGG (ประเทศไทย) จํากัด มีหลายสาเหตุดังนี้ 
ดานการติดตอสื่อสารภายในองคกร ซ่ึงพนักงานเห็นวาไมไดรับขาวสารที่ชัดเจน วิธีการส่ือสารของผูบริหารนั้น เนน
ในเร่ืองผลงานมากเกินไป ดานผูบังคับบัญชา หัวหนางานมีการบริหารจัดการคนไมเปนระบบ การมอบหมายงานไม
ชัดเจน ยึดถืออารมณหัวหนางานเปนใหญ ไมคอยฟงเหตุผลของลูกนอง 

4. ปจจัยดานความสัมพันธตอหัวหนางาน ระดับความเห็นตอปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน 
กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด อยูในระดับปานกลาง x̄ = 3.27) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยความสัมพันธ
ระหวางบุคคลที่มีผลตอการ ต้ังใจลาออกจากงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ของธวัชชัย บุญเพิ่ม
ราศรี (2552) ท่ีพบวา ความสัมพันธระหวาง พนักงานกับผูบังคับบัญชา มีผลตอการต้ังใจลาออกจากงาน บุคลากรที่
มีความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาแตกตางกันมีการตั้งใจลาออกจากงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 บุคลากรที่มีความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาอยูในระดับตํ่าจะมีการต้ังใจลาออกจากงานสูงกวาบุคลากร ที่ มี
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาอยูในระดับปานกลาง และระดับสูง  

5. ปจจัยดานความสัมพันธตอเพื่อนรวมงาน ระดับความเห็นตอปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน 
กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด โดยรวม อยูในระดับปานกลาง ( x̄  = 3.55) การศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
แนวโนมการลาออกของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยความสัมพันธระหวางฃอง
บุคคลท่ีมีผลตอการต้ังใจลาออกจากงานของบุคลากร ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ของธวัชชัย บุญเพิ่มราศรี 
(2552) ท่ีพบวา ความสัมพันธระหวางพนักงานกับเพื่อนรวมงานมีผลตอการต้ังใจลาออก โดยบุคลากรท่ีมี
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานแตกตางกัน มีการตั้งใจลาออกจากงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 บุคลากรท่ีมีความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานระดับปานกลางมีการต้ังใจลาออกจากงานสูงกวาบุคลากรท่ี           
มีความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานระดับสูง 

 6. ปจจัยดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ระดับความเห็นตอปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน 
กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด โดยรวมอยูในระดับมาก (x̄  = 3.93) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ปจจัยที่สงผล
ตอความต้ังใจลาออกจากงานของพนักงานแผนกหวงโซอุปทาน : กรณีศึกษาบริษัทผูผลิตสินคาอุปโภคบริโภคแหง
หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ของชลภัสสรณ ศรีวรฉัตรภาธร และประสพชัย พสุนนท (2558) ท่ีพบวา ตัวแปรทั้ง 3 
ปจจัย คือ 1) ความไมชัดเจนในงาน 2) การรับรูการเมืองในองคการและ 3) อัตราเงินเดือน และสวัสดิการทั้งสาม
ปจจัยสงผลกระทบตอความต้ังใจในการลาออกจากงานของพนักงานแผนกหวงโซอุปทาน ท้ังสิ้น โดยปจจัยดาน
เงินเดือน และสวัสดิการ เปนตัวพยากรณที่สําคัญมากที่สุด 

จากการศึกษาการวิจัยเรื่องปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท  ซัง มูน ดัง 
จํากัด โดยพิจารณาจาก ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีปจจัยดานการศึกษา 6 ดาน คือปจจัยดาน
ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ปจจัยดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน  ปจจัยดานนโยบายและการ
บริหารงาน ปจจัยดานความสัมพันธตอหัวหนางาน ปจจัยดานความสัมพันธตอเพื่อนรวมงาน และปจจัยดาน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ (1) ผลการวิเคราะหดานบุคคลของพนักงาน บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด สวนใหญเปน เพศ
ชาย มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีอายุระหวาง 31 – 40 ป ปฏิบัติงานอยูสาขาศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน นอยกวา 15,000 บาท ระยะเวลาท่ีทํางานกับบริษัท ต่ํากวา 2 ป เปนสวนมาก 
(2) ผลการวิเคราะหปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด พบวา ปจจัย
และสาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํา กัดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง              

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



(x̄  = 3.75) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ( x̄  =4.06) 
ผลกระทบอยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือปจจัยดานนโยบายและการบริหารงาน ( x̄  =3.94) ปจจัยดาน

ผลตอบแทนและสวัสดิการ (x̄ = 3.93) ผลกระทบอยูในระดับมาก ปจจัยดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ( x̄ = 3.73) 
ปจจัยดานความสัมพันธตอเพื่อนรวมงาน (x̄  = 3.55) ผลกระทบอยูในระดับปานกลาง และนอยที่สุด คือปจจัยดาน

ความสัมพันธตอหัวหนางาน (x̄ = 3.27) ซ่ึงมีระดับความเห็นอยูในระดับนอย 
 

ขอเสนอแนะ 
 ปจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ซัง มูน ดัง จํากัด สงผลตอภาพลักษณของ
องคกร ในดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พบวา ปจจัยดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ, ปจจัยดานโอกาสและ
ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ,ปจจัยดานนโยบายและการบริหารงาน, ปจจัยดานความสัมพันธตอหัวหนางาน ,
ปจจัยดานความสัมพันธตอเพ่ือนรวมงาน และปจจัยดานผลตอบแทนและสวัสดิการ สงผลตอภาพลักษณขององคกร 
ในดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้อาจเปนไดวา  
 (1) ปจจัยดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ควรมีการหมุนเวียนสลับเปลี่ยนพ่ืนที่ในการทํางานรวมทั้งงานท่ีอยู
ในความรับผิดชอบเพื่อใหพนักงานรูสึกวางานท่ีทํามีความทาทายมากข้ึน  
 (2) ปจจัยดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน การเพิ่มโอกาสใหพนักงานที่มีความสามารถได
ศึกษาดูงานท่ีสําคัญๆ ในตางประเทศ เพื่อนําวิธีการดําเนินงานต างๆ มาปรับประยุกตใชในบริษัท และทําให
พนักงานมีแรงจูงใจที่จะทํางานกับบริษัทตอไปจากโอกาสที่เขาไดรับ เปนตน 
 (3) ปจจัยดานนโยบายและการบริหารงาน ผูบริหารไมควรมีลําเอียงในการประเมินผลงานของพนักงานใน
แตละคร้ัง และบริษัทควรมีการปฐมนิเทศพนักงานท่ีเขามาใหม และควรแจกคูมือใหแก พนักงาน ซึ่งในปจจุบันยังมี
บางบริษัทละเลยเร่ืองตรงนี้ ทําใหพนักงานเกิดความสับสน  
 (4) ปจจัยดานความสัมพันธตอหัวหนางาน ควรมีการอบรม หรือจัดกิจกรรมท่ีจะสรางความพันธอันดี 
ระหวางหัวหนางานและพนักงานเพ่ือกระชับความสัมพันธที่ดีในงาน รวมทั้งหัวหนางานควรมีสวนรวมในการ
รับผิดชอบในงานหรือตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีที่พนักงานทําผิดพลาดและไม ไดมาตรฐานซ่ึงอาจเกิดจากการ
วางแผนในสวนงานอ่ืนๆ ก็เปนได รวมทั้งควรเปดโอกาสใหพนักงานรวมแสดงความคิดเห็นในงานดวยเชนกัน  
 (5) ปจจัยดานความสัมพันธตอเพื่อนรวมงาน ควรมีการอบรม หรือจัดกิจกรรมที่จะสรางความพันธอันดี
ใหแกพนักงาน 
 (6) ปจจัยดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ควรมีการปรับขึ้นเงินเดือนหรือเพิ่มสวัสดิการบางสวนใหกับ
พนักงานตามความเหมาะสม และบริษัทฯต างๆควรศึกษาและสํารวจคาจางของ 
บริษัทฯ ในธุรกิจเดียวกัน ถาพบวาบริษัทฯ เองจายไมเทียบเทาตลาดก็ควรมีการพิจารณาปรับปรุงฐานการจาย
เงินเดือนเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณการรวมกลุมตอตานเร่ืองเงินเดือน เปนตน 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งควรมีการวิจัยใหครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ใหครอบคลุมทั้ง
จังหวัด และกระจายไปสูภูมิภาคของประเทศไทย และควรทําทุกๆป 
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การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชนํ้าที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายนํ้า 
ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 
 
The study of the satisfaction of water users farmers towards repairing, constructing 
and maintaining drainage systems In the irrigation 
 
ผูวิจัย    ส.อ.วิชาญ  เหมือนเพ็ชร 

สาขา วชิาการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา  ดร. วรินทรพิพย  กําลังแพทย 
    ภาควิชา บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ  
การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษา

ระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชน้ําของ
เกษตรกรผูใชน้ํา 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบ
ระบายน้ํา 3. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบาย
น้ํา จําแนกตามปจัยสวนบุคคล 4. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและ
บํารุงรักษาระบบระบายน้ํา จําแนกตามพฤติกรรมการใชน้ําของเกษตรกร การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยกลุมตัวอยาง
ที่ใช กลุมผูใชน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานท่ี 10 และกลุมตัวอยาง (Sample) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้ง
นี้ คือ กลุมผูใชน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานท่ี 10 จํานวนท้ังสิ้น 78.767 ราย การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง 
โดยการคํานวณขนาดตัวอยาง (Sample Size) ตามสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 400 คน  

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.50 อายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป 
คิดเปนรอยละ 38.30 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 30.45 มีระดับรายไดตอครอบครัว/เดือน อยูใน
กลุม 20,001 – 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 48.0 มีจํานวสมาชิกในครอบครัว 7 คน ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 36.50 
ตามลําดับ 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของ
เกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 ในภาพรวม 
อยูระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.06 และคา Std. เทากับ 0.217 โดยดานงานสงน้ําชลประทาน มีคาเฉลี่ยอยู
ระดับมากที่ 4.09 รองลง มา ดานงานพัฒนาการใชน้ํา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่ 4.07 และสุดทายดานงาน
บํารุงรักษาระบบชลประทาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ี 4.02 ตามลําดับ 

การเปรียบเทียบความแตกตางของการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสราง
และบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 พบวาผูที่มีเพศ ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 ท่ีไม
แตกตางกัน แตผูที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกตางกัน       
มีความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงาน
ชลประทานท่ี 10 ที่แตกตาง 

 
คําสําคัญ : ผูใชน้ํา, งานซอมสรางและบํารุงรักษา, สํานักงานชลประทาน 
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Abstract

The research study on the satisfaction of water users farmers towards repairing, 
constructing and maintaining drainage systems In the irrigation office area 10, the objective 
is to study 1. To study water consumption behavior of water users farmers 2. To study the 
level of satisfaction of water users farmers on repairing, constructing and maintaining 
drainage systems Classified by personal factors 4. To compare the satisfaction of the water 
user farmers towards the repairing, building and maintenance of the drainage system. 
Classified by water consumption behavior of farmers This research is a sample research 
used. Water user group In the irrigation office area 10 and the sample group. The sample 
used in this research is a group of water users In the District Irrigation Office No. 10, 
totaling 78.767 cases. Determination of sample size By calculating the sample size 
according to Taro Yamane's formula

The research found that Most of the samples were female. Accounted for 59.50 
percent, younger than or equal to 20 years, representing 38.30 percent of secondary 
education level Accounted for 30.45 percent, with the income level per family / month in 
the group 20,001 - 40,000 baht, representing 48.0 percent. There were 7 members in the
family, more than 36.50 percent, respectively 
Mean and standard deviation It was found that the mean and standard deviation of the 
satisfaction of the farmers who used water to repair and maintain the drainage system In the 
irrigation office area 10, in the overall picture, at a high level, the mean value is 4.06 and 
the Std value is 0.217. With a high average of 4.09, followed by water use development The 
average value is at a high level of 4.07 and finally, the irrigation system maintenance work 
With a high average of 4.02, respectively

Comparison of differences in satisfaction assessment of water users farmers on 
repairing, building and maintaining drainage systems In the irrigation office area 10 found 
that those who have sex differentThere is satisfaction of the farmers who use water for 
repairing, building and maintaining drainage systems. In the irrigated office area No. 10 
that is no different But those aged Education level estimate salary And the number of 
family members different There is satisfaction of the farmers who use water for repairing, 
building and maintaining drainage systems. In the irrigation office area 10 that is different 

Keywords : Water user, repair, build and maintenance, irrigation office
 

บทนํา 
น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย โครงการ

พัฒนาแหลงน้ํามีอยูมากที่มีวัตถุประสงค เพื่อการชลประทานไฟฟาพลังน้ําการปองกันอุทกภัย การระบายน้ํา การ
กําจัดน้ําโสโครก การคมนาคมทางน้ํา การอนุรักษดิน และน้ํา และการจัดการลุมน้ํา ซึ่งโครงการดังกลาวจําเปนตอง
มีการประเมินผลถึงความเหมาะสม ตลอดจน คาลงทุนกอสราง แตบอยคร้ังพบวา โครงการไดพิจารณาถึง
วัตถุประสงคเพียงบางประการเทานั้น โดยไมคํานึงถึงปจจัยอื่นที่สัมพันธกัน นอกจากนี้ ปญหาการขาดแคลนน้ํา 
การเกิดอุทกภัย ปญหาการกัดเซาะและมลภาวะท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ตางๆ แสดงใหเห็นวาการวางแผนการใชน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพมีความสําคัญ ในการวางแผนและปรับปรุงการพัฒนาลุมน้ําตางๆ ใหตอเนื่อง และทันตอเหตุการณที่
เกิดขึ้น และการจัดแผนการใชน้ําตามภูมิภาค ควรเรียงตามลําดับความสําคัญ อยางไรก็ตามการนําโครงการการ
พัฒนาแหลงน้ํามาใชในการแกไขขอขัดแยงในกลุมผูใชน้ําในพื้นที่ที่ขาดแคลนนํ้า  และจัดรอบเวรการใหน้ําของ
โครงการตางๆ ในลุมน้ํานั้น จําเปนตองใชเวลาในการดําเนินการเปนเวลานานพอสมควร กวาจะไดรับผลสําเร็จตาม
เปาหมาย 
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กรมชลประทานเปนหนวยงานของรัฐบาล สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีหนาที่ในการพัฒนาและ

จัดการน้ํา เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน เพราะน้ําเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการ
ดํารงชีวิตของคนในสังคม การใชน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภคหรือการ
อุตสาหกรรม ลวนแลวแตตองนําน้ําไปใช โดยภาพรวมของกรมชลประทาน อาจกลาวไดวา คือ หลักประกันเรื่อง
การใชน้ําอยางมีคุณภาพไมขาดแคลนและเอื้อประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลไดปรับโครงสรางและ
ปฏิรูประบบราชการในกรมชลประทานใหม เนนการทํางานมุงผลสัมฤทธ์ิ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชน้ํา 
บนพื้นฐานของความพึงพอใจและเกิดประโยชนสูงสุดในการใชน้ําชลประทาน 

โครงการงานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 เปนหนวยงาน
หนึ่งของกรมชลประทาน มีหนาที่บริหารจัดการน้ําใหกับพื้นที่ เพาะปลูกของเกษตรกรสมาชิกผูใชน้ําชลประทาน 
การใชน้ําดานตางๆ การพัฒนาแหลงน้ํา การประสานงานชุมชน การสรางกลไกบริหารใหองคกรกลุมผูใชน้ํา
ชลประทานมีสวนรวมในงานพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ในเขตพื้นที่ชลประทานท่ี 10 นับไดวาเปนองคกรท่ีมี
ความสําคัญในการสนับสนุนดานการใชน้ําชลประทานตามวัตถุประสงคของกรมชลประทานซึ่งการจะปฏิบัติภารกิจ
ดังกลาวขางตนใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไวนั้น จําเปนตองมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความเต็ม
ใจที่จะทุมเทกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญาในการปฏิบัติงานใหกับองคกรอยางเต็มขีดความสามารถ จึงจะ
ทําใหองคกรประสบความสําเร็จสูจุดหมายปลายทางอยางมีผลลัพธที่ดีที่สุด 

การดําเนินการของโครงการชลประทานนั้น จะไดผลอยางสมบูรณก็ตอเม่ือจัดใหมีน้ําใช เพ่ือการเพาะปลูก
ถึงไรนาอยางมีประสิทธิภาพ และมีหลักประกันที่แนนอน ประกอบกับไดมีการพัฒนาเกษตรแผนใหม เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและรายไดแกเกษตรกร ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวา การจัดการน้ําชลประทานมีความสําคัญตอ
ความสําเร็จของโครงการชลประทาน ฉะนั้น จึงตองมีการพัฒนาทั้งดานการกอสราง และการจัดการควบคูกันไป 
การจัดการชลประทาน ตองเก่ียวของกับบุคคลหลายสาขาอาชีพ และตองทําใหเกษตรกรผูใชน้ํามีความเขาใจ และ
ยอมรับดวย จึงเปนเร่ืองตองใชความพยายาม ความอดทน ระยะเวลาประกอบหลักวิชาการ และประสบการณ การ
จะดําเนินการจัดการน้ําชลประทานใหไดผล จะตองกําหนดนโยบาย และแผนการปฏิบัติงานใหแนชัดทุกระดับ และ
พยายามดําเนินการใหครบทุกขั้นตอนที่จําเปนตลอดจนติดตามผลเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และบุคคลที่เปนผู
มีบทบาทอันสําคัญในเรื่องการจัดการน้ําชลประทานก็คือ ผูมีหนาที่ปฏิบัติงานในสนาม เพราะเปนกุญแจสําคัญที่จะ
เชื่อมโยงระหวางผูที่กําหนดนโยบาย วางแผนกับผูปฏิบัติงาน และเกษตรกรผูใชน้ํา ความพึงพอใจในการทํางานของ
ประชาชนนับวามีความสําคัญตอองคกรเปนอยางยิ่ง โดยเปนตัวบงชี้ความสัมพันธของพฤติกรรมเจาหนาที่และ
ประชาชน ในองคกรกับเปาหมายท่ีองคกรวางไววามีความสัมพันธเหมาะสมอยางไร งานซอมสรางและบํารุงรักษา
ระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานท่ี 10 มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูและจะตองมีการพบปะและพูดคุยกับ
ประชาชน จึงสงผลใหเกิดสัมพันธภาพทั้งแงบวกและแงลบได 

ผูศึกษาซึ่งปฏิบัติงานที่งานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 
เห็นวาความพึงพอใจในการใหบริการเปนสิ่งสําคัญ จึงนํามาทําการศึกษาคนควาเพื่อจะไดเปนขอมูลแนวทางให
ผูบริหารระดับหัวหนาโครงการไดมีความเขาใจในการสรางปจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการใหบริการ 
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนและสามารถแกไขปญหาไดอยางแทจริง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชน้ําของเกษตรกรผูใชน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานท่ี 10 
2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา 

ในเขตสํานักงานชลประทานท่ี 10 
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3. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําท่ีมีตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา 

ในเขตสํานักงานชลประทานท่ี 10 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
4. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําท่ีมีตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา 

ในเขตสํานักงานชลประทานท่ี 10 จําแนกตามพฤติกรรมการใชน้ําของเกษตรกร 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
ตัวแปรตน         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจยั 

 

วิธีการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษา

ระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานท่ี 10  
1. กลุมตัวอยางผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง คือ กลุมผูใชน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 จํานวน

ทั้งสิ้น 78.767 ราย การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการคํานวณขนาดตัวอยาง (Sample Size) ตามสูตร
ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1973 : 727) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนคําถามท่ีใชรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ

ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
สวนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการใชน้ําของเกษตรกร ไดแก ดานงานสงน้ําชลประทาน          

ดานงานบํารุงรักษาระบบชลประทาน และดานงานพัฒนาการใชน้ํา 
สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

คารอยละ 
3.2 การวิเคราะหสถิติพื้นฐาน เพ่ือใหทราบลักษณะการแจกแจงในแตละตัวแปรโดยจะใชสถิติ

พื้นฐานบรรยายใหทราบคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบในความแตกตาง 
ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยรายคูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู 

3.3 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นขอเสนอแนะ เปนคําถามแบบปลายเปด จึงนําขอมูลที่ได มา
รวบรวมและสรุป 

 
ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. รายได 
5. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

 
ความพึงพอใจในการใชน้ําของเกษตรกร 
1. ดานงานสงน้ําชลประทาน 
2. ดานงานบาํรุงรักษาระบบชลประทาน 
3. ดานงานพัฒนาการใชน้าํ 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามไดศึกษาและพบวา ผูตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญเปน เพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.50 และ เพศชาย คิดเปนรอยละ 40.50 และสวนมากอยูในกลุมอายุต่ํากวา
หรือเทากับ 20 ป คิดเปนรอยละ 38.30 รองลงมา คือ ผูที่อยูในกลุมอายุ 21 – 40 ป คิดเปนรอยละ 28.30 รองลงมา 
คือ ผูที่อยูในกลุมอายุ 41 – 60 ป คิดเปนรอยละ 24.30 และกลุมที่นอยที่สุด คือ ผูที่อยูในกลุมอายุ 61 ป ขึ้นไป คิด
เปนรอยละ 9.30 สวนมากมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 30.45 รองลงมา คือ ผูที่มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 22.10 รองลงมา คือ ผูที่ไมไดเรียน คิดเปนรอยละ 19.30 รองลงมา คือ ผูที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 28.10 และ ผูที่มีการศึกษาอยูในระดับสูงกวาปริญญาตรี มีนอยที่สุด คิดเปน
รอยละ 0.05 สวนมากจะมีระดับรายไดตอครอบครัว/เดือน อยูในกลุม 20,001 – 40,000 บาท คิดเปนรอยละ 48.0 
รองลงมา คือ ผูที่มีระดับรายไดนอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 37.00 รองลงมา คือ ผูที่มีรายไดอยู
ในกลุม 40,001 – 60,000 บาท คิดเปนรอยละ 8.50 และกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด คือ กลุมที่มีรายได 60,001 บาท 
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 6.50 สวนมากมีจํานวสมาชิกในครอบครัว 7 คน ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 36.50 รองลงมา คือ 
กลุมที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-6 คน คิดเปนรอยละ 35.00 บาท รองลงมา คือ กลุมที่มีสมาชิกในครอบครัว  
3-4 คน คิดเปนรอยละ 15.80 และ กลุมที่มีสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน คิดเปนรอยละ12.70 ตามลําดับ 

2. ผลการศึกษา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองาน
ซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 ในภาพรวม คาเฉลี่ย (Mean)         
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จําแนกเปนรายดานแสดงรายละเอียดได ดังนี้ 

ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอม
สรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 ในภาพรวม อยูระดับมาก มีคา Mean 
เทากับ 4.06 และคา Std. เทากับ 0.217 โดยดานงานสงน้ําชลประทาน มีคาเฉลี่ยอยูระดับมากท่ี 4.09 รองลง        
มา ดานงานพัฒนาการใชน้ํา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่ 4.07 และสุดทายดานงานบํารุงรักษาระบบชลประทาน        
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่ 4.02 ตามลําดับ 

ดานงานสงน้ําชลประทาน พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของเกษตรกรผูใช
น้ําที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 ในดานงานสงน้ํา
ชลประทาน อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.09 และ คา Std. เทากับ 0.366 โดยมีแกไขปรับปรุง 
ประสิทธิภาพของโครงการฯ มีคาเฉลี่ยที่ 4.45 รองลงมา คือ ควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนการเปด – ปด สงน้ําได
ทั่วถึงและเปนไปตามตารางกําหนดสงน้ํา มีคาเฉลี่ยที่ 4.36 รองลงมา คือ การจัดหาน้ํา การแบงปนน้ําตามสิทธิการ
ใชน้ําตรงตามปริมาณเวลาและสถานท่ีที่ตองการ มีคาเฉลี่ยที่ 4.28 รองลงมา คือ ตรวจสอบการสงน้ํา การกระจาย
น้ํา การสูญเสียน้ํา มีคาเฉลี่ยที่ 4.25 รองลงมา คือ สงเสริมกิจกรรมกลุมตลอดจนปรับปรุงวิธีการเกษตร มีคาเฉลี่ยที่ 
4.08 รองลงมา คือ กําหนดวิธี หรือหลักการ การติดตอประสานงานดานการสงน้ําใหสอดคลองกับกิจกรรมตางๆ         
มีคาเฉลี่ยที่ 3.86 รองลงมา คือ การระบายน้ําสวนท่ีเกินความตองการของพืชออกจากแปลงเพาะปลูก มีคาเฉลี่ยที่ 
3.85 รองลงมา คือ พัฒนาการใชน้ําเพ่ือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีคาเฉลี่ยที่ 3.62 รองลงมา คือ กําหนดวางแผน
การสงน้ํา และระบายน้ําแตละฤดูกาลเพาะปลูกหรือประจําป มีคาเฉล่ียที่ 3.58 และจัดฝกอบรมหรือชี้แจงดานการ
บริหารสงน้ําสําหรับเกษตรกรผูใชน้ํา มีคาเฉลี่ยที่ 3.55 ตามลําดับ  

ดานงานบํารุงรักษาระบบชลประทาน พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
เกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 ในดานงาน
บํารุงรักษาระบบชลประทาน อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.02 และ คา Std. เทากับ 0.347 โดยมี
ดําเนินการซอมตามลําดับความเสียหาย และเรงดวน มีคาเฉลี่ยที่ 4.35 รองลงมา คือ จัดฝกอบรมหรือชี้แจงดาน
การบํารุงรักษาสําหรับเกษตรกรผูใชน้ํา มีคาเฉลี่ยที่ 4.21 รองลงมา คือ ปญหาที่เกิดข้ึนในแตละคร้ัง ไดนําไป
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พิจารณาแลวนํามาแกไขปรับปรุง มีคาเฉลี่ยที่ 4.11 รองลงมา คือ วางแผนการซอม และบํารุงรักษาระบบสงน้ํา 
อาคารชลประทานตางๆ ตลอดจนการปรับปรุงระบบชลประทาน มีคาเฉลี่ยที่ 3.99 รองลงมา คือ กําหนดวิธีการ
หรือหลักการ การติดตอประสานงานดานการบํารุงรักษาใหสอดคลองกับกิจกรรมตางๆ มีคาเฉลี่ยที่ 3.98 รองลงมา 
คือ พัฒนาระบบแพรกระจายน้ํา ใหมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยที่ 3.97 และการออกแบบการกอสราง การควบคุม
การสงน้ํา และการบํารุงรักษา มีคาเฉลี่ยที่ 3.96 ตามลําดับ  

ดานการพัฒนาการใชน้ําชลประทาน พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ
เกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 ในดานการ
พัฒนาการใชน้ําชลประทาน อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.09 และ คา Std. เทากับ 0.366 โดยมีสามารถ
กระจายน้ําในพื้นที่เพาะปลูกไดอยางทั่วถึงในเวลาท่ีพืชตองการ และในปริมาณที่เหมาะสมตรงกับความตองการของ
เกษตรกร มีคาเฉลี่ยที่ 4.36 รองลงมา คือ เกษตรกรมีสวนรวมตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ํา มีคาเฉล่ียที่ 4.24 
รองลงมา คือ ควบคุมอยางจริงจังในการดําเนินงานของกลุมผูใชน้ําเปนไปตามกติกา และเงื่อนไขที่ไดมีการทํา
สัญญากลุมท่ีตกลงไว มีคาเฉลี่ยที่ 4.17 รองลงมา คือ ไดเรียนรูวิทยาการ และเทคโนโลยีที่จําเปนเกี่ยวกับระบบ
ชลประทานจากเจาหนาที่โครงการ มีคาเฉลี่ยที่ 4.16 รองลงมา คือ สงเสริมใหเกษตรกรไดมีการใชน้ําอยางรูคุณคา
และประหยัดสูงสุด รวมทั้ง รูจักสํารองน้ําไวเพื่อรองรับสถานการณภัยแลง และปญหาขาดแคลนน้ํา มีคาเฉลี่ยที่ 
4.10 รองลงมา คือ เจาหนาที่โครงการฯ คอยดูแลใหคําแนะนํา ปรับปรุงคูสงน้ําใหสามารถสงน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคาเฉล่ียที่ 4.08 รองลงมา คือ กลุมผูใชน้ํามีอํานาจตอรองเกี่ยวกับการกําหนดราคาผลผลิตไดเอง มี
คาเฉลี่ยท่ี 4.07 รองลงมา คือ การรณรงคใหมีการอนุรักษน้ําในพื้นที่ มีคาเฉล่ียที่ 3.76 รองลงมา คือ โครงการมี
สวนชวยการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน เพือ่ผลผลิตที่ไดคุมคาและมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น มีคาเฉลี่ยที่ 3.70 รองลงมา 
คือ มีกองทุนชวยเหลือสมาชิก ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการใชน้ําในการทําเกษตรกรรม มีคาเฉลี่ยที่ 3.68 และไกล
เกลี่ย ขจัดขอพิพาท เร่ืองการสงน้ํา การระบายน้ําที่เกิดขึ้นระหวางผูใชน้ํา มีคาเฉล่ียที่ 3.57 ตามลําดับ  

3. การเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและ
บํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานท่ี 10 

จําแนกตามเพศ พบวาแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มี
ตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 จําแนกเพศ ในภาพรวม 
ทดสอบโดยใชคา สถิติ T-test พบวาเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอม
สรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานท่ี 10 ไมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig. ที่ไดใน
ภาพรวม มีคา Sig เทากับ 0.484 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวาความแตกตางของเพศไมมีผลตอความพึงพอใจของ
เกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบาํรุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 เม่ือแยกเปน
รายดาน พบวาในดานงานสงน้ําชลประทาน มีคา Sig เทากับ 0.665 ดานงานบํารุงรักษาระบบชลประทาน มีคา Sig 
เทากับ 0.652 ดานงานพัฒนาการใชน้ํา มีคา Sig เทากับ 0.667 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวาความแตกตางของเพศไม
มีผลตอความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงาน
ชลประทานท่ี 10 เชนกัน 

จําแนกตามอายุ พบวาแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มี
ตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 จําแนกอายุ ในภาพรวม 
ทดสอบโดยใชคา สถิติ ANOVAพบวาทุกกลุมอายุ มีความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและ
บํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 แตกตางกัน เนื่องจากคา Sig. ท่ีไดในภาพรวมเทากับ 
0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวาความแตกตางของอายุมีผลตอความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอม
สรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้าํ ในเขตสํานักงานชลประทานท่ี 10 เม่ือแยกเปนรายดานพบวาในดานงานสงน้ํา
ชลประทาน มีคา Sig เทากับ 0.000 และดานงานบํารุงรักษาระบบชลประทาน มีคา Sig เทากับ 0.001 ซ่ึงมากกวา 
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0.05 แสดงวาความแตกตางของอายุมีผลตอความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษา
ระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 แตในดานงานพัฒนาการใชน้ํา มีคา Sig เทากับ 0.138 ซ่ึง 
มากกวา 0.05 แสดงวา ความแตกตางของอายุ ในดานนี้ไมมีผลตอความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองาน
ซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานท่ี 10 

จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจของเกษตรกร
ผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 จําแนกตามระดับ
การศึกษา ในภาพรวมได ทดสอบโดยใชคาสถิติ ANOVA พบวาทุกระดับการศึกษามีความพึงพอใจของเกษตรกร
ผูใชน้ําท่ีมีตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 ไมแตกตางกัน
เนื่องจากคา Sig. ที่ไดภาพรวมเทากับ 0.542 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวาความแตกตางของระดับการศึกษาไมมีผล
ความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบาํรุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทาน
ที่ 10 เม่ือแยกเปนรายดาน พบวาในดานงานสงน้ําชลประทาน มีคา Sig เทากับ 0.051 และ ดานงานบํารุงรักษา
ระบบชลประทาน มีคา Sig เทากับ 0.183 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดงวาความแตกตางของระดับการศึกษาไมมีผลตอ
ความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบาํรุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทาน
ที่ 10 แตดานงานพัฒนาการใชน้ํา มีคา Sig เทากับ 0.0.01 ซ่ึงนอยกวา 0.05 แสดงวาความแตกตางของระดับ
การศึกษา ในดานนี้มีผลตอความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา 
ในเขตสํานักงานชลประทานท่ี 10 

จําแนกตามระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการประเมินความ
พึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 
จําแนก ตามรายไดเฉล่ีย ภาพรวม ทดสอบโดยใชคาสถิติ ANOVA พบวาในทุกระดับรายไดเฉลี่ย มีการประเมิน
ความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบาํรุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทาน
ที่ 10 ไมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig. ที่ไดภาพรวม เทากับ 0.109 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวาความแตกตางของ
รายไดเฉลี่ยไมมีผลตอความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขต
สํานักงานชลประทานที่ 10 เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา ดานงานสงน้ําชลประทาน มีคา Sig เทากับ 0.010 ดาน
งานบํารุงรักษาระบบชลประทาน มีคา Sig เทากับ 0.043 และดานงานพัฒนาการใชน้ํา มีคา Sig เทากับ 0.046 ซ่ึง
นอยกวา 0.05 แสดงวาความแตกตางของรายไดเฉลี่ยนั้น มีตอผลความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอม
สรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานท่ี 10 

จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบวาแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของการประเมิน
ความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบาํรุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทาน
ที่ 10 จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว ในภาพรวมทดสอบโดย คาสถิติ ANOVA พบวาทุกอาชีพ การ
ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงาน
ชลประทานที่ 10 ไมแตกตางกัน เนื่องจากคา Sig. ที่ไดภาพรวมเทากับ 0.548 ซ่ึงมากกวา 0.05 แสดง ความ
แตกตางในอาชีพ ไมมีผลตอการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษา
ระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานท่ี 10 และเม่ือแยกเปนรายดานพบวาในดานงานสงน้ําชลประทาน มี
คา Sig เทากับ 0.697 ซึ่ง มากกวา 0.05 แสดงความแตกตางในอาชีพ ไมมีผลตอการประเมินความพึงพอใจของ
เกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานท่ี 10 แตดานดาน
งานบํารุงรักษาระบบชลประทาน มีคา Sig เทากับ 0.032 และ ดานงานพัฒนาการใชน้ํามีคา Sig เทากับ 0.014 ซ่ึง
นอยกวา 0.05 แสดงวาความแตกตางในอาชีพ มีตอผลการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองาน
ซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานท่ี 10 
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อภิปรายผล 
1. ดานขอมูลทั่วไป เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถามไดศึกษาและพบวา ผูตอบ

แบบสอบถาม สวนใหญเปน เพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.50 และ เพศชาย คิดเปนรอยละ 40.50 และสวนมากอยู
ในกลุมอายุต่ํากวาหรือเทากับ 20 ป คิดเปนรอยละ 38.30 รองลงมา คือ ผูที่อยูในกลุมอายุ 21 – 40 ป คิดเปนรอย
ละ 28.30 รองลงมา คือ ผูที่อยูในกลุมอายุ 41 – 60 ป คิดเปนรอยละ 24.30 และกลุมที่นอยที่สุด คือ ผูที่อยูใน
กลุมอายุ 61 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 9.30 สวนมากมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 30.45 รองลงมา 
คือ ผูที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 22.10 รองลงมา คือ ผูที่ไมไดเรียน คิดเปนรอยละ 19.30 
รองลงมา คือ ผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 28.10 และ ผูที่มีการศึกษาอยูในระดับสูงกวาปริญญา
ตรี มีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.05 สวนมากจะมีระดับรายไดตอครอบครัว/เดือน อยูในกลุม 20,001 – 40,000 
บาท คิดเปนรอยละ 48.0 รองลงมา คือ ผูที่มีระดับรายไดนอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 37.00 
รองลงมา คือ ผูที่มีรายไดอยูในกลุม 40,001 – 60,000 บาท คิดเปนรอยละ 8.50 และกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุด คือ 
กลุมที่มีรายได 60,001 บาท ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 6.50 สวนมากมีจํานวสมาชิกในครอบครัว 7 คน ขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 36.50 รองลงมา คือ กลุมที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-6 คน คิดเปนรอยละ 35.00 บาท รองลงมา คือ 
กลุมที่มีสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน คิดเปนรอยละ 15.80 และ กลุมที่มีสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน คิดเปนรอย
ละ12.70 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจวรรณ นานรัมย (2558:บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็น
ของเกษตรกรท่ีมีตอโครงการแหลงน้ําในไรนา นอกเขตชลประทาน อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย. การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอโครงการแหลงน้ําฯ 2)เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอโครงการแหลงน้ําฯ ตามปจจัยสวนบุคคลและและตามปจจัยดานสังคมที่แตกตางกัน               
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานเศรษฐกิจและความรูเก่ียวกับการใชน้ําเพื่อการเกษตรกับความคิดเห็น
ของเกษตรกรที่มีตอโครงการแหลงน้ําฯ และ 4) เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการแหลงน้ําฯ         
ของเกษตรกร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ เกษตรกรที่ไดรับการขุดแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน อําเภอ
หนองหงส จังหวัดบุรีรัมย ในป พ.ศ. 2556 จํานวน 268 ราย การเก็บรวบรวมขอมูลใชในการสัมภาษณ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุดและคาสูงสุด การทดสอบ
สมมุติฐานใช T-test การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยราย
คูใช LSD และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัย พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ
เฉล่ีย 50.49 ป จบการศึกษาระดับต่ํากวาประถมศึกษา มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4-5 คน มีระยะเวลาท่ีอาศัย
อยูในอําเภอนี้เฉลี่ย 49.26 ป มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉล่ีย 31.03 ไร มีแรงงานในการทําการเกษตรเฉล่ีย  1-4 คน       
มีรายจายในการประกอบอาชีพทางการเกษตรเฉล่ีย 78,244.91 บาทตอป มีรายไดจากการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรเฉลี่ย 167,129.31 บาทตอป เกษตรกรสวนมากไมมีตําแหนงทางสังคม รอยละ 57.8 เปนสมาชิกธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร รอยละ 64.6 เกษตรมีความรูเกี่ยวกับการใชน้ําเพื่อการเกษตร โดยรวมเฉลี่ย
อยูในระดับมาก เกษตรกรมีความคิดเห็นที่มีตอโครงการแหลงน้ําฯ โดยรวมเฉลี่ยมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ผล
การทดสอบสมมุติฐานพบวา เกษตรกรท่ีมีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นที่มีตอโครงการแหลงน้ําฯ 
โดยรวมเฉล่ียไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต 0.05 เกษตรกรที่มีตําแหนงทางสังคมที่แตกตางกัน มีความ
คิดเห็นที่มีตอโครงการแหลงน้ําฯ โดยเฉลี่ยแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สําหรับปจจัยดานเศรษฐกิจ
และความรูเกี่ยวกับการใชน้ํา เพ่ือการเกษตรไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอโครงการแหลงน้ําฯ 

2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและ
บํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานท่ี 10 
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ในภาพรวม พบวาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอม

สรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 ในภาพรวม อยูระดับมาก มีคา Mean 
เทากับ 4.06 และคา Std. เทากับ 0.217 โดยดานงานสงน้ําชลประทาน มีคาเฉลี่ยอยูระดับมากท่ี 4.09 รองลง              
มา ดานงานพัฒนาการใชน้ํา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่ 4.07 และสุดทายดานงานบํารุงรักษาระบบชลประทาน          
มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากที่ 4.02 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฐากูร หอมกลิ่น (2557:บทคัดยอ)             
ไดศึกษาการบริหารจัดการน้ําแบบมีสวนรวมในเขตชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี การวิจัยครั้ง
นี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของหนวยงานท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ในการ
บริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี 2) เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมของหนวยงานทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ในการบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี 3) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของหนวยงานท้ังสวนกลาง สวน
ภูมิภาคและสวนทองถิ่น ในการบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี และ         
4) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของภาครัฐและหนวยงานท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 
ในการบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเชิงโครงสราง ที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามกรอบทฤษฎี แนวคิดและนิยาม
ปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบวา 1. ระดับการมีสวนรวมของหนวยงานท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นในการ
บริหารจัดการน้ํา ในเขตชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ           
อยูในระดับปานกลาง ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการอยูในระดับมาก ดานการมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชนอยูในระดับมาก และดานการมีสวนรวมในการประเมินผลอยูในระดับปานกลาง 2. ปจจัยดาน
วัฒนธรรมชุมชนและปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากภายนอก มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของหนวยงาน
ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ในการบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
เพชรบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ปจจัยดานวัฒนธรรมชุมชนและปจจัยดานการไดรับการ
สนับสนุนจากภายนอกสงผลตอการมีสวนรวมของหนวยงานท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ในการ
บริหารจัดการน้ํา ในเขตชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดานงานสงน้ําชลประทาน อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.09 และ คา Std. เทากับ 0.366 โดยมี
แกไขปรับปรุง ประสิทธิภาพของโครงการฯ มีคาเฉลี่ยที่ 4.45 รองลงมา คือ ควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนการเปด 
– ปด สงน้ําไดทั่วถึงและเปนไปตามตารางกําหนดสงน้ํา มีคาเฉลี่ยที่ 4.36 รองลงมา คือ การจัดหาน้ํา การแบงปน
น้ําตามสิทธิการใชน้ําตรงตามปริมาณเวลาและสถานที่ที่ตองการ มีคาเฉลี่ยที่ 4.28 รองลงมา คือ ตรวจสอบการสง
น้ํา การกระจายน้ํา การสูญเสียน้ํา มีคาเฉลี่ยที่ 4.25 รองลงมา คือ สงเสริมกิจกรรมกลุมตลอดจนปรับปรุงวิธีการ
เกษตร มีคาเฉลี่ยที่ 4.08 รองลงมา คือ กําหนดวิธี หรือหลักการ การติดตอประสานงานดานการสงน้ําใหสอดคลอง
กับกิจกรรมตางๆ มีคาเฉลี่ยที่ 3.86 รองลงมา คือ การระบายน้ําสวนที่เกินความตองการของพืชออกจากแปลง
เพาะปลูก มีคาเฉลี่ยที่ 3.85 รองลงมา คือ พัฒนาการใชน้ําเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีคาเฉลี่ยที่ 3.62 
รองลงมา คือ กําหนด วางแผนการสงน้ํา และระบายน้ําแตละฤดูกาลเพาะปลูกหรือประจําป มีคาเฉลี่ยที่ 3.58 และ
จัดฝกอบรมหรือชี้แจงดานการบริหารสงน้ําสําหรับเกษตรกรผูใชน้ํา  มีคาเฉลี่ยที่ 3.55 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของฐากูร หอมกล่ิน (2557:บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารจัดการน้ําแบบมีสวนรวมในเขตชลประทาน 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีสวนรวมของหนวยงาน
ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ในการบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
เพชรบุรี 2) เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของหนวยงานทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวน
ทองถิ่น ในการบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี 3) เพ่ือศึกษาปจจัยที่
สงผลตอการมีสวนรวมของหนวยงานทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ในการบริหารจัดการน้ําในเขต
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ชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี และ 4) เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมของภาครัฐ
และหนวยงานท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ในการบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน โครงการสงน้ํา
และบํารุงรักษาเพชรบุรี เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเชิงโครงสราง        
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบทฤษฎี แนวคิดและนิยามปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบวา  1. ระดับการมีสวนรวมของ
หนวยงานท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการน้ํา ในเขตชลประทาน โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาเพชรบุรี ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ อยูในระดับปานกลาง ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ
อยูในระดับมาก ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนอยูในระดับมาก และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล
อยูในระดับปานกลาง 2. ปจจัยดานวัฒนธรรมชุมชนและปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากภายนอก               
มีความสัมพนัธกับการมีสวนรวมของหนวยงานทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ในการบริหารจัดการน้ําใน
เขตชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. ปจจัยดาน
วัฒนธรรมชุมชนและปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสงผลตอการมีสวนรวมของหนวยงานทั้ง
สวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ในการบริหารจัดการน้ํา ในเขตชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
เพชรบุร ีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดานงานบํารุงรักษาระบบชลประทาน อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.02 และ คา Std. เทากับ 
0.347 โดยมีดําเนินการซอมตามลําดับความเสียหาย และเรงดวน มีคาเฉลี่ยที่ 4.35 รองลงมา คือ จัดฝกอบรมหรือ
ชี้แจงดานการบํารุงรักษาสําหรับเกษตรกรผูใชน้ํา มีคาเฉลี่ยที่ 4.21 รองลงมา คือ ปญหาท่ีเกิดขึ้นในแตละคร้ัง ได
นําไปพิจารณาแลวนํามาแกไขปรับปรุง มีคาเฉลี่ยที่ 4.11 รองลงมา คือ วางแผนการซอม และบํารุงรักษาระบบสง
น้ํา อาคารชลประทานตางๆ ตลอดจนการปรับปรุงระบบชลประทาน มีคาเฉล่ียที่ 3.99 รองลงมา คือ กําหนดวิธีการ
หรือหลักการ การติดตอประสานงานดานการบํารุงรักษาใหสอดคลองกับกิจกรรมตางๆ มีคาเฉลี่ยที่ 3.98 รองลงมา 
คือ พัฒนาระบบแพรกระจายน้ํา ใหมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยที่ 3.97 และการออกแบบการกอสราง การควบคุม
การสงน้ํา และการบํารุงรักษา มีคาเฉล่ียที่ 3.96 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเอกพล บุญไพโรจน. 
(2559:บทคัดยอ) การมีสวนรวมบริหารจัดการน้ําชลประทานของผูใชน้ําในเขตโครงการสูบน้ํา  แกงคอย-บานหมอ 
จังหวัดสระบุรี. การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา 1) ระดับการมีสวนรวมของเกษตรกรกลุมผูใชน้ําในการ
บริหารจัดการน้ําชลประทาน 2) ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการน้ําชลประทาน 
และ 3) แนวทางในการบริหารจัดการน้ําชลประทานของโครงการสูบน้ําแกงคอย-บานหมอ จังหวัดสระบุรี เปนการ
วิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก เกษตรกรสมาชิก กลุมเกษตรผูใชน้ําชลประทาน          
(กลุมบริหาร) จํานวน 8 กลุม จํานวนสมาชิก 1,644 คน ใชวิธีการสุมแบบชั้นภูมิไดกลุมตัวอยาง จํานวน 322 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที และคาเอฟ หาวิเคราะหพยากรณอิทธิพล โดยใชการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก 1) ผูอานวยการสงน้ําและบํารุงรักษาโครงการฯ 2) หัวหนาฝายสงน้ํา
และบํารุงรักษาที่ 2 3) หัวหนาฝายสํารวจ เพื่อปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือการเกษตร 4) หัวหนาฝายจัดรูปที่ดินที่รับผิดชอบ
โครงการ และ 5) ประธานบริหารกลุมสงน้ําของแตละกลุมฯ เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ 
วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการจัดเตรียมขอมูล โดยการจําแนกหมวดหมูของขอมูลใหเปนระบบ  ผล
การศึกษาพบวา 1. ระดับการมีสวนรวมของเกษตรกรกลุมผูใชน้ําในการบริหารจัดการน้ําชลประทานของโครงการ
สูบน้ําแกงคอย-บานหมอ จังหวัดสระบุรี ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีและเม่ือพิจารณารายดานพบวา 
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชน รองลงมา คือ ดานการมีสวนรวมในการ
วางแผนและการตัดสินใจและดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ดานการมีสวนรวมในการคิดคนหาปญหาและสาเหตุของ
ปญหา 2. ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการน้ําชลประทานของโครงการสูบน้ําแกง
คอย-บานหมอ จังหวัดสระบุรี ไดแก ปจจัยภายในดานความเขมแข็งของกลุมบริหารผูใชน้ําดานบทบาทและความรู 
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ความเขาใจของสมาชิกกลุมในกลุมบริหารผูใชน้ําและดานบทบาทและความรู  ความเขาใจของผูนากลุมบริหารผูใช
น้ํา มีผลการบริหารจัดการน้ําชลประทาน ของโครงการสูบน้ําแกงคอย-บานหมอ จังหวัดสระบุร ีและปจจัยภายนอก
ที่สงผลตอการบริหารจัดการน้ําชลประทานของโครงการสูบน้ําแกงคอย-บานหมอ จังหวัดสระบุรี พบวา ปจจัย
ภายนอกดานผลประโยชนที่ไดรับจากการบริหารจัดการน้ําชลประทานดานการสื่อสารและการประชาสัมพันธ  และ
ดานการสงเสริมและสนับสนุนจากโครงการฯน้ํา มีผลการบริหารจัดการน้ําชลประทาน ของโครงการสูบน้ําแกงคอย-
บานหมอ จังหวัดสระบุรี 3. แนวทางในการบริหารจัดการน้ําชลประทานแบบมีสวนรวมของกลุมเกษตรกรของ
โครงการสูบน้ําแกงคอย-บานหมอ จังหวัดสระบุรี ไดแก (1) การบริหารจัดการน้ําแบบมีสวนรวมในการคิดหาสาเหตุ
และแนวทางแกไขปญหา (2) การบริหารจัดการน้ําแบบมีสวนรวมในการวางแผนและการตัดสินใจ (3) การบริหาร
จัดการน้ําแบบมีสวนรวมในการบริหารโครงการ (4) การบริหารจัดการน้ําแบบมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชน 
และ (5) การบริหารจัดการน้ําแบบมีสวนรวมในการประเมินผล 

ดานการพัฒนาการใชน้ําชลประทาน อยูในระดับมาก มีคา Mean เทากับ 4.09 และ คา Std. เทากับ 
0.366 โดยมีสามารถกระจายน้ําในพื้นที่เพาะปลูกไดอยางทั่วถึงในเวลาท่ีพืชตองการ และในปริมาณที่เหมาะสมตรง
กับความตองการของเกษตรกร มีคาเฉลี่ยที่ 4.36 รองลงมา คือ เกษตรกรมีสวนรวมตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ํา 
มีคาเฉลี่ยที่ 4.24 รองลงมา คือ ควบคุมอยางจริงจังในการดําเนินงานของกลุมผูใชน้ําเปนไปตามกติกา และเงื่อนไข
ที่ไดมีการทําสัญญากลุมที่ตกลงไว มีคาเฉล่ียที่ 4.17 รองลงมา คือ ไดเรียนรูวิทยาการ และเทคโนโลยีที่จําเปน
เก่ียวกับระบบชลประทานจากเจาหนาที่โครงการ มีคาเฉลี่ยที่ 4.16 รองลงมา คือ สงเสริมใหเกษตรกรไดมีการใชน้ํา
อยางรูคุณคาและประหยัดสูงสุด รวมทั้ง รูจักสํารองน้ําไวเพ่ือรองรับสถานการณภัยแลง และปญหาขาดแคลนน้ํา         
มีคาเฉลี่ยที่ 4.10 รองลงมา คือ เจาหนาที่โครงการฯ คอยดูแลใหคําแนะนํา ปรับปรุงคูสงน้ําใหสามารถสงน้ําได
อยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยที่ 4.08 รองลงมา คือ กลุมผูใชน้ํามีอํานาจตอรองเก่ียวกับการกําหนดราคาผลผลิตได
เอง มีคาเฉลี่ยที่ 4.07 รองลงมา คือ การรณรงคใหมีการอนุรักษน้ําในพื้นที่  มีคาเฉล่ียที่  3.76 รองลงมา               
คือ โครงการมีสวนชวยการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อผลผลิตที่ไดคุมคาและมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น มีคาเฉลี่ยที่ 
3.70 รองลงมา คือ มีกองทุนชวยเหลือสมาชิก ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการใชน้ําในการทําเกษตรกรรม มีคาเฉลี่ยที่ 
3.68 และไกลเกลี่ย ขจัดขอพิพาท เรื่องการสงน้ํา การระบายน้ําที่เกิดขึ้นระหวางผูใชน้ํา มีคาเฉล่ียที่ 3.57 
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฐากูร หอมกลิ่น (2557:บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารจัดการน้ําแบบมีสวน
รวมในเขตชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาระดับการ
มีสวนรวมของหนวยงานทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ในการบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน 
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของหนวยงานท้ัง
สวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ในการบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษา
เพชรบุรี 3) เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของหนวยงานท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ใน
การบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี และ 4) เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาการมีสวนรวมของภาครัฐและหนวยงานทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ในการบริหารจัดการน้ําใน
เขตชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณเชิงโครงสราง ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบทฤษฎี แนวคิดและนิยามปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบวา          
1. ระดับการมีสวนรวมของหนวยงานทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการน้ํา ในเขต
ชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ อยูในระดับปานกลาง ดาน
การมีสวนรวมในการดําเนินการอยูในระดับมาก ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนอยูในระดับมาก และดาน
การมีสวนรวมในการประเมินผลอยูในระดับปานกลาง 2. ปจจัยดานวัฒนธรรมชุมชนและปจจัยดานการไดรับการ
สนับสนุนจากภายนอก มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของหนวยงานท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 
ในการบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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0.05 3. ปจจัยดานวัฒนธรรมชุมชนและปจจัยดานการไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสงผลตอการมีสวนรวมของ
หนวยงานท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ในการบริหารจัดการน้ํา ในเขตชลประทาน โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาเพชรบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. การเปรียบเทียบความแตกตางของการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสราง
และบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล พบวาผูที่มี
เพศ ท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา ในเขต
สํานักงานชลประทานท่ี 10 ที่ไมแตกตางกัน แตผูที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจํานวนสมาชิก
ในครอบครัว ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจของเกษตรกรผูใชน้ําที่มีตองานซอมสรางและบาํรุงรักษาระบบระบายน้ํา 
ในเขตสํานักงานชลประทานที่ 10 ที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเบญจวรรณ นานรัมย 
(2558:บทคัดยอ) ไดศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอโครงการแหลงน้ําในไรนา นอกเขตชลประทาน อําเภอ
หนองหงส จังหวัดบุรีรัมย. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอโครงการ
แหลงน้ําฯ 2)เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอโครงการแหลงน้ําฯ ตามปจจัยสวนบุคคลและและ
ตามปจจัยดานสังคมที่แตกตางกัน 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานเศรษฐกิจและความรูเก่ียวกับการใช
น้ําเพื่อการเกษตรกับความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอโครงการแหลงน้ํา ฯ และ 4) เพื่อศึกษาปญหาและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการแหลงน้ําฯ ของเกษตรกร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ เกษตรกรท่ีไดรับการขุด
แหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน อําเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย ในป พ.ศ. 2556 จํานวน 268 รายการเก็บ
รวบรวมขอมูลใชในการสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาต่ําสุดและคาสูงสุด การทดสอบสมมุติฐานใช T-test การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว        
F-test ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยรายคูใช LSD และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัย 
พบวา เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 50.49 ป จบการศึกษาระดับต่ํากวาประถมศึกษา มีจํานวน
สมาชิกในครอบครัว 4-5 คน มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในอําเภอน้ีเฉลี่ย 49.26 ป มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉล่ีย 31.03 ไร 
มีแรงงานในการทําการเกษตรเฉลี่ย 1-4 คน มีรายจายในการประกอบอาชีพทางการเกษตรเฉลี่ย 78,244.91 บาท
ตอป มีรายไดจากการประกอบอาชีพทางการเกษตรเฉลี่ย 167,129.31 บาทตอป เกษตรกรสวนมากไมมีตําแหนง
ทางสังคม รอยละ 57.8 เปนสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร รอยละ 64.6 เกษตรมีความรู
เก่ียวกับการใชน้ําเพ่ือการเกษตร โดยรวมเฉล่ียอยูในระดับมาก เกษตรกรมีความคิดเห็นที่มีตอโครงการแหลงน้ําฯ 
โดยรวมเฉลี่ยมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา เกษตรกรที่มีปจจัยสวนบุคคลท่ี
แตกตางกัน มีความคิดเห็นที่มีตอโครงการแหลงน้ําฯ โดยรวมเฉลี่ยไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
เกษตรกรท่ีมีตําแหนงทางสังคมที่แตกตางกัน มีความคิดเห็นที่มีตอโครงการแหลงน้ําฯ โดยเฉลี่ยแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สําหรับปจจัยดานเศรษฐกิจและความรูเกี่ยวกับการใชน้ํา เพื่อการเกษตรไมมีความสัมพันธ
กับความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอโครงการแหลงน้ําฯ 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
1. ดานงานสงน้ําชลประทาน ควรมีการแกไขและปรับปรุง พัฒนาโครงการฯ ใหดีขึ้น และควรมีการจัดจัด

ฝกอบรมหรือชี้แจง เพื่อสรางความรูความเขาใจ ในดานการบริหารสงน้ําสําหรับเกษตรกรผูใชน้ํา  ควรมีการ
ประชาสัมพันธกําหนดการ การวางแผนการสงน้ําและระบายน้ําแตละฤดูกาลเพาะปลูกหรือประจําป เพ่ือผูใชน้ําได
วางแผนในการใชน้ําไดตรงตามความเหมาะสม  
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2. งานบํารุงรักษาระบบชลประทาน ควรมีการประเมินงานซอมบํารุงและดําเนินการซอมตามลําดับความ

เสียหาย และเรงดวนกอน ซ่ึงความเสียหายตางๆ นั้นเกิดจากการไมมีการวางแผน ควบคุม กํากับที่ดี ของการ
ออกแบบการกอสราง การควบคุมการสงน้ําและการบํารุงรักษา จึงเกิดความชํารุดเสียหายไดงาย ซึ่งสงผลตอการ
วางแผนและพัฒนาระบบแพรกระจายน้ํา ใหมีประสิทธิภาพตรงตามที่ตองการ 

3. ดานการพัฒนาการใชน้ําชลประทาน ควรมีการกระจายน้ําในพ้ืนที่เพาะปลูกไดอยางทั่วถึงในเวลาท่ีพืช
ตองการและในปริมาณท่ีเหมาะสมตรงกับความตองการของเกษตรกร เพ่ือชวยสนับสนุนโครงการมีสวนชวยการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน เพือ่ผลผลิตที่ไดคุมคาและมีรายไดเพิ่มมากขึ้น โดยควรจัดตั้งกองทุนชวยเหลือสมาชิก ใน
กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการใชน้ําในการทําเกษตรกรรม และควรมผีูที่มีความรูความสามารถดานกฏหมายเขาไกลเกลี่ย 
ขจัดขอพิพาท เร่ืองการสงน้ํา การระบายน้ําที่อาจเกิดขึ้นระหวางผูใชน้ํา 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรจะมีการสัมภาษณในเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูรับบริการ เพ่ือทราบถึงความตองการหรือ

ความคิดเห็นที่นอกเหนือ จากที่แบบสอบถามไดระบุ  
2. ควรจะมีการศึกษาในปจจัยดานอ่ืนๆ ที่อาจจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ การใหบริการที่ตอบโจทย 

ความตองการของผูมารับบริการใหไดดียิ่งขึ้น 
3. ในการประเมินความพึงพอใจและคุณภาพในการใหบริการ ควรศึกษาและทําการวิจัยอยางสม่ําเสมอ

หรือเมื่อมีการปรับเปล่ียนระบบตางๆ เกิดขึ้น เพราะผลการวิจัยนั้นถือเปนเครื่องสะทอนการกระทําไดเปนอยางดีถึง
ผลของการปรับเปลี่ยนระบบ ขั้นตอนและพฤติกรรมของผูใหบริการ  
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เอกพล บุญไพโรจน. (2559) การมีสวนรวมบริหารจัดการนาชลประทานของผูใชน้ําในเขตโครงการสูบนํ้า            
แกงคอย-บานหมอ จังหวัดสระบุรี. การคนควาอิสระนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
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ความพึงพอใจและความคาดหวังของคนในชุมชนเอื้ออาทร (โครงการหนองจะบก) ตอการใหบริการ
ของบริษัท T.A.B.จํากัด 
 
The Satisfaction and expectations of people in the community (Nong Chokbok Project) 
to the service of T.A.B. Co.,Ltd. 
 
ผูวิจัย    สหรัฐ  อินทยุง 

สาขาวิชา โลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 
อาจารยที่ปรึกษา   นิศากร  มะลิวัลย 

ภาควิชา โลจิสติกสและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริการที่สงผลตอความพึงพอใจและความคาดหวังของคนในชุมชน

โครงการหมูบานเอื้ออาทร(โครงการหนองจะบก) ตอการใหบริการของบริษัท T.A.B การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยได
ทําการศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของคนในชุมชน หมูบานเอ้ืออาทร (โครงการหนองจะบก) ท่ีจังหวัด 
นครราชสีมา ตอการใหบริการและรับบริการของบริษัท T.A.B ท่ีเปนผูใหบริการอยูในขณะนี้ โดยใชทฤษฎีความคาดหวัง
และทฤษฏีเก่ียวกับความพึงพอใจ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจกลุมตัวอยาง ไดแก คน
ในชุมชนบานเอื้ออาทร (โครงการหนองจะบก) จังหวัด นครศรีธรรมราช จํานวนทั้งสิ้น 1425 คน ใชหลักทฤษฏีของ 
เครจซ่ีและมอรแกน ไดกลุมตัวอยางมา 303 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
ดวยการหาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจและความ
คาดหวังของคนในชุมชน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดวย T-Test และ การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
ทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางรายคูโดยวิธีของ LSD และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความพึงพอใจและความ
คาดหวังของคนในชุมชนดวย สถิติทีในการเปรียบเทียบความพึงพอใจและความคาดหวังของคนในชุมชนกับปจจัยทั้ง 5 
ดาน พบวาผลการศึกษาพบวา 1) ปจจัยสวนบุคคลที่แตตางกันสงผลใหความพึงพอใจและความคาดหวังแตกตางกัน          
2) ความพึงพอใจและความคาดหวังในการใหบริการโดยรวม 1.ดานการใหบริการสํานักงาน 2.ดานการใหบริการรักษา
ความปลอดภัย 3.ดานการใหบริการรักษาความสะอาด 4.ดานการใหบริการสาธารณูปโภค แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวาระดับความความคาดหวังสูงกวาระดับความพึงพอใจ ดังนั้นทางบริษัทควรปรับปรุง
พัฒนาการใหบริการใหดียิ่งขึ้นเพื่อใหคนในชุมชนเกิดความพอใจมากวาความคาดหวัง 

 
คําสําคัญ : คุณภาพการใหบริการ, ความพึงพอใจ, ความคาดหวัง 
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Abstract
The purpose in this research is to study the services that affect the satisfaction and 

expectations of the people in the community of Ua Arthorn Village Project (Nong Chokbok 
Project) towards the service of T.A.B company. This study was aimed at the satisfaction and 
expectations of people in the community Ua Athorn Village (Nong Chokbok Project) in 
Nakhon Ratchasima Province, providing service and receiving services of T.A.B Company by 
being service provider, this research investigate with the theory of expectations and theories 
about satisfaction. This research is a quantitative research and using questionaire research to 
methods, the sample groups are 1,425 people in Ban Ua Arthorn community. (Nong Chokbok 
Project), Nakhon Si Thammarat Province, By using the theory of Krejcie and Morgan, 
therefore, there were 303 samples using questionnaires to collect data. Analyze data by 
frequency, percentage, mean and standard deviation, compare the satisfaction and expectations 
of people in the community. Classified by personal factors with T-test and one-way analysis of 
variance Test by testing the mean difference in pairs by LSD method and compare the 
difference between satisfaction and expectations of people in the community as well. Statistics 
that use to compare the satisfaction and expectations of the people in the community and all 5 
factors from the study found that : 1) The contrast of personal factors that affect satisfaction 
and expectations are different. 2) Overall of the satisfaction and the expectations service 1. 
Office services 2. Security service 3. Cleaning service 4. The aspect of utility services is 
significantly different at the level of 0.05. It is found that the level of expectation is higher than 
the satisfaction level. In this study claims that the company should improve the development of 
the service better so that people in the community are very satisfied that the expectations 

Key Word (s) : Service quality, Satisfaction, Expectation
 

บทนํา 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ในปจจุบันมีบริษัทที่เปนบริษัทรับเหมารับจางจากบริษัทที่เปนผูจัด
จางใหมาดําเนินงานแทนบริษัทตนเองเพื่อตองการที่จะลดตนทุนและเพิ่มการแขงขันในการท่ีจะคัดเลือกเขามาบริหาร 
โดยชุมชนหมูบานเอ้ืออาทร นครราชสีมา (โครงการหนองจะบก) ไดจัดทําโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับ ผูมีรายไดนอย
ไดมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองและเพื่อใหการบริหารชุมชนในโครงการบานเอ้ืออาทรเปนชุมชนท่ีนาอยูอาศัยยั่งยืน 
สมาชิกชุมชนมีวินัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีคุณภาพชีวิต ที่ดี มีโอกาสในการสรางรายไดและหรือลด
คาใชจายบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ชวยเหลือเกื้อกูลกันเอื้ออาทรตอกัน เคารพสิทธิของผูอื่น มีความเขมแข็ง มี
ศักยภาพและขีดความสามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองไดโดยใชการบริหารจัดการระบบ  องคชุมชนในรูปนิติ
บุคคล ในแตละประเภทหรือแตละบริษัทยังขาดการประเมินการทํางานท่ีเหมาะสมตั้งตามความตองการของคนในชุมชน
ในการใหบริการกับลูกคา ขาดความรูความเขาใจในการบริหารงานท่ีดี ยิ่งไปกวานั้นในแตละบริษัทนั้นมีลูกคาซึ่งลูกคาเปน
สิ่งจําเปนมากสําหรับการดําเนินธุรกิจ โดยลูกคาเปนตัวแปรสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นการใหความสําคัญกับลูกคา
นั้นเปนสิ่งสําคัญที่สุดเนื่องจากการทํางานที่มองขามความสําคัญในการสรางความพึงพอใจในการทํางานท่ีดีของบริษัท 
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 จากปญหาที่เกิดข้ึนไดใชกรณีศึกษา บริษัท T.A.B ในบริษัทนั้นพบวาในข้ันตอนการทํางานท่ียังมีปญหาในงาน
บริษัทที่ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดและในดานการใหบริการที่ยังประเมินจากการใหบริการไมได 
โดยการที่จะวัดผลแลวนําผลท่ีไดจากการประเมินโดยใชแบบสอบถามที่เก่ียวกับความพึงพอใจและความคาดหวังในการ
ใหบริการจากการทํางานของบริษัท T.A.B มาปรับปรุงการทํางานใหมีคุณภาพในการใหบริการมากย่ิงข้ึนและทําใหลูกคา
หรือลูกบานเกิดความพึงพอใจในการทํางานใหมากที่สุดเพราะเมื่อลูกคาพอใจก็จะสงผลตอภาพลักษณของบริษัทในการ
ดําเนินธุรกิจ จากปญหานี้จะตองตอบสนองความตองการของลูกคาใหลูกคาเกิดความพึงพอใจจึงจะเปนผลดีของบริษัท 
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังในการใหบริการคนในชุมชนเอ้ืออาทรใน
การใหบริการของบริษัท T.A.B.จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังที่เกิดขึ้นในการ
ทํางานท้ัง 4 ดานของบริษัท และเปรียบเทียบความพึงพอใจและความคาดหวังของผูที่มาใชบริการวามีความพึงพอใจ
มากกวาความคาดหวังหรือความคาดหวังมากกวาความพึงพอใจ 
 โดยการประเมินความพึงพอใจของคนในชุมชน โครงการหมูบาน เอื้ออาทร นครราชสีมา (โครงการหนองจะ
บก) ไดเล็งเห็นถึงการทํางานในทางดานการใหบริการและงานบริการ เพราะ คนในชุมชนนั้นไมเหมือนกันแตละรายนั้นมี
ปจจัยที่แตกตางกัน ในเร่ืองขั้นตอนการทํางานนั้นในแตละดานของการใหบริการนั้นยังไมมีการประเมินความชอบความ
พึงพอใจท่ีใชในการวัดผลการทํางานของบริษัท T.A.B ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเปนการใหคนในชุมชน โครงการหมูบาน เอื้อ
อาทร นครราชสีมา (โครงการหนองจะบก) ทําการประเมินความพึงพอใจในงานแตละดาน 1. ดานการใหบริการของ
สํานักงาน 2. ดานการรักษาความปลอดภัย 3. ดานรักษาความสะอาด 4. ดานการจัดการสาธารณูปโภค เพื่อตองการ
ทราบถึงความพึงพอใจและความคาดหวังในการใชบริการของบริษัท ซึ่งเปนงานหลักของบริษัท T.A.B ในการใหบริการ 
คนในชุมชน หมูบานเอื้ออาทร เพื่อทางบริษัทจะไดทราบถึงความคิดเห็นและความพึงพอใจที่คนในชุมชนมีตอบริษัท 
เพื่อใหบริษัทนั้นรับรูถึงความคิดเห็นที่ไดจากงานวิจัยนี้ของคนในชุมชนเพื่อนํามาปรับปรุงการใหบริการของบริษัท 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของคนในชุมชนเอ้ืออาทร (โครงการหนองจะบก) ท่ีมีผลตอความพึงพอใจและ
ความคาดหวังในการใหบริการของบริษัท T.A.B จํากัด 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระหวางความพึงพอใจและความคาดหวังในการใหบริการของบริษัท T.A.B จํากัด 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้ตองอยูบนแนวคิดเก่ียวกับ ปจจัยสวนบุคคลที่ มีผลตอความพึงพอใจและความคาดหวังในการ
รับริการอยางไรแสดงถึง เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได ที่แตกตางกันนั้น มีความคิดเห็นกับปจจัยการใหบริการทั้ง 
4 ดาน ประกอบดวย1.ดานการใหบริการสํานักงาน 2.ดานการใหบริการรักษาความปลอดภัย 3.ดานการรักษาความ
สะอาด 4.ดานการจัดการสาธารณูปโภคที่จะสงผลกับปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ ดังนั้น คนในชุมชนเปนกลุมคนท่ี
มีความสําคัญในฐานะผูบริโภคดานการใชบริการจากบริษัท มีความตองการและความคาดหวังตอบริษัทที่จะตอบสนอง 
ประกอบกับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกัน ซึ่งสงผลตอความพึงพอใจและความคาดหวังที่แตกตางกัน 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาคนควารวบรวมขอมูลและการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย และออกแบบวิธีการวิจัย 
 2. กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง โดยประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ คนในชุมชนหมูบานเอ้ือ
อาทรนครราชสีมา (โครงการหนองจะบก) จํานวนผูอยูอาศัยทั้งสิ้น 1425 คน กลุมตัวอยางจํานวน 303 กลุมตัวอยาง 
(ขอมูลกลุมประชากรทั้งหมดนั้นไดจากการนับผูอยูอาศัยทั้งหมดที่อาศัยอยูในโครงการหมูบานเอ้ืออาทรนครราชสีมา 
(หนองจะบก) 
 3. ทําการออกแบบสอบถามโดยใชหลักทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และเสนออาจารยที่ปรึกษาเพ่ือทําการ
ตรวจสอบความถูกตอง 
 4. เก็บแบบสอบถามท่ีแจกออกไปเพ่ือนํามาวิเคราะห ประมวลผล สรุปผล จัดทํารูปเลมและนําเสนอ
ผลงานวิจัย 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 175 คน คิด
เปนรอยละ 57.8 รองลงมา คือ เพศหญิง จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 42.2 มีอายุ 21 – 40 ป จํานวน 126 คน คิด
เปนรอยละ 41.6 รองลงมา คือ อายุ 41 – 60 ป จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 28.0 อายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 63 คน 
คิดเปนรอยละ 20.8 อายุ 60 ปขึ้นไป จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 9.6 ตามลําดับ มีสถานภาพ แตงงาน จํานวน 139 
คน คิดเปนรอยละ 45.9 รองลงมา คือ สถานภาพ โสด จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 33.7 สถานภาพ แยกกันอยู 
จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 13.9 สถานภาพ หยาราง จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 6.2 สถานภาพ อื่น ๆ จํานวน 1 
คน คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ มีอาชีพ พนักงานเอกชน จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 33.7 รองลงมา คือ          

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. อาชีพ 

5. รายได 

ความคาดหวังดานการใหบริการ 
1. ดานการใหบริการสํานักงาน 
2. ดานการรักษาความปลอดภัย 
3. ดานการรักษาความสะอาด 
4. ดานการจัดการสาธารณูปโภค 

ความพึงพอใจดานการใหบริการ 
1. ดานการใหบริการสํานักงาน 
2. ดานการรักษาความปลอดภัย 
3. ดานการรักษาความสะอาด 
4. ดานการจัดการสาธารณูปโภค 

คุณภาพการใหบริการ 
1. ความเปนรูปธรรม 
2. ความนาเช่ือถือวางใจ 
3. ความมีอัธยาศัยไมตร ี
4. การเขาถึงบริการ 
5. การติดตอสื่อสาร 
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รับราชการ จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 19.1 ธุรกิจสวนตัว จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 17.5 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 14.9 นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 12.9 เกษตรกรรม จํานวน 6 
คน คดิเปนรอยละ 1.9 ตามลําดับมีรายได/เดือน 10,000 – 20,000 บาท จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 26.0 รองลงมา 
คือ รายได 20,000 – 30,000 บาท จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 20.8 รายได 40,001 บาทข้ึนไป จํานวน 62 คน        
คิดเปนรอยละ 20.5 รายได 30,000 – 40,000 บาท จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 19.8 รายได ต่ํากวา 10,000 บาท 
จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 12.9 ตามลําดับ 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของคนในชุมชน         
เอื้ออาทร (โครงการหนองจะบก) จังหวัด นครศรีธรรมราช ตอการใหบริการของบริษัท T.A.B. จํากัด 

 

 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของคนในชุมชนเอ้ืออาทร (โครงการหนองจะบก) จังหวัดนครราชสีมา 

พบวาความพึงพอใจโดยรวมอยูที่ระดับนอย (  = 2.16, S.D. =0.37) เม่ือพิจารณาเปนรายดานเรียงจากมากไปนอย  

ไดแก ดานการใหบริการสาธารณูปโภค อยูที่ระดับปานกลาง (  = 2.92, S.D. =0.71) รองลงมาคือ ดานการใหบริการ

รักษาความปลอดภัย อยูที่ระดับปานกลาง (  = 2.77, S.D. =0.86) ดานการใหบริการรักษาความสะอาด อยูที่ระดับ

ปานกลาง (  = 2.72, S.D. =0.84) นอยที่สุดคือ ดานการใหบริการสํานักงาน อยูที่ระดับนอยท่ีสุด (  = 1.24, S.D. =0.07) 
ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 ผลการวิเคราะหระดับความความคาดหวังของคนในชุมชนเอ้ืออาทร (โครงการหนองจะบก) จังหวัด

นครราชสีมา พบวาความพึงพอใจโดยรวมอยูที่ระดับปานกลาง (  = 2.83, S.D. =0.12) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

เรียงจากมากไปนอย ไดแก ดานการใหบริการสาธารณูปโภค อยูที่ระดับปานกลาง (  = 3.00, S.D. =0.75) รองลงมา

คือ ดานการใหบริการสํานักงาน อยูที่ระดับปานกลาง (  = 2.82, S.D. =1.03) ดานการใหบริการรักษาความปลอดภัย 

อยูที่ระดับปานกลาง (  = 2.77, S.D. =0.85) นอยที่สุดคือ ดานการใหบริการความสะอาด อยูที่ระดับปานกลาง      

(  = 2.71, S.D. =0.86) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตางระดับความพึงพอใจของคนในชุมชนเอื้ออาทร (โครงการหนองจะบก) ตอการ

ใหบริการของบริษัท T.A.B. จํากัด  

ปจจัยการใชบริการ 
เพศ อาย ุ สถานภาพ อาชีพ รายได 

t sig f sig f sig f sig f sig 
ดานการใหบริการสํานักงาน -0.99 0.319 0.70 0.549 0.59 0.668 0.86 0.507 0.51 0.995 
ดานการใหบริการรักษาความปลอดภัย -0.80 0.428 0.43 0.727 0.20 0.936 0.25 0.938 0.14 0.964 
ดานการใหบริการรักษาความสะอาด 0.83 0.404 0.21 0.886 0.23 0.918 0.11 0.989 0.27 0.892 
ดานการใหบริการสาธารณูปโภค -0.59 0.548 0.55 0.644 0.74 0.565 0.37 0.869 0.92 0.449 
ความพึงพอใจโดยรวม -0.38 0.424 0.47 0.70 0.44 0.771 0.39 0.825 0.46 0.825 

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

ปจจัยการใชบริการ 
ความพึงพอใจ ความคาดหวัง 

 S.D. ระดับ ลําดับ  S.D. ระดับ ลําดับ 

ดานการใหบริการสํานักงาน 1.24 0.07 นอยที่สุด 4 2.82 1.03 ปานกลาง 2 
ดานการใหบริการรักษาความปลอดภัย 2.77 0.86 ปานกลาง 2 2.77 0.85 ปานกลาง 3 
ดานการใหบริการรักษาความสะอาด 2.72 0.84 ปานกลาง 3 2.71 0.86 ปานกลาง 4 
ดานการใหบริการสาธารณูปโภค 2.92 0.71 ปานกลาง 1 3.00 0.75 ปานกลาง 1 

โดยรวม 2.16 0.37 ปานกลาง - 2.83 0.12 ปานกลาง - 

�
�

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของคนในชุมชนเอ้ืออาทร (โครงการหนอง
จะบก) ตอการใหบริการของบริษัท T.A.B.จํากัด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวาดานการใหบริการสํานักงาน ,          
ดานการใหบริการรักษาความปลอดภัย,ดานการใหบริการรักษาความสะอาด,ดานการใหบริการสาธารณูปโภค ไมมีความ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกตางระดับความคาดหวังของคนในชุมชนเอื้ออาทร (โครงการหนองจะบก) ตอการ
ใหบริการของบริษัท T.A.B. จํากัด 

ปจจัยการใชบริการ เพศ อาย ุ สถานภาพ อาชีพ รายได 
t sig f sig f sig f sig f sig 

ดานการใหบริการสํานักงาน -1.30 0.012* 0.87 0.456 0.69 0.597 0.21 0.957 0.22 0.927 
ดานการใหบริการรักษาความปลอดภัย -1.46 0.026* 0.44 0.719 0.68 0.600 0.27 0.927 0.43 0.783 
ดานการใหบริการรักษาความสะอาด 0.16 0.402* 0.61 0.605 0.45 0.770 0.28 0.919 0.36 0.834 
ดานการใหบริการสาธารณูปโภค -1.01 0.000* 1.15 0.329 0.52 0.718 0.55 0.738 0.60 0.660 
ความพึงพอใจโดยรวม -0.90 0.11 0.76 0.527 0.58 0.671 0.88 0.885 0.40 0.801 

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความพึงพอใจของคนในชุมชนเอ้ืออาทร (โครงการหนอง
จะบก) ตอการใหบริการของบริษัท T.A.B.จํากัด พบวาเพศท่ีแตกตางกัน สงผลใหระดับความคาดหวังตอการใชบริการ
ดานการใหบริการสํานักงานดานการใหบริการรักษาความปลอดภัย ,ดานการใหบริการรักษาความสะอาด,ดานการ
ใหบริการสาธารณูปโภค แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางความพึงพอใจและความคาดหวังตอการใหบริการโดยรวมรายดาน 

ปจจัยบริการ 
ความพึงพอใจ ความคาดหวงั  

t 
 

df 
 

sig  S.D.  S.D. 

ดานการใหบริการสํานักงาน 1.24 0.07 2.82 1.03 1.138 302 0.085 
ดานการใหบริการรักษาความปลอดภัย 2.77 0.86 2.77 0.85 0.017 302 0.009* 
ดานการใหบริการรักษาความสะอาด 2.72 0.84 2.71 0.86 -0.116 302 0.005* 
ดานการใหบริการสาธารณูปโภค 2.92 0.71 3.00 0.75 1.335 302 0.368 
โดยรวม 2.16 0.37 2.83 0.12 0.593 302 0.123 

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความพึงพอใจและความคาดหวังของคนในชุมชนเอ้ืออาทร 
(โครงการหนองจะบก) ตอการใหบริการของบริษัท T.A.B จํากัด รายดาน พบวาความพึงพอใจและความคาดหวังตอการ
ใชบริการโดยรวมดานการใหบริการรักษาความปลอดภัย ดานการใหบริการรักษาความสะอาด แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบวาระดับความคาดหวังสูงกวาระดับความพึงพอใจ ดังแสดงในตารางท่ี 4 

 

อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของคนในชุมชนเอ้ืออาทร (โครงการหนองจะบก) ตอการ
ใหบริการของบริษัท T.A.B.จํากัดโดยรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง ในสวนของความพึงพอใจโดยดานที่มีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือดานการใหบริการสาธารณูปโภครองลงมาคือดานการใหบริการรักษาความปลอดภัยและดานการ
ใหบริการรักษาความสะอาดดานการใหบริการสํานักงานตามลําดับ 
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 ในสวนของความความคาดหวังโดยดานที่มีความคาดหวังมากที่สุดคือดานการใหบริการสาธารณูปโภค
รองลงมาคือดานการใหบริการรักษาสํานักงานและดานการใหบริการสํานักงานดานการใหบริการรักษาสะอาดตามลําดับ 
 นอกจากนี้ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจและความคาดหวังดานเพศท่ีแตกตางกันสงผลใหระดับความ
พึงพอใจดานการใหบริการรักษาความปลอดภัยกับดานการรักษาความสะอาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 ดานอายุที่แตกตางกันสงผลใหระดับความพึงพอใจดานการใหบริการรักษาความปลอดภัยกับดานการรักษา
ความสะอาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานสถานภาพแตกตางกันสงผลใหระดับความพึงพอใจดานการใหบริการรักษาความปลอดภัยกับดานการ
รักษาความสะอาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานอาชีพแตกตางกันสงผลใหระดับความพึงพอใจดานการใหบริการรักษาความปลอดภัยกับดานการรักษา
ความสะอาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานรายไดแตกตางกันสงผลใหระดับความพึงพอใจดานรายดานการใหบริการรักษาความปลอดภัยกับดานการ
รักษาความสะอาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 นอกจากนี้ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจและความคาดหวังดานเพศท่ีแตกตางกันสงผลใหระดับคาดหวัง
ดานการใหบริการสํานักงานกับดานการใหบริการสาธารณูปโภคไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานอายุที่แตกตางกันสงผลใหระดับความคาดหวังดานการใหบริการสํานักงานกับดานการจัดการ
สาธารณูปโภคไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานสถานภาพที่แตกตางกันสงผลใหระดับความคาดหวังดานการใหบริการสํานักงานกับดานการจัดการ
สาธารณูปโภคไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานอาชีพที่แตกตางกันสงผลใหระดับความคาดหวังดานการใหบริการสํานั กงานกับดานการจัดการ
สาธารณูปโภคไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดานรายไดที่แตกตางกันสงผลใหระดับความคาดหวังดานการใหบริการสํานักงานกับดานการจัดการ
สาธารณูปโภคไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สรุปผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดวา คนในชุมชนเอ้ืออาทร (โครงการหนองจะบก) ตอการใหบริการของบริษัท T.A.B.จํากัด 
เมื่อเปรียบเทียบระหวางความพึงพอใจและความคาดหวังไดดังนี้คือความพึงพอใจของคนในชุมชนพอใจในดานการรักษา
ความปลอดภัยกับดานดานรักษาความสะอาดในสวนของความคาดหวังของคนในชุมชนท่ีสูงกวาความพึงพอใจคือดาน
การใหบริการสํานักงานกับดานการจัดการสาธารณูปโภค 
 

ขอเสนอแนะ 
ทั้งนี้ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการนําไปปรับปรุง พัฒนาในดานตางๆ ตลอดจนสรางความ          

ชื่นชอบพอใจในการทํางานของบริษัทในการบริหารชุมชนเอ้ืออาทร (โครงการหนองจะบก) ดังนี้ 
1. ผูประกอบการควรเก็บขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับสถานที่ในชุมชนควรจะมีขอมูลและเตรียมความพรอมใน

การจะใหบริการอยูเสมอสามารถการตอบสนองกับลูกบานอยางเปนกันเองมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีในการสื่อสารกับลูกบาน
เมื่อเกิดปญหาหรือเกิดอุบัติเหตุสํานักงานตองสามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนากอนไดรวมท้ังรับฟงความคิดเห็นใน
ความเปนอยูของลูกบานและพรอมมีสวนชวยในการแกปญหา 
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2. ผูประกอบการองมีการจัดการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ใหหมูบานมีการจัดเวรเปล่ียนตรวจ
ตราในหมูบานอยางสม่ําเสมอและยังตองมีการจดบันทึกขอมูลผูที่อยูอาศัยและผูที่ไมใชผูอาศัยในชุมชนเพ่ือที่เม่ือเกิด
เหตุการณข้ึนสามารถรับหรือแกไขสถานการณไดในเบื้องตน 

3. ดานการรักษาความสะอาดผูประกอบการควรมีการรักษาความสะอาดสภาพแวดลอมในชมุชนอยาตอเนื่องมี
การจัดตั้งถังขยะกระจายในทุกพื้นที่ในชุมชนมีการทําความสะอาดอาคารอยูเปนประจําทุกวัน 

4. ดานสาธารณูปโภคนั้นเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนเม่ือในกรณีเกิดปญหาทางบริษัท
สามารถเขามาแกปญหาเบื้องตนได เชน น้ําไมไหลทางบริษัทสามารถหาสาเหตุไดและทกการแกไขใหน้ํากลับมาใชไดใน
เวลาอันรวดเร็วพรอมทั้งมีการเตรียมความพรอมชางที่ชํานาญใหพรอมในการรับมือกับกรณีเหลานี้ พรอมทั้งมีการจัดทํา
มาตราการณในการดําเนินงานแกไขเปนตน 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการทํางานในงาน ดานการจัดการสํานักงาน ดานการจัดการความสะอาด             
ดานการจัดการสาธารณูปโภคใหดียิ่งข้ึน 

2. จัดการรับฟงขอคิดเห็นในการใหบริการของคนในชุมชนโครงการหมูบานเอ้ืออาทร (โครงการหนองจะบก) 
เพื่อจะไดทราบถึงปญหาของคนแตระราย 
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การรับรูคุณคาตราสินคาที่สงผลตอความภักดี 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท 
 
Perceived Brand Equity Affecting the Loyalty in 111 Plaza in Chainat province
 
ผูวิจัย   สุกัญญา  ขําขุด 

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ  
 การวิจัยเรื่องการรับรูคุณคาตราสินคาที่สงผลตอความภักดี 111 รีสอรทแอนดสปาจังหวัดชัยนาท             
มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคาของลูกคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปาจังหวัดชัยนาท (2) เพื่อ
ศึกษาความภักดี ของลูกคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท และ (3)เพื่อศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคาที่
สงผลตอความภักดี 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ จํานวน 1,200 คน 
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรกําหนดขนาดตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 291 คน และสุม
ตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีวิธีของทาโร ยามาเน เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 
ไดแก สถิติคา t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) ดวยคา F-test และการ
วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ผลการศึกษา ดังนี้ 
 ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเร่ืองการรับรูคุณคาตราสินคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปา 
จังหวัดชัยนาท พบวา การรับรูคุณคาตราสินคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาทโดยภาพรวมและรายขอ
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการรับรูคุณภาพ สวนดานที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ดานการรูจักตราสินคา  
 ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเร่ืองความภักดีของลูกคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัด
ชัยนาท พบวา ความภักดีของลูกคา ตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาทโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานทัศนคติ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  คือ             
ดานพฤติกรรม  
 การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความความภักดีของลูกคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท 
จําแนกปจจัยสวนบุคคล พบวา ลูกคาในศูนยการคา 111 พลาซา ท่ีมีเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือนและสถานภาพ 
ตางกัน มีความคิดเห็นตอความความภักดีของลูกคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท ไมแตกตางกัน 
 การรับรูคุณคาตราสินคาที่สงผลตอความภักดี 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท พบวา การรับรู
คุณคาตราสินคาที่มีอิทธิพลตอความภักดีตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท สามารถเขียนสมการทํานาย
ความสัมพันธของการรับรูคุณคาตราสินคาที่มีอิทธิพลตอความภักดีตอ111 รีสอรทแอนดสปา ดังนี้ ความภักดีของ
ลูกคา= 0.816+ 0.429 (การรูจักตราสินคา) + 0.283 (การเช่ือมโยงตราสินคา) + 0.122  (การรับรูคุณภาพ) 
 
คําสําคัญ : การรับรูคุณคา,ตราสินคา,ความภักดี 
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ABSTRACT 
 A study on brand awareness affecting loyalty 111 Resort and Spa, Chainat Province. 
The objectives were (1) to study the perception of customer's brand value on 111 resorts 
and resorts in Chainat Province. (2) to study customer loyalty to 111 resort and spa Chai 
Nat (3) To study the perception of brand equity that influences loyalty. 111 Resort & Spa 
Chai Nat The sample size of the sample was 1,200. The sample size was 291 persons and 
sampled by Tara Yamanata method. The data were analyzed by t-test and one-way 
ANOVA with F-test and multiple linear regression analysis. 
 The opinions of the respondents on the brand awareness per 111 resort and spa. 
Chainat Province found that the brand awareness per 111 resort and spa. In the whole and 
in the whole, On the other hand, it was found that the highest mean was the quality 
awareness. The lowest mean was brand awareness 
  Customer feedback level on 111 resort and spa Chainat has found that customer 
loyalty to 111 resort and spa. In the whole and in the whole, On the other hand, it was found 
that the highest mean was attitude, while the least mean was behavior 
 Analyze data to compare customer loyalty with 111 resorts and spas. Chai Nat 
Personal factors were found that 111 Plaza customers who had sex, age, average income per 
month, and status had different opinions about customer loyalty to 111 resorts and spa. Chai 
Nat not different 
 Perception of Brand Values Affecting Loyalty 111 Resort & Spa Chainat Province 
found that brand perception influenced loyalty to 111. Resort and Spa Chai Nat Can predict 
the relationship of brand value perception influencing loyalty to 111. Resort & Spa: Customer 
loyalty = 0.816+ 0.429 (brand recognition) + 0.283 (brand link) +0.122 (Quality awareness) 

Keyword : Perceived ,Brand Equity, , Loyalty
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในภาพรวมของป 2560 ท่ีผานมา โรงแรมท่ัวประเทศมีอัตราการเขาพักเฉล่ีย (occupancy rate) โดยรวม
อยูที่ประมาณ 70-75% โดยภูมิภาคที่จัดวาดีอยางโดดเดน ประกอบดวย กรุงเทพฯ เชียงใหม ภูเก็ต และชลบุรี 
(พัทยา) ซึ่งจังหวัดเหลานี้โรงแรมมีอัตราการเขาพักเฉล่ียอยูในระดับที่ 75% ข้ึนไป และหากแยกตามภูมิภาคพบวา 
ภาคกลาง ซึ่งมีกรุงเทพฯเปนพ้ืนที่หลัก ยังถือวาธุรกิจอยูในเกณฑที่ดี เพราะในพื้นที่กรุงเทพฯนั้นแทบจะไมมีโรงแรม
ขนาดใหญเกิดขึ้นมาเพ่ิมแลว จะมีก็เพียงแคโรงแรมขนาดเล็ก หรือโรงแรมในกลุมบัดเจตท่ีอยูในตรอก ในซอยเปน
หลัก สวนภาคใตถือวาเปนภูมิภาคที่โรงแรมอัตราการเติบโตที่ดีมากในหลาย ๆ จังหวัดในแถบทะเลอันดามัน ทั้ง
ภูเก็ต พังงา กระบี่ และสมุย ที่สําคัญเปนภูมิภาคเดียวที่ไดทั้งนักทองเท่ียวกลุมยุโรป เอเชีย รวมถึงรัสเซีย โดยพบวา
ในชวงไฮซีซั่นของภูเก็ตในภาพรวมโรงแรมมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยถึง 85-90% แถมยังกระจายไปยังจังหวัดใกลเคียง
ดวย ขณะที่ชวงโลวซีซั่นยังสามารถรักษาอัตราการเขาพักเฉล่ียไวไดที่ราว 70% เชนเดียวกับภาคเหนือ ที่เชียงใหม 
ภาคตะวันออก ท่ีชลบุรี (พัทยา) ซึ่งในภาพรวมแลวถือวาดีมากเชนกัน ขณะท่ีภาคอีสานนั้นยังคงเปนโซนที่
นักทองเท่ียวตางชาติยังไมคอยนิยมไปนัก เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวในแตละจังหวัดอยูคอนขางหางไกล จะมีเพียง
กลุมนักทองเท่ียวจากลาวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวทางรถยนตเปนหลักเทานั้น 
 แมการแขงขันในตลาดธุรกิจโรงแรมเปนไปอยางรุนแรงข้ึน สงผลใหผูประกอบการโรงแรมในตลาดขยาย
ธุรกิจอยางระมัดระวัง แตยังมีการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหม ทั้งในรูปแบบการเขาซื้อ/ควบรวมธุรกิจ
โรงแรมในตลาด และในรูปแบบการลงทุนกอสรางโรงแรมแหงใหม ทั้งนี้ การลงทุนกอสรางโรงแรมของกลุม
ผูประกอบการรายใหมที่เปนกลุมทุนรายใหญ นาจะสงผลใหการแขงขันในเซ็กเมนตโรงแรมระดับสามดาวลงมาใน
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จังหวัดศูนยกลางเศรษฐกิจและการทองเท่ียวเปนไปอยางรุนแรงยิ่งขึ้น  อยางไรก็ดี สถานการณการทองเที่ยวในป 
2560 ยังคงมีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่องจากในป 2559 ประกอบกับแนวโนมการฟนตัวของตลาดการจัดงานตางๆ 
นาจะชวยเพิ่มรายไดจากการใหบริการสถานท่ีจัดงาน สงผลใหศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา ในป 2560 ธุรกิจโรงแรม
นาจะมีรายได 564,000-574,000 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 3.7-5.5 ชะลอลงจากป 2559 ท่ีเติบโตรอยละ 6.0 
จากปกอนหนา 
 แมสถานการณการทองเที่ยวในป 2560 มีแนวโนมดีขึ้นอยางตอเนื่องจากในป 2559 และสงผลใหธุรกิจ
โรงแรมไดรับอานิสงสจากการใหบริการรองรับนักทองเที่ยว แตธุรกิจโรงแรมก็ยังเผชิญแรงกดดันจากจํานวน
ผูประกอบการโรงแรมที่มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหมที่ลงทุน
กอสรางโรงแรม ซึ่งเล็งเห็นโอกาสในการลงทุนธุรกิจโรงแรมในพ้ืนที่ตางๆ ท่ีมีระดับการใหบริการตั้งแตโรงแรมระดับ
หาดาว สี่ดาวไปจนถึงสามดาวลงมา 
 สําหรับธุรกิจโรงแรมรายกลางและเล็กเผชิญความทาทายดานการแขงขันจากบริการที่พักประเภทอื่นๆ 
เชน คอนโดมิเนียม บานพัก เซอรวิสอพารทเมนท เปนตน ซึ่งต้ังราคาที่พักแขงขันกับโรงแรมระดับสามดาวลงมา            
ที่สวนใหญเปนผูประกอบการโรงแรมรายกลางและเล็ก โดยนักทองเที่ยวมีทางเลือกในการเชาที่พัก ทั้งจากเจาของ
โดยตรง และผานเว็บไซตหรือแอพพลิเคชั่นที่เปนตัวกลาง อยางตัวกลางที่ เปนเครือขายจับคูระหวางเจาของที่พัก
และนักทองเท่ียว และตัวกลางใหบริการทําธุรกรรมดานการทองเที่ยวผานอินเทอรเน็ต (Online Travel Agent) 
 ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา การแขงขันในตลาดธุรกิจโรงแรมเปนไปอยางรุนแรงขึน้ สงผลใหผูประกอบการ
โรงแรมในตลาดขยายธุรกิจอยางระมัดระวัง โดยการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารเพื่อการโรงแรมท่ัวประเทศ
ในชวงสามไตรมาสแรกของป 2559 ท่ีอยูที่ 1,936 อาคาร เพ่ิมข้ึนจากในชวงสามไตรมาสแรกของป 2558 ถึงรอย
ละ 68.51 สะทอนถึงแนวโนมการเพิ่มข้ึนของจํานวนโรงแรมและหองพักในอนาคต ที่จะสงผลใหการแขงขันระหวาง
ผูประกอบการโรงแรมทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน 

แมการแขงขันในตลาดธุรกิจโรงแรมจะเปนไปอยางรุนแรงขึ้น แตยังมีการเขาสูตลาดของผูประกอบการ
รายใหม ทั้งในรูปแบบการเขาซ้ือ/ควบรวมธุรกิจโรงแรมในตลาด และในรูปแบบการลงทุนกอสรางโรงแรมแหงใหม 
โดยผูประกอบการรายใหมที่เขาซื้อ/ควบรวมธุรกิจโรงแรมในตลาด มุงเนนปรับปรุงและรีแบรนดโรงแรม เพื่อดึงดูด
การใชบริการจากนักทองเที่ยว ในขณะท่ี ผูประกอบการรายใหมที่เล็งเห็นโอกาสในการลงทุนกอสรางโรงแรม         
เปนกลุมผูประกอบการอสังหาริมทรัพย และกลุมผูประกอบการธุรกิจอื่นๆ ที่เปนกลุมทุนรายใหญ เชน ธุรกิจ
พลังงาน ธุรกิจคาปลีก เปนตน 
 ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา ผูประกอบการรายใหมที่ลงทุนกอสรางโรงแรมนาจะเปนกลุมที่ขับเคลื่อนการ
ลงทุนธุรกิจโรงแรมในป 2560 อยางไรก็ตาม การเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหมนาจะสงผล ใหจํานวน
โรงแรมและหองพักในตลาดมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น และการแขงขันในตลาดธุรกิจโรงแรมเปนไปอยางรุนแรงขึ้น            
ซึ่งกดดันการเพิ่มอัตราการเขาพัก และการขึ้นราคาหองพักในป 2560 

ทั้งนี้ ผูประกอบการรายใหมเขาสูตลาดธุรกิจโรงแรม โดยเลือกลงทุนกอสรางโรงแรมในเซ็กเมนตตางๆ          
ที่แตกตางกัน ตามจุดแข็งและทรัพยากรที่ผูประกอบการแตละรายมีอยู เชน ความเชี่ยวชาญ ที่ดิน เงินลงทุน 
เครือขายพันธมิตร เปนตน โดยกลุมผูประกอบการอสังหาริมทรัพย ใชจุดแข็งดานการมีความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย ประกอบกับความสามารถในการจัดหาท่ีดิน พัฒนาโครงการรูปแบบ Mixed-use Project 
ที่ประกอบดวยที่อยูอาศัย โรงแรม อาคารสํานักงาน และศูนยการคา โดยในสวนของธุรกิจโรงแรมนั้น เปนการมุง
ลงทุนกอสรางโรงแรมระดับสี่ดาวขึ้นไป ในทําเลใจกลางจังหวัดศูนยกลางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
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 ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา การแขงขันในเซ็กเมนตโรงแรมระดับสี่ดาวขึ้นไปในจังหวัดศูนยกลางเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยวยังอยูในระดับที่ไมรุนแรง เนื่องจากธุรกิจโรงแรมในเซ็กเมนตดังกลาวยังมีจํานวนไมมาก โดยการ
ลงทุนกอสรางโรงแรมของกลุมผูประกอบการอสังหาริมทรัพย นาจะสงผลใหตลาดธุรกิจโรงแรมในเซ็กเมนตดังกลาว
คึกคักขึ้น ประกอบกับในป 2560 ภาครัฐกระตุนการทองเที่ยวจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติกลุมตลาดระดับบน เชน 
กลุมลองเรือยอรช กลุมทองเที่ยวเชิงกีฬา กลุมไมซ กลุมทองเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุมฮันนีมูนและจัดงานแตงงาน เปนตน 
นาจะหนุนใหเกิดการใชบริการโรงแรมระดับส่ีดาวขึ้นไปในจังหวัดศูนยกลางเศรษฐกิจและการทองเที่ยวมากข้ึน 
 สําหรับกลุมผูประกอบการธุรกิจอื่นๆ ที่เปนกลุมทุนรายใหญ เชน ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจคาปลีก เปนตน           
ซึ่งมีความพรอมในดานทรัพยากร ท้ังที่ดิน เงินลงทุน และเครือขายพันธมิตร ไดขยายการลงทุนมาสูธุรกิจโรงแรม
ระดับสามดาวลงมา ทั้งในจังหวัดศูนยกลางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว และจังหวัดเมืองรอง เชน บุรีรัมย เลย ตาก 
สระแกว เปนตน ที่ภาคสวนตางๆ ไดนําเสนอเสนทางการทองเท่ียวใหมๆ และการทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางจังหวัด 
เพื่อใหบริการรองรับนักทองเที่ยวระดับกลาง รวมถึงยังเจาะตลาดผูใชบริการกลุมใหมๆ อยางผูติดตอธุรกิจในกลุม
ผูจัดการ พนักงานระดับกลาง และพนักงานขายในจังหวัดที่เร่ิมมีการขยายตัวของการคาและการลงทุน 
 กลาวโดยสรุปไดวา ผูประกอบการโรงแรมตองจับตาการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหมในป 2560         
ที่นาจะสงผลใหการแขงขันในเซ็กเมนตโรงแรมระดับสามดาวลงมาในจังหวัดศูนยกลางเศรษฐกิจและการทองเที่ยวเปนไป
อยางรุนแรงขึ้น ในขณะที่ยังมีชองวางในตลาดธุรกิจโรงแรม อยางโรงแรมระดับสี่ดาวข้ึนไป และจังหวัดเมืองรอง ท่ีการ
แขงขันยังอยูในระดับที่ไมรุนแรง ซึ่งสะทอนโอกาสใหผูประกอบการรายใหมเขามาลงทุนกอสรางโรงแรมในป 2560  
 จังหวัดชัยนาทน้ันมีสถานที่ทองเท่ียวมากมาย เหมาะสําหรับนักทองเท่ียวที่ตองการไปสัมผัสบรรยากาศ
ธรรมชาติ ซึ่งสถานท่ีทองเท่ียวไดแก วัดธรรมามูล,วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ,วัดมหาธาตุ , 
วัดกรุณา ,วัดอินทราราม ,วัดปากคลองมะขามเฒา ,วัดพระแกว ,วัดสองพ่ีนอง ,วัดไกลกังวล หรือ เขาสารพัดดีศรี
เจริญธรรม ,วัดพิชัยนาวาส หรือ วัดบานเชี่ยน ,อนุสาวรียขุนสรรค ,พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชัยนาทมุนี ,เขื่อน
เจาพระยา ,สวนนกชัยนาท และสวนลิง ซึ่งปจจุบันมีนักทองเที่ยวที่มีระยะเวลาการเที่ยวระยะส้ันจํานวนมาก มา
เที่ยวท่ีชัยนาท ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสวนการรับรูคุณคาตราสินคาที่สงผลตอความภักดี 111 รี
สอรทแอนดสปาจังหวัดชัยนาท เพื่อจะนํามาเปนแนวทางในสรางคุณคาแกการจําจํากับลูกคา ใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม เพ่ือรักษาฐานลูกคาเกาและเพ่ิมจํานวนลูกคาใหม อีกทั้งเพื่อเปน
ประโยชนตอผูที่สนใจตอไป 
 
คําถามการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองการรับรูคุณคาตราสินคาที่สงผลตอความภักดี 111 รีสอรทแอนดสปาจังหวัดชัยนาท พะเยา 
มีคําถามที่เก่ียวของกับการวิจัย คือ 

1. การรับรูคุณคาตราสินคาของลูกคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปาจังหวัดชัยนาท เปนเชนไร 
2. ความภักดี ของลูกคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท เปนเชนไร  
3. การรับรูคุณคาตราสินคาที่สงผลตอความภักดี 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองการรับรูคุณคาตราสินคาที่สงผลตอความภักดี 111 รีสอรทแอนดสปาจังหวัดชัยนาท พะเยา 

มีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ 
1. เพื่อศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคาของลูกคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปาจังหวัดชัยนาท  
2. เพื่อศึกษาความภักดี ของลูกคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท  
3. เพื่อศึกษาการรับรูคุณคาตราสินคาที่สงผลตอความภักดี 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท  
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การทบทวนวรรณกรรม 
ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
1. ความหมายของคุณคาตราสินคา 
 Kotler and Keller (2009) คุณคาตราสินคา คือ คุณคาเพิ่มที่จับตองได ซึ่งมีคุณคาทางจิตใจรวมไปถึง
การเงินของบริษัท สะทอนถึงการแสดงออกและความรูสึกของผูบริโภค  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) กลาววาตราสินคาคือคําสัญญาท่ีผูขายมีการสงมอบผลประโยชนและ
การประกันเรื่องคุณภาพของสินคาหรือบริการ ซ่ึงมีการสื่อความหมาย 6 ระดับ ไดแก คุณลักษณะของสินคา       
ตราสินคานั้นทําใหผูบริโภคนึกถึงลักษณะหรือคุณสมบัติที่เดนชัดของผลิตภัณฑหรือบริการ และเชื่อมโยงตอ
คุณประโยชนตามรูปแบบลักษณะหนาที่และทางดานอารมณ เชน ความแข็งแกรง ทนทาน และทําใหเกิดคุณคา 
วัฒนธรรม ตราสินคานั้นๆ อาจเปนตัวแทนในเร่ืองของการเปนวัฒนธรรมองคกรหรือในประเทศผูผลิต ซึ่งตราสินคา
สามารถเปนตัวบงชี่เร่ืองบุคลิกภาพของสินคาและสื่อถึงคุณลักษณะของผูใช 
 การสรางคุณคาตราสินคาของ David Aker (Aker model) ไดกลาวเอาไววา การมองคุณคาตราสินคาตรา
สินคาเหมือนกับหนี้สินหรือสินทรัพยของท่ีเชื่อมโยงกับตราสินคา โดยสามารถลดหรือเพ่ิมคุณคาตราสินคา หรือคุณคา
ของผลิตภัณฑที่มีตอตราบริษัทและลูกคา โดยรายการสินทรัพยของ Aaker ไดแก (Kotler&Keller,2009 , p.238-284 
อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,2552) การรูจักตราสินคา การเชื่อมโยงตราสินคา และการรับรูคุณภาพ 
 

องคประกอบคุณคาตราสินคา 
สวนที่ 1 การตระหนักรูตราสินคา (Brand Awareness) 
 Aaker (1991) ไดกลาววา การจดจํา การระลึกถึงตราสินคาที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑในกลุมหรือบริการ
และสิ่งเชื่อมโยงของความไมแนใจในตราสินคาไปสูความมั่นใจในระดับของสินคานั้นคือความสามารถของทาง
ผูบริโภค โดยการรูจักชื่อตราสินคาจะแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก  
 1. ไมรูจักตราสินคา (Unaware of Brand) ในระดับนี้คือระดับท่ีผูบริโภคนั้นเคยเห็นหรือไมรูจักตราสินคา 
 2. จดจําตราสินคา (Brand Recognition) ในระดับนี้คอืระดับที่ผูบริโภคนั้นนึกถึง ชื่อหรือบริการ ของตรา
สินคาจากการใหขอมูลเบื้องตน 
 3. การระลึกไดในตราสินคา (Brand Recall) ในระดับนี้คือระดับท่ีผูบริโภคจะสามารถนึกถึงชื่อหรือบริการ
ของตราสินคาไดเอง ซ่ึงไมจําเปนตองมีขอมูลใดๆ มาเก่ียวของ 
 4. ระดับสูงสุดในใจ (Top of Mind) ในระดับนี้คือระดับท่ีผูบริโภคนึกถึงตราสินคานั้นๆ ไดกอนคูแขง 
สวนที่ 2 คุณภาพที่ถูกรับรู (Perceived Quality)  
 Aaker (1991) ไดกลาวเอาไววา การท่ีผูบริโภครับรูคุณภาพโดยรวมของความเหนือกวาของตราสินคาใดๆ 
โดยจะมีการพิจารณาจากคุณสมบัติการใชงานของผูบริโภค ถึงแมจะพึงพอใจในสินคาก็ไมไดหมายความวาสินคาจะ
มีคณุภาพดีเสมอไป ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของผูบริโภค 
  1. เหตุผลในการเลือกซ้ือ (Reason to buy) เม่ือผูบริโภครับรูถึงคุณภาพของสินคา ทําใหเปนเหตุผลและ
ปจจัยหลักท่ีผูบริโภคจะเลือกซ้ือสินคา โดยการส่ือสารทางการตลาดเปนสวนชวยในการกระตุนพฤติกรรมในการ
เลือกซื้อของผูบริโภคและคอยใหขอมูลเก่ียวกับสินคา 
 2. ความแตกตาง/การวางตําแหนงของตราสินคา (Differentiation/Position) การที่ผูบริโภครับรูถึง
คุณภาพ ทําใหผูบริโภครับรูถึงความแตกตางได และการวางตําแหนงของตราสินคาจะวางใหอยูในระดับที่ผูบริโภค
สามารถรับรูได ระหวางคุณภาพสินคานั้นๆ กับคูแขง 
 3. ราคาสินคาที่สูง (Price Premium) เปนผูบริโภคมองเห็นความแตกตางกันของตราสินคาโดยรับรู
คุณภาพสินคา ทําใหสามารถต้ังราคาสินคาสูงตามที่ตองการในแตละกลุมเปาหมายได 
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 4. ความสนใจของชองทางการจัดจําหนาย (Channel Member Internet) เม่ือผูบริโภครับรูคุณภาพและ
สนใจในสินคา ทําใหผูขายสินคาชองทางตาง ๆ อยากจะขายสินคาที่มีคุณภาพใหกับผูบริโภค 
 5. ขยายตราสินคา (Brand Extension) คือการที่บริษัทมีการนําชื่อตราสินคาเดิมไปใชในสินคาอีกกลุม
หนึ่งซึ่งเปนสินคากลุมใหมออกสูตลาด ทําใหชวยลดตนทุนการสื่อสารได 
สวนที่ 3 การเช่ือมโยงตราสินคา (Brand Associations) 
 Aaker (1991) ไดกลาวถึงการเชื่อมโยงตราสินคาไววา เปนความสัมพันธที่ เชื่อมโยงส่ิงตางๆ ระหวางตรา
สินคาเขากับความทรงจําของทางผูบริโภค และสงผลใหชวยสรางทัศนคติในแงบวกใหตราสินคาและเชื่อมโยง
ความรูสึกผูบริโภคเขากับตราสินคา โดยเม่ือมีความเชื่อมโยงกันระหวางผูบริโภคและตราสินคาแลวนั้น จะสราง
คุณคาใหตราสินคาไดโดยขอมูลตราสินคานั้นๆ จะถูกดึงออกมาจากความทรงจําผูบริโภค และยังสรางความแตกตาง
ใหกับตราสินคาได ซึ่งทําใหผูบริโภคนั้นมีเหตุผลในการเลือกซ้ือ 
 

สรุป 
 คุณคาของตราสินคา หรือ Brand Equity คือตรา หรือยี่หอ ของสินคาหรือบริการที่ลูกคาหรือผูบริโภค
มองเห็นวามีคุณคา เปนตราที่ผูบริโภคมีทัศนคติ ความเชื่อที่ดีตอคุณสมบัติของสินคา มีความชื่นชอบในตราสินคา 
ซึ่งจะนําไปสูความจงรักภักดีในสินคาและตราสินคานั้น 

โดยการสรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับตราสินคานั้น คุณตองสรางความประทับใจใหเกิดข้ึนกับตราสินคานั้น
เสียกอน ซ่ึงจะทําไดโดยการใหผูบริโภครับรูถึงคุณภาพของสินคาและบริการ แลวเกิดความประทับใจในสินคาและ
บริการนั้น โดยการสรางความประทับใจ (Appreciation) นั้น แตกตางจากการสรางความพึงพอใจ (Satisfaction) 
 2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความจงรักภักดี 
โดยปกติแลวมนุษยตองการเห็นตนเองมีความกาวหนาในการงาน เพราะมนุษยนั้นก็มีปจจัย ความคงอยูหรือลาออก
จากองคกรแตกตางกัน และการที่องคกรจะใชปจจัยคาตอบแทนเปนเครื่องจูงใจเพียงอยางเดียว ไมใชเฉพาะความ
จงรักภักดี หากองคกรมีความใสใจ สรางความจงภักดีใหกับพนักงานทุกๆ ดานก็จะสามารถชวยใหองคกรมี
ประสิทธิผลและทํามีความตองการที่อยูกับองคกรตลอดไป ซ่ึงมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวแตกตางกัน
ออกไป ดังนี้ 
 Blau and Scotts (1962) ใหความหมายไววา ความจงรักภักดีตอองคกร หมายถึง ความรูสึกและการ
แสดงออกตอผูบังคับบัญชา ใหเห็นวาผลผลิตของพนักงานทีความสัมพันธตอความภักดีเปนอยางมาก และ
ผูบังคับบัญชาสามารถสั่งการและงายตอการกระตุนพนักงานในองคกร 
 Baron (1986) ไดใหความหมายไววา ความจงรักภักดีตอองคกร หมายถึง การสะทอนใหเห็นเกี่ยวกับ
บุคคลที่มีความเชื่อมั่น ศรัทธา และรักตอองคกรที่ตนเปนสมาชิกอยู ประกอบดวย 
  1) การยอมรับอยางสูงตอเปาหมายและคานิยมขององคกร 
  2) การเต็มใจท่ีจะเขาไปกระทําการใดที่แทนได 
  3) ความปรารถนาอยางสูงสงที่จะคงอยูกับองคกรนั้นตอไป 
 ฮอย และรีส (Hoy & Rees, 1974, pp. 274-275 อางถึงใน จาตุรงค วัฒนศิริ, 2552,หนา 42-45)         
ไดกลาววา ความจงรักภักดีตอองคกรเปนสิ่งที่แสดงออกซ่ึงสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับองคกร ถาคนยิ่งมีความ
จงรักภักดีตอองคกรสูงมากขึ้นเทาไร แนวโนมที่จะลาออกหรือทิ้งองคกรไปก็จะนอยลงเทานั้น ความจงรักภักดี
ประกอบดวย 3 มิติ คือ พฤติกรรมท่ีแสดงออก (Behavioral aspect) ความรูสึก (Affective aspect) และการรับรู 
(Cognitive aspect)เครื่องชี้วัดความจงรักภักดีจําแนกเปนดานไดดังนี้ 
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1. ดานพฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral aspect) คือ ผลจากการท่ีบุคคลมีความรูสึกขั้นตน              
จึงตอบสนองออกมาโดยการแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งในเร่ืองพฤติกรรมนั้นทัศนคติอาจเปนสาเหตุของ
การแสดงพฤติกรรม หรือทัศนคติอาจเปนผลของการแสดงพฤติกรรมเมื่อแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งแลว 
บุคคลนั้นจะมีทัศนคติทางบวกตอส่ิงที่ตนเองไดกระทําถึงแมวาส่ิงที่กระทําไมสอดคลองกับทัศนคติในตอนแรก           
เม่ือกระทําไปแลวคนเราก็จะทําการเปลี่ยนแปลงทัศนคติใหเปนทางที่ดีเพื่อลดความเครียดที่อาจเกิดข้ึนได ไดแก 
ความตองการที่จะยายตามองคการ เมื่อองคการยายไปที่อื่น 

2. ดานความรูสึก (Affective aspect) คือ อารมณ ความรูสึกที่เกิดจากการประเมินความรูสึกชอบ            
ไมชอบตอบุคคลหรือสถานการณ เชน ความรักที่จะทา งานกับองคการความพึงพอใจในองคการ 

3. การรับรู (Cognitive aspect) คือ คานิยม ความเชื่อที่บุคคลยึดถือตอบุคคลหรือ 
สถานการณที่มีอิทธิพลตอสิ่งที่บุคคลรับรูและกระทํา เชน ความเชื่อมั่นและไววางใจในองคการ  ความ

เชื่อถือในผูบังคับบัญชาและองคการ แมคนอ่ืนจะมีปฏิกิริยาตอการตัดสินใจขององคการความรูสึกวาองคการและ
ผูบังคับบัญชายินดีรับผิดชอบแทนเมื่อตัวเองบกพรอง ความรูสึกโดยตรงวามีความจงรักภักดีตอองคการ 
 จาตุรงค วัฒนศิริ (2552, หนา 38) ไดใหความหมายวา ความจงรักภักดีตอองคการ หมายถึง ความรูสึก
และการแสดงออกของพนักงาน ซ่ึงเคารพตอองคการมีความเต็มใจปฏิบัติงานและอุทิศตนตอองคการ มีความผูกพัน
และรูสึกเปนเจาของโดยตองการเปนสวนหนึ่งขององคการ สนใจและเอาใจใส ภูมิใจและสนับสนุนองคการพรอม
ปกปององคการจากการตอตานของบุคคลอื่น ตระหนักในดานดีขององคการ เกิดความเชื่อถือและไววางใจพรอมที่
จะชวยเหลือองคการ ปรารถนาและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานอยูในองคการตอไป 
 กรองกาญจน ทองสุข (2554, หนา 54) ไดใหความหมายวา ความจงรักภักดีตอองคการ หมายถึง 
ความรูสึกของบุคคลที่รูสึกจงรักภักดีตอองคการ สถานที่ที่ตนปฏิบัติงานอยู ทุมเทและอุทิศตนใหกับองคกร มีความ
พึงพอใจในการทํางาน พอใจในผลงาน วัฒนธรรม ตลอดจนรู สึกรักและมีความอบอุนผูกพันตอองคกร และ
ปฏิบัติงานอยูในองคกรตอไปดวยความเต็มใจ 
 โบและสก็อต (Blau & Scott, 1962, p. 165 อางถึงใน ปยะฉัตร แวงโสธรณ, 2548,หนา 12) ชี้ใหเห็นวา 
ผลผลิตของพนักงานมีสวนสัมพันธกันอยางมากกับความจงรักภักดีอาจเปนเพราะวาผู บังคับบัญชาท่ีไดรับความ
จงรักภักดีจากผูใตบังคับบัญชา มีความสะดวกในการสั่งการ และงายท่ีจะกระตุนใหผูใตบังคับบัญชามีความพยายาม
ในการทํางานเพ่ิมขึ้นมารช และมานารี (Marsh & Mannari, 1977 อางถึงใน พัชรินทร รอดพยันตร, 2545,หนา 
22) กลาววา ความจงรักภักดีตอองคการมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ซึ่งความผูกพันตอองคการเปน
ระดับความมากนอยของความรูสึกเปนเจาของหรือความจงรักภักดีที่บุคคลมีตอองคการที่ตนทํางานอยูเปนการ
ยอมรับเปาหมายหลักขององคการ รวมทั้งจะตองมีการประเมินผลองคการในทางบวกดวย 
 กลาวโดยสรุป ความจงรักภักดีตอองคการ คือ การที่บุคคลมีความผูกพันตอองคการภูมิใจในการเปน
สมาชิกขององคการรูสึกเปนเจาของโดยเสียสละและทุมเทในการปฏิบัติงานใหกับองคการเต็มที่ดวยความเต็มใจเพ่ือ
ชวยเหลือสนับสนุนและปกปององคการ ตลอดจนมีความตั้งใจ จะทํางานอยูกับองคการนี้ตลอดไปความจงรักภักดี
ทั้ง 3 มิติ ที่ประกอบดวยพฤติกรรมที่แสดงออก (Behavioral aspect) ความรูสึก (Affective aspect) และการ
รับรู (Cognitive aspect มีความหมายดังนี้ 
 1. ดานพฤติกรรมท่ีแสดงออก (Behavioral Aspect) หมายถึง การแสดงออกถึงความไมอยากยายไปจาก
บริษัท ความตองการที่จะยายตามบริษัท เมื่อบริษัทยายไปท่ีอื่นปรารถนา ที่จะคงความเปนสมาชิกของบริษัท
ตลอดไป 
 2. ดานความรูสึก (Affective Aspect) หมายถึงความรักที่จะทํางานกับบริษัท ความพึงพอใจในบริษัทมี
ความภูมิใจในการเปนสมาชิกของบริษัทมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของบริษัท โดยรูสึกวาตนเองมีความสําคัญตอ
บริษัทและยินดีมีสวนรวมทุกกิจกรรมของบริษัทซึ่งเปรียบเสมือนทุกคนเปนครอบครัว 
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 3. ดานการรับรู (Cognitive Aspect) หมายถึง ความเชื่อมั่นและไววางใจในบริษัทความเชื่อถือใน
ผูบังคับบัญชา แมคนอื่นจะมีปฏิกิริยาตอการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา ความรูสึกวาบริษัทและผูบังคับบัญชายินดี
รับผิดชอบแทนเมื่อตัวเองบกพรอง ความรูสึกโดยตรงวามีความจงรักภักดีตอบริษัทมีทัศนคติเชิงบวกตอคุณคาและ
เปาหมายของบริษัท 
 Ivanauskiene & Auruskevicien (2009) องคประกอบของการวัดความภักดีโดยทั่วไปนั้นเริ่มจากการ
แบงลูกคาเปน 2 กลุมหลัก คือ 1) ความภักดีดานพฤติกรรมซ่ึงเปนการแสดงออกทางการกระทําที่สามารถมองเห็น
ได เชน การซื้อหรือใชสินคาและบริการซํ้าๆ การบอกตอหรือการแนะนําผูอื่น และ 2) ความภักดีดานทัศนคติ           
คือ การวัดความคิด และความรูสึกผูกพันของลูกคาตอองคกรซึ่งแสดงผลลัพธเปนพฤติกรรม เชน การคํากลาวคํา
ชมเชยและความตั้งใจ ที่จะซื้อซํ้า เปนตน  
 Szczepanka & Gawron (2011) กลาววา ลูกคาจะมีกระบวนการคิดและตัดสินใจที่มีตอสินคานั้นแลว
ถายทอดเปนพฤติกรรมเชิงบวก 
 ความสําคัญของการวัดทั้งดานทัศนคติและพฤติกรรม เปนการวิเคราะหความภักดีของลูกคาที่มีตอองคกร 
ซึ่งนักวิชาการตลาดและนกัวิจัยหลายทานไดนําเสนอการแบงกลุมความภักดีเพิ่มเติมอีกกลุมหนึ่ง คือ ความภักดีดาน
ผสม ซึ่งหมายถึงการรวมความภักดีดานพฤติกรรมและทัศนคติไวดวยกัน ซึ่งสามารถลดชองวางทั้งสองดานแรก         
คือ ไมไดเนนเฉพาะพฤติกรรมดานใดดานหนึ่ง เชน ความถ่ีในการซื้อหรือการใชบริการซ้ําๆ แตนําพฤติกรรมดาน
ทัศนคติเขามาเปนปจจัยรวมในการศึกษาดวยและในปจจุบนั นักวิจัยทางการตลาดนิยมใชมิติทั้งสองดานรวมกันเพื่อ
เปนตัวชี้วัดความภักดี ซึ่งมีความครอบคลุมมากขึ้น (Boora & Singh, 2011 อางถึงใน ศิมาภรณสิทธิชัย และ       
สิญาธร ขุนออน, 2015). 

จากความหมายของนักวิชาการหลายทาน สรุปไดวา ความจงรักภักดีตอองคกร หมายถึง ความรักและ
ความเคารพตอองคกร ซ่ึงจะแสดงออกมาดวยการอุทิศตนตอองคกรภาคภูมิใจและสนับสนุนองคกรพรอมที่จะ
ชวยเหลือตอองคกรทุกเมื่อ และปรารถนาท่ีจะอยูกับองคกรตอไปโดยไมคิดยายหรือลาออกจากองคกรและใน
งานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยเลือกความหมายของ Hoy and Rees เปนแนวทางการศึกษา 
  

วิธีการศึกษา/ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูลูกคาที่มาใชบริการ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาทจํานวน 1,200 
คนตอเดือน (สถิติลูกคาประจําเดือนกรกฏาคม 2561) กลุมตัวอยาง ไดแก คือ ลูกคาที่มาใชบริการ 111 รีสอรท
แอนดสปา จังหวัดชัยนาทจํานวน 1,200 คนตอเดือน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรคํานวณ โดยวิธี
ของทาโร ยามาเน ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธีแบบสุมราย
สะดวก จํานวน 291 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบงเปน 4 
ตอน ประกอบดวย (1) ขอคําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
คือ การแจกแจงความถี่ และรอยละ (2) ขอคําถามเกี่ยวกับองคประกอบของการรับรูของลูกคา (3) ขอคําถาม
เกี่ยวกับความภักดี โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 คือ การหาคาเฉลี่ย (Mean)            
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และ (4) สอบถาม
เก่ียวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีตอการบริหารสปา วิเคราะหขอมูลโดยการรวบรวมขอมูลและสรุปประเด็น ทั้งนี้ 
ผูวิจัยไดวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของลูกคาที่มีตอ111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท ตามปจจัยสวน
บุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได โดย เพศ ใชสถิติการวิเคราะห t-test สวน อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได ใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบความแตกตาง
ระหวางกลุมตัวอยางอยางมีนัยสําคัญทางสิถิติที่ระดับ 0.05 ผูวิจัยไดทําการทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูโดยใช
การทดสอบดวยวิธี Scheffe’s และ การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) 
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เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูคุณคาตราสินคากับความภักดี เพ่ือศึกษาวามีการรับรูคุณคาตราสินคา
ตัวใดบางที่รวมกันทํานายหรือพยากรณหรืออธิบายการผันแปรของความภักดีของลูกคา 
 

ผลการศึกษา 
 1. ผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 291 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 60.8            
มีอายุอยูในชวง 31-40 ปจํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 45.02 ซ่ึงสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,001-
20,000 บาท จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 41.90มีสถานภาพโสด จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 63.90 
 2. ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเรื่องการรับรูคุณคาตราสินคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปา 
จังหวัดชัยนาท พบวา การรับรูคุณคาตราสินคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาทโดยภาพรวมและรายขอ
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.93) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการรับรูคุณภาพ          
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.02) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการรูจักตราสินคา(คาเฉลี่ยเทากับ 3.89)  
 3. ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเรื่องความภักดีของลูกคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัด
ชัยนาท พบวา ความภักดีของลูกคา ตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาทโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.58) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานทัศนคติ  (คาเฉลี่ยเทากับ 
3.63) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานพฤติกรรม (คาเฉล่ียเทากับ 3.51)  
 4. การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความความภักดีของลูกคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัด
ชัยนาท จําแนกปจจัยสวนบุคคล พบวา ลูกคาในศูนยการคา 111 พลาซา ที่มีเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือนและ
สถานภาพ ตางกัน มีความคิดเห็นตอความความภักดีของลูกคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท          
ไมแตกตางกัน 
 5. การรับรูคุณคาตราสินคาที่สงผลตอความภักดี 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท พบวา การรับรู
คุณคาตราสินคาที่มีอิทธิพลตอความภักดีตอ111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท โดยมีคาสัมประสิทธิพหุคูณ
เทากับ 0.847 โดยสามารถอธิบายการรับรูคุณคาตราสินคาที่มีอิทธิพลตอความภักดีตอ111 รีสอรทแอนดสปา 
จังหวัดชัยนาท ไดรอยละ 71.18 สามารถเขียนสมการทํานายความสัมพันธของการรับรูคุณคาตราสินคาที่มีอิทธิพล
ตอความภักดีตอ111 รีสอรทแอนดสปา ดังนี้ 

ความภักดีของลูกคา= 0.816+ 0.429 (การรูจักตราสินคา) + 0.283 (การเช่ือมโยงตราสินคา) + 0.122 
(การรับรูคณุภาพ) โดยมีผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณของการรับรูคุณคาตราสินคาท่ีสงผลตอความภักดี 111 รีสอรท

แอนดสปา จังหวัดชัยนาท 
ตัวแปรตามลําดับที่เขาสมการ B S.E Beta t Sig. 

1.ดานการรูจักตราสินคา 0.429 0.051 0.466 8.412 0.000 ** 
2.ดานการเชื่อมโยงตราสินคา 0.283 0.045 0.306 6.267 0.000** 
3.ดานการรับรูคุณภาพ 0.122 0.038 0.154 3.195 0.000** 
คาคงที่ 0.816 0.509  6.403 0.000 
R 0.847      
R Square 0.718      
Adjusted R Square 0.718      

 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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อภิปรายผล 
1. ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเรื่องการรับรูคุณคาตราสินคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปา 

จังหวัดชัยนาท พบวา การรับรูคุณคาตราสินคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาทโดยภาพรวมและรายขอ
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.93) เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการรับรูคุณภาพ          
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.02) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานการรูจักตราสินคา(คาเฉลี่ยเทากับ 3.89) ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดดังนี้ 
 ดานการรูจักตราสินคา การรับรูคุณคาตราสินคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวม
และรายขออยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.89) เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ลูกคาจดจําตรา
สินคาไดเปนอยางดี (คาเฉลี่ยเทากับ 4.00) สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ลูกคารูจักรีสอรทฯแหงนี้จากสื่อโฆษณา
ตางๆ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.77) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เนตรนภา ชินะสกุลชัย (2553) พบวา การรับรูคุณคา
ตราสินคาของกลุมตัวอยางที่มีตอโทรศัพทมือถือยี่หอไอโฟน ดานการรูจักตราสินคา อยูในระดับการรับรูคุณคาตรา
สินคาในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ทานจดจําตราสินคาไอโฟนไดเปนอยางดี 
 ดานการเชื่อมโยงตราสินคา การรับรูคุณคาตราสินคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท มีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.98) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ รีสอรท ฯ มีความ
เหมาะสมทั้งราคาและคุณภาพ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.12) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ เม่ือทานพักที่ 111 รีสอรทฯ 
ทําใหทานมีความมั่นใจเวลานัดพบผูอื่นที่รีสอรท (คาเฉลี่ยเทากับ 3.76)  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุดารักษ วงษเจริญ 
(2556) ศึกษาเรื่องคุณคาตราสินคาสงผลตอความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร Blackmore พบวา คุณคา
ตราสินคาในแตละ ดานสงผลตอความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร Blackmore แตกตางกัน โดยคุณคาตรา 
สินคาสงผลมากที่สุด คือคุณคาตราสินคาดานการเชื่อมโยงตราสินคา  
 ดานการรับรูคุณภาพ การรับรูคุณคาตราสินคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท มีความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.02) เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ รีสอรทฯตอบสนองทาน
ดานการพักผอนไดตามตองการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.20) สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือรีสอรทฯมีสาธารณูปโภค 
ครบครัน เชน หองอาหาร รานนวดและสปา (คาเฉลี่ยเทากับ 3.80)  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Hannes 
Bollaert (2016) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธระหวางการรับรูนวัตกรรมของตราสินคาและคุณคาของตราสินคา พบวา 
มีการเชื่อมโยงโดยตรงระหวางการรับรูตราสินคาของลูกคาและความเปนยี่หอของลูกคา 
 3. ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเรื่องความภักดีของลูกคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัด
ชัยนาท พบวา ความภักดีของลูกคา ตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาทโดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ียเทากับ 3.58) เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานทัศนคติ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.63) 
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานพฤติกรรม(คาเฉลี่ยเทากับ 3.51) ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 
 ดานทัศนคติ ความภักดีของลูกคา ตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาทมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.63) เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความรูสึกดีในการเขาพักในรีสอรท
นี้ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.75) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือรูสึกมั่นใจในการเลือกพักกับ 111รีสอรท นี้เปนอันดับแรก
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.50) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นววัฒน สิทธิพรม (2558) ศึกษาเร่ืองการรับรูคุณคาตราสินคา
ผานสติ๊กเกอรของผูใชไลนแอปพลิเคชัน พบวา ผลงานวิจัยสรุปไดวาปจจัยดานขอมูลขาวสารที่มีประโยชนความ
บันเทิง การรบกวนสรางความรําคาญ มีความสัมพันธกับทัศนคติตอการโฆษณาขณะท่ีทัศนคติตอการโฆษณาจะมี
ความสัมพันธกับคุณคาตราสินคาตามลําดับ จากงานวิจัยนี้สามารถใชเปนแนวทางสําหรับนักวิจัยที่ตองการศึกษ า
เก่ียวกับพฤติกรรมของผูใชงานสติ๊กเกอรไลน (LINE Sponsored Sticker) และสําหรับองคกรที่จะทําการตลาดผาน
สติ๊กเกอรของผูใชไลนแอปพลิเคชัน เพื่อนําขอมูลไปใชในการวิเคราะหการตลาดที่มีผลตอคุณคาตราสินคา 
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 ดานพฤติกรรม ความภักดีของลูกคา ตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาทมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.73) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ทานจะแนะนําใหคนรูจักมาใช
บริการ 111 รีสอรที่ทานใชอยู ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สรอรรถ ปานอุดมลักษณ (2558) ท่ีศึกษาความพึง
พอใจตอคุณภาพการบริการระหวางรานอาหารแฟรนไชสตางประเทศกับรานอาหารแฟรนไชสประเทศไทย ท่ีสงผล
ตอพฤติกรรมการบอกตอและการกลับมาใชบริการซ  าของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา  
ผูบริโภคมีพฤติกรรมการบอกตอ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง แตเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการบอกตอแตละ
ประเภทแลวพบวาประเภทที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือการแนะนาใหผูอื่นใชบริการรานอาหารแฟรนไชสที่ทานพึงพอใจ 
 4. การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความความภักดีของลูกคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท 
จําแนกปจจัยสวนบุคคล พบวา ลูกคาในศูนยการคา 1 11 พลาซา ท่ีมีเพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือนและสถานภาพ 
ตางกัน มีความคิดเห็นตอความความภักดีของลูกคาตอ 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท ไมแตกตางกัน ที่เปน
เชนนี้อาจเปนเพราะ 111 รีสอรทแอนดสปา มักจะไดรับความสนใจในดานของการจัดเลี้ยง การจัดสัมมนามากกวา
ลูกคาท่ีมาพักเปนครอบครัว จึงทําใหผูตอบแบบสอบถามไมไดสัมผัสการใหบริการอยางเต็มที่นั่นเอง 
 5. การรับรูคุณคาตราสินคาที่สงผลตอความภักดี 111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท พบวา  การรับรู
คุณคาตราสินคาที่มีอิทธิพลตอความภักดีตอ111 รีสอรทแอนดสปา จังหวัดชัยนาท โดยมีคาสัมประสิทธิพหุคูณ
เทากับ 0.847 โดยสามารถอธิบายการรับรูคุณคาตราสินคาที่มีอิทธิพลตอความภักดีตอ111 รีสอรทแอนดสปา 
จังหวัดชัยนาท ไดรอยละ 71.18 สามารถทํานายความสัมพันธของการรับรูคุณคาตราสินคาที่มีอิทธิพลตอความภักดี
ตอ111 รีสอรทแอนดสปา ดังนี้ ความภักดีของลูกคา= 0.816+ 0.429(การรูจักตราสินคา)+ 0.283 (การเชื่อมโยง
ตราสินคา)+0.122 (การรับรูคุณภาพ) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Hadiza Saidu Abubakar (2014) ศึกษาเร่ือง
การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความภักดีในตราสินคาของผูบริโภคในไนจีเรีย พบวา การศึกษานี้พยายามที่จะ
ตรวจสอบปจจัยที่มีผลตอความภักดีของตราสินคาของผูบริโภคในไนจีเรีย ปจจัยเหลานี้ ไดแก ความพึงพอใจของ
ลูกคา,การมีสวนรวมในผลิตภัณฑ,การรับรูคุณภาพและความไววางใจของแบรนดซึ่งอาจเปนไปไดวามีสวนชวยเพ่ิม
ความภักดีของแบรนด ในการศึกษาครั้งนี้ความจงรักภักดีตอแบรนดเร่ิมจากการศึกษาและวรรณคดีกอนหนานี้การ
สรางกรอบเพื่อเช่ือมโยงมิติความภักดีและการมีสวนรวมในแบรนด 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
1. รีสอรท ควรสรางการจดจําตราสินคาไดเปนอยางดี รวมทั้งเพิ่มการรับรูจากสื่อโฆษณาตางๆ มากข้ึน 
2. รีสอรทควรเพ่ิมจุดการสรางการรับรูเพิ่มเติมสําหรับผูที่ไมไดมาพักคาง อาจเปนรานกาแฟ หรือ

รานอาหารเพื่อใหลูกคามีความมั่นใจเวลานัดพบผูอื่นท่ีรีสอรท 
3. รีสอรทควรสรางความประทับใจ ดึงดูดใจใหลูกคากลับมาใชบริการซ้ํา ใหลูกคาคิดถึง 111 รีสอรท

แอนดสปา เปนสถานท่ีแรก เม่ือตองมีการพักคางคืน 
4. รีสอรทอาจมีการทําระบบสมาชิก หือติดตามลูกคา เพ่ือไมใหลูกคาเปลี่ยนใจไปใชบริการที่พักอื่นถึงแม

จะมีโปรโมชั่นที่ถูกกวา 
5. รีสอรทควรมี มุมถายรูป จุด Check In สําหรับลูกคา เพื่อเปนการดึงลูกคาที่มาเปนกลุมเพ่ือน        

กลุมวัยรุนมากข้ึน ซึ่งบางครั้งอาจไมไดมาแบบครอบครัว 
6. รีสอรทควรสรางความภักดีของลูกคาโดยการ สรางเสนอตราสินคาใหลูกคาไดรูจัก แลวทําใหลูกคา

เชื่อมโยง ตราสินคาสูคุณภาพการบริการใหได  
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 ศึกษาการความพึงพอใจตอคุณภาพการบริการ ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการบอกตอและการกลับมาใชบริการ
ซ้ําของ 111 รีสอรทแอนดสปา  
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ภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอการตดัสินใจเลือกซือ้ขนมปง ตราดี-พลัส 
 
Brand image affecting buying decisions on bread D-Plus brand 
 
ผูวิจัย    สุภัทรา  ชืน่กลิ่น 

สาขาวชิา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทรทิพย  กําลังแพทย 

ภาควิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ือง ภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขนมปง ตราดี -พลัส มีวัตถุประสงคคือ            

1) เพื่อศึกษาภาพลักษณตราสินคาของขนมปง ตราดี-พลัส 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อขนมปง ตราดี-พลัส           
3) เพื่อศึกษาถึงปจจัยภาพลักษณตราสินคาทีม่ีผลตอการตัดสนิใจเลือกซื้อขนมปง ตราดี-พลัส ของผูบริโภค การศึกษาใน
คร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถาม ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริโภคขนมปงที่อาศัยอยูใน
เขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีประชากรจํานวน 5,682,415 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2560) โดยกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางดวยวิธีของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967) จากกลุมประชากรที่เขารวมงานกิจกรรมหรือแสดง
สินคาเกี่ยวกับอาหารที่จัดขึ้น โดยสุมตัวอยางแบบสะดวกจํานวน 400 คน สถิติที่ใชในการวิจัย คือสถิติเชิงพรรณนา 
คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาความสัมพันธระหวางปจจัยใชการวิเคราะหการถดถอยเชิงพห ุ
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานคุณสมบัติ สงผลตอการตัดสินใจซ้ือขนมปงตรา ดี -พลัส ถาผลิตภัณฑมีความนาสนใจ         
มีความแปลกใหมทําใหขนมปงเก็บไวไดนาน มีการออกแบบลักษณะปรากฎของสินคาที่ไมเหมือนยี่หออื่น มีรูปแบบ
บรรจุภัณฑมีความเปนเอกลักษณ ดึงดูดความสนใจ การใหรายละเอียดขอมูลที่สรางความเขาใจกับผูบริโภค และครบ
ถัวน การใชวัตถุดิบจากตางประเทศ ปจจัยดานคุณคา ความเชื่อมั่นในคุณภาพมีเครื่องหมายรับรองมีความเปนญี่ปุน      
ที่โดดเดน มีคุณภาพคุมกับราคา ปจจัยดานผูใช ผูซื้อและบริโภคขนมปงสไตลญี่ปุนเปนคน รุนใหม ทันสมัย ชอบความ
แปลกใหม ชื่นชอบขนมปงทีมีอายุการเก็บรักษายาวนาน โดยไมใสสารกันเสีย วัตถุดิบที่ใชในการทําขนมปง และคุณคา
ทางโภชนาการไดรับการรับรองคุณภาพของอาหารจากองคการอาหารและยา (อ.ย.) มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ และ
สมการการถดถอยเชิงพหุ ไดแก การตัดสินใจเลือกซื้อขนมปง ตราดี-พลัส = 0.20 (ดานคุณสมบัติ) + 0.24 (ดานคุณคา) 
+ 0.26 (ดานผูใช) : Adjusted R2 = 0.574, SE = 0.410 โดยผลการวิจัยในคร้ังนี้ผูทําการวิจัยจะนําผลจากการวิจัยไป
ใชเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงสินคา และบริการใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค รวมถึงเปน
แนวทางในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดของบริษัท เพื่อเพ่ิมยอดขายและสวนแบงการตลาดของสินคาขนมปงตอไป  

 
คําสําคัญ : ภาพลักษณตราสินคา, การตัดสินใจเลือกซื้อ, ขนมปง ตราดี-พลัส 
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Abstract
The objective of study of Brand image affecting buying decisions on bread D-Plus 

brand is 1) to study the brand image of the brand D-Plus Bread 2) to study the decision to buy 
branded bread D-Plus 3) to study the brand image factors affecting consumers' decision to buy 
D-Plus branded bread. The population used in this research is the bread consumers who live in 
the Bangkok area 5,682,415 people (Official statistics registration systems, 2017) with
specifying the size of the sample group by Taro Yamane's method (Taro Yamane, 1957) from 
the population group who participated in the event or displaying food products that were 
randomly arranged for 400 people with convenience sampling method and used descriptive 
statistics, the average percentage, mean, standard deviation and a multiple linear regression.
The result of the research is found that the product attributes factors affecting the decision to 
buy the D-Plus branded bread if the product is interesting .There is a novelty that makes the 
bread keeping for a long time with the appearance of the product that is different from other 
brands as well as a unique packaging style. The product looks attractive and provides the 
detailed information that helps consumers understand and fully, which utilized by raw 
materials from abroad. The value factor confidence in quality is guaranteed with outstanding 
Japanese identity. Quality’s product is worth the price. The user , buyers and consumers factor
is the person who likes Japanese style bread , modern, and novelty, including like the bread 
that has a long shelf life without adding preservatives raw materials used in making bread and
nutritional values have been certified for the quality of food from the Office of Food and Drug 
Administration (FDA) affecting the purchase decision. And a multiple linear regression 
equation. Listed below; buying decisions on bread D-Plus brand = 0.20 (attributes) + 0.24 

(value) + 0.26 (user) : Adjusted R2
 = 0.574, SE = 0.410 The results of this research which the 

researcher will use for guidance in planning, improving the product and services to meet with 
the needs of consumers including as a guideline for planning the marketing strategy of the 
company to increase sales and market share of bread products.

Keywords : Brand Image, Buying decision, D-Plus bread 
 

บทนํา  
ทุกวันนี้ผลิตภัณฑอาหารเพ่ือการบริโภคมีอยูมากมายหลายประเภท ผลิตภัณฑอาหาร ประเภทขนมอบ เบเกอรี่ 

ขนมปง ก็จัดเปนผลิตภัณฑอาหารท่ีไดรับความนิยมบริโภคกันอยางแพรหลายไปทั่วโลก ซึ่งขนมอบ เบเกอร่ี ขนมปง 
เหลานี้ เปนผลิตภัณฑอาหารประเภทที่ทําจากแปงสาลีเปนหลักและทําใหสุกโดยวิธีการอบโดยไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องจนกลายเปนอาหารประจํามื้อเชา กลางวัน เย็น และสามารถรับประทานอาหารรวมกับชากาแฟไดอีกดวย           
ซึ่งปจจุบันประชากรในประเทศไทยมีชีวิตความเปนอยูแบบเรงรีบมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมการบริโภค
อาหารซึ่งมีนิสัยการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงเลยทําใหผลิตภัณฑขนมอบ เบเกอร่ี และขนมปง เขามามีบทบาทในสังคมไทย
มากขึ้น กลาวคือมีคนจํานวนมากที่หันมาบริโภคผลิตภัณฑขนมอบ ขนมปง และเบเกอรี่ชนิดตางๆทดแทนการบริโภค
อาหารหลักอยางอาหารม้ือเชาแทนขาว เนื่องจากตองการท่ีจะประหยัดเวลาและลดข้ันตอนการจัดเตรียมอาหารท่ี
ยุงยาก จากความนิยมในการบริโภคผลิตภัณฑขนมอบ เบเกอรี่ ขนมปง ทําใหมีธุรกิจดังกลาว เปดใหมเพ่ิมขึ้นกันอยาง
มากมายเพื่อรองรับยุคปจจุบันของสังคมไทยที่เปนสังคมที่มีแตความเรงรีบและการแขงขัน โดยเฉพาะกับคนวัยทํางาน
และวัยการศึกษาที่ตองใชชีวิตที่เรงรีบจําเปนตองมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเวลา ผลิตภัณฑขนมอบ เบเกอรี่ และขนม
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ปง เปนอาหารที่รับประทานไดสะดวกในระหวางการเดินทางและสามารถตอบสนองตอไลฟสไตลการดําเนินชีวิตของคน
ในสังคมไทยยุคปจจุบัน 

แนวโนมของการเติบโตของตลาดขนมอบหรือเบเกอรี่โดยเฉพาะสินคาขนมปงในประเทศไทย และกระแสการ
ดูแลรักษาสุขภาพที่ เริ่มเขามามีบทบาทตอพฤติกรรมในการเลือกซื้ออาหารของผูบริโภคมากข้ึน  Euromonitor 
International (2015) รายงานวา ในระยะ 5 ปขางหนา คาดวาการแขงขันระหวางผูประกอบการจะมีแนวโนมเขมขน
มากขึ้นโดยเฉพาะในผลิตภัณฑระดับกลางและลาง เพื่อกระตุนยอดขายและรักษาสวนแบงตลาด โดยคาดวาตลาด
ผลิตภัณฑเบเกอร่ีจะเติบโตเฉลี่ยรอยละ 4.1 ตอป โดยป 2562 จะมีมูลคาตลาดอยูที่ 27,552 ลานบาท สงผลใหธุรกิจเบ
เกอร่ีมีการขยายตัวและมีการแขงขันที่รุนแรงและเขมขนมากข้ึน ทําใหผูประกอบการธุรกิจเบเกอร่ีตองมีการผลิตสินคา
ใหมีความโดดเดนและรักษาคุณภาพของสินคาอยูเสมอ พรอมทั้งมีการปรับปรุงผลิตภัณฑใหสอดคลองเขากับพฤติกรรม
ของ ผูบริโภคอยูตลอดเวลา(กนิษฐกานต พรหมราษฎร, 2556) จากผลงานวิจัยตางๆ ที่ไดกลาวมานั้นยิ่งเปนเครื่องแสดง
ใหเห็นวา ตลาดขนมอบ เบเกอรี่ และขนมปง มีการขยายตัวและการแขงขันที่เพ่ิมขึ้น และยังไดรับความตองการจาก
ผูบริโภคอยูเสมอไมวาจะเปนในดานประชาสัมพันธ ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อ ความหลากหลายของตัว
ผลิตภัณฑ นวัตกรรมดานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ อยางไรก็ตามเนื่องจากในปจจุบันผูบริโภคมีความซับซอนในการ
เลือกรับประทานอาหารมากข้ึน และมีความตองการรับประทานอาหารขนมอบในรูปแบบและรสชาติที่แตกตางไปจาก
เดิม ทําใหผูนําตลาดขนมอบทั้งจากในประเทศและตางประเทศนําเสนอรสชาติและสวนผสมที่แปลกใหมเขาไปใน
ผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มความหลากหลายใหกับสินคา และเพ่ือใหมั่นใจวาสามารถตอบสนองความตองการของผูบ ริโภคที่
เปลี่ยนไปได นอกจากนี้กลุมผูนําตลาดขนมอบยังมีการนําเสนอสินคาในราคาท่ีหลากหลายตั้งแตราคาถูกไปจนถึง
ระดับพรีเมี่ยมเพื่อจับกลุมผูบริโภคทุกระดับรายได การปรับปรุงพัฒนาสินคาจะเปนการเพ่ิมทางเลือกใหมๆใหกับ
ผูบริโภค และเปนการกระตุนตลาดขนมอบใหเติบโตมากยิ่งขึ้น  

จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขนมปง 
ตราดี-พลัส โดยมีผูบริโภคขนมปงที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เปนกลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 
ผูทําการวิจัยคาดหวังวาผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอบริษัทที่ผูทําวิจัยทํางานอยู สามาถใชเปนแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุงสินคา และบริการใหสอดคลองกับความตองการ ทําใหผลิตภัณฑขนมปงที่มีอายุการเก็บรักษายาวนาน 
ตราดี-พลัส เปนที่นิยมรูจักของผูบริโภค รวมถึงเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดของบริษัทเพ่ือเพิ่ม
ยอดขายและสวนแบงการตลาดของสินคาขนมปงตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. เพ่ือศึกษาภาพลักษณตราสินคาของขนมปง ตราดี-พลัส 
2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อขนมปง ตราด-ีพลัส 
3. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขนมปง ตราดี-พลัส ของผูบริโภค 
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กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจยั 
ในการวิจัยมีกรอบแนวคิดแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
ภาพลักษณตราสินคา 

 1. คุณสมบัต ิ
 2. คุณประโยชน 
 3. คุณคา 
 4. วัฒนธรรม 
 5. บุคลิกภาพ 
 6. ผูใช 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 การตัดสินใจเลือกซ้ือขนมปง ตราดี-พลัส 
  

  

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ขอบเขตการวิจัย  
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 
1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

ผูทําการวิจัยมุงเนนศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขนมปง ตราดี -พลัส        
ซึ่งเปนสินคาที่ผลิตโดยบริษัทที่ผูทําการวิจัยทํางานอยู 
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริโภคขนมปงที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีประชากรจํานวน 
5,682,415 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยวิธีของทาโร ยามาเน จากกลุมประชากรท่ีเขารวมงานกิจกรรม
หรือแสดงสินคาเก่ียวกับอาหารที่จัดขึ้น โดยสุมจํานวน 400 คน  
3. ขอบเขตดานระยะเวลา 

ระยะเวลาการศึกษาในครั้งนี้ เดือนมกราคม 2562 – เดือนมีนาคม 2562  
การทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยเร่ือง “ภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขนมปง ตราดี-พลัส” ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการที่เก่ียวของเพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้Kotler (2003 อางใน ธนวรรณ แสงสุวรรณ ,         
ยงยุทธ ฟูพงศศิริพันธ, ยุทธนา ธรรมเจริญ, อุไรวรรณ แยมนิยม, และอดิลลา พงศยี่หลา, 2548, น. 538) ไดอธิบายโดย
สรุปวา ตราสินคา คือ ชื่อ คําที่ใชเรียกชื่อ เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณรูปแบบหรือเปนการรวมทุกสิ่งที่กลาวมา
รวมท้ัง ความรูสึกอะไรบางอยางที่ผูบริโภคมีตอสินคาหรือตราสินคานั้น และเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความ
นาเชื่อถือ ความมั่นใจ สถานภาพ ประสบการณ และความสัมพันธ ที่บงบอกถึงความไวใจความเกี่ยวพัน ความโดดเดน 
ที่มีความสัมพันธกับตัวสินคา บริการ และองคกร เพ่ือแสดงหรือแยกแยะหรือเปนตัวสรางวาสินคาหรือบริการนั้นเปน
ของใครและมีความแตกตางของสินคาหรือบริการจากผูขายหรือคูแขงรายอื่นๆซึ่งตราสินคาสามารถใหความหมาย ไดถึง 
6 ระดับ ดวยกัน คือ 1. รูปรางหนาตาภายนอกของตราสินคาทําใหนึกถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่แนชัดของ
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ผลิตภัณฑ (Attributes) 2. คุณประโยชนตามหนาที่และคุณประโยชนทางอารมณ(Benefit) 3. คุณคาของผูผลิต 
(Value) 4. วัฒนธรรม (Culture) 5. บุคลิกภาพ (Personality) และ 6. ผูใช (User) St. Elmo Lewis (1898 อางถึงใน 
ณภัทคอร ปุณยาภาภัสสร, 2551) ไดกลาวถึง ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ จะตองประกอบดวย ดังนี้ 1. ความต้ังใจ 
(Attention) เร่ิมตนที่ผูบริโภคจะตองรูจักสินคาและบริการนั้นกอนซึ่งก็เกิดขึ้นเม่ือผูบริโภคมีความต้ังใจในการรับสาร        
2. ความสนใจ (Interest) นอกจากการรูจักสินคาแลวก็ยังไมเพียงพอ ผูบริโภคตองถูกเราความสนใจ จนสามารถ
แยกแยะสินคานั้นออกจากสินคาอื่นๆ ที่มีอยูในตลาด 3. ความปรารถนา (Desire) ความสนใจท่ีถูกกระตุนจะกลายเปน
ความอยาก ความปรารถนาท่ีจะไดครอบครองสินคานั้น ตามปกติความปรารถนาจะเกิดขึ้นจากการเห็นประโยชนที่
สินคานั้นเสนอใหหรือเกิดจากการเห็นหนทางแกปญหาท่ีมีอยูที่สินคานั้นหยิบยื่นให  4. การกระทํา (Action) เม่ือความ
ปรารถนาเกิดขึ้นแลว กระบวนการซื้อจะสมบูรณก็ตอเม่ือผูบริโภคกาวเขาสูขั้นตอนสุดทายคือการซ้ือสินคา 

จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางในการกําหนดวิธีการศึกษาวิจัยโดย ไดนําปจจัย
ดานภาพลักษณตราสินคากับการตัดสินใจเลือกซื้อมาใชเพื่อกําหนดตัวแปรในการศึกษาคร้ังนี้  
 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
การศึกษาเร่ืองภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอการตัดสนิใจเลือกซื้อขนมปง ตราดี-พลัส เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 

การดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูลครั้งนี้ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)        
กลุมตัวอยางในงานวิจัย คือ กลุมผูบริโภคขนมปงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเขารวมงานกิจกรรมหรือแสดงสินคาเกี่ยวกับ
อาหารท่ีจัดขึ้น ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน โดยมีการเก็บขอมูลสุมกลุมตัวอยางจากกลุมประชากรทั้งหมด 
400 คน โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการทํางาน
วิจัย โดยการสรางเคร่ืองมือผูวิจัยไดศึกษาหลักการทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนําผลการศึกษามาสราง
แบบสอบถามโดยขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ สรางเครื่องมือในการ
วิจัยเสนอรางเครื่องมือตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบและใหขอเสนอแนะนําเครื่องมือไปทดลองใช (Try out)         
กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลการทดลองมาใชคํานวณเพื่อหาคาความเที่ยง ( Reliability) 
ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิอัลฟา (Alpha Coefficient) เทากับ .97 นําเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารย
ปรึกษาเพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือใหถูกตองสมบูรณและจัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณซึ่งเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัยประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา สถิติที่ใชไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ใชวิเคราะหปจจัย
เชิงเหตุผลและความสัมพันธระหวางปจจัยยอยหลายตัวของตัวแปรตนกับตัวแปรตามตัวแปรเดียว  
 

ผล/สรุปผล  
1. ลักษณะท่ัวไปของผูบริโภคขนมปงในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเขารวมงานกิจกรรมหรือแสดงสินคาเกี่ยวกับ

อาหารท่ีจัดขึ้น ของกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 74           
มีสถานภาพสมรส มากที่สุด จํานวน 294 คน คิดเปนรอยละ 73.50 มีอายุอยูในชวง 41-55 ป มากที่สุด จํานวน 126 คน 
คิดเปนรอยละ 31.50 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 57.30 มีอาชีพลูกจาง/ 
พนักงานบริษัท มากที่สุด จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.80 มีรายไดรายไดเฉลี่ยตอเดือนในชวง 10,001 – 20,000 
บาท มากที่สุด จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.00  
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2. ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขนมปง ตราดี-พลัส 
ในของกลุมตัวอยาง 400 คน พบวา ปจจัยภาพลักษณตราสินคาที่สงผลตอการเลือกซื้อที่มีระดับคาสูงสุด คือ ปจจัยดาน
วัฒนธรรม อยูในระดับมาก (Mean = 3.92) รองลงมาคือ ปจจัยดานผูใช ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.88)
ปจจัยดานคุณสมบัติ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.83) ปจจัยดานบุคลิกภาพ ในภาพรวมอยูในระดับมาก         
มี (Mean = 3.80) ปจจัยดานคุณคา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.75) และปจจัยดานคุณประโยชน           
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.56) แสดงผลในตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขนมปง 

ตราดี-พลัส ในภาพรวม 
ปจจัยภาพลักษณตราสินคา X  SD ระดับการตดัสินใจ 

1. ดานคุณสมบตั ิ
2. ดานคุณประโยชน 
3. ดานคุณคา 
4. ดานวัฒนธรรม 
5. ดานบุคลิกภาพ 
6. ดานผูใช 

3.83 
3.56 
3.75 
3.92 
3.80 
3.88 

.704 
1.211 
1.057 
.869 
.880 
.882 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยภาพรวม 3.79 0.904 มาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

2.1 ปจจัยดานคุณสมบัติ ของภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขนมปง ตราดี-พลัส            
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.83, S.D. = 0.704) เม่ือพิจารณาจากการหาคาเฉลี่ยรายดาน พบวา ผูบริโภคมี
ความเห็นดวยในระดับมาก (Mean = 3.94, S.D. = 0.879) 3 ปจจัย คือ ที่ตัดสินเลือกซื้อสินคา เพราะการออกแบบ
ลักษณะปรากฎของสินคาที่ไมเหมือนยี่หออื่น รูปแบบบรรจุภัณฑมีความเปนเอกลักษณญี่ปุน ดึงดูดความสนใจ มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อขนมปง ตราดี-พลัส และ การใหรายละเอียดขอมูลที่สรางความเขาใจกับผูบริโภคและครบถวน มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อขนมปง ตราดี-พลัส สวนปจจัยที่ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเพราะมีความนาสนใจ เนื่องจากมีความ
แปลกใหมของนวัตกรรมท่ีทําใหขนมปงเก็บไวไดนาน ผูบริโภคมีความเห็นดวยในระดับปานกลาง (Mean = 3.43, S.D.= 
0.884) ตามลําดับ 

2.2 ปจจัยดานคุณประโยชน ของภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขนมปง ตราดี-พลัส 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.56, S.D. = 1.211) เม่ือพิจารณาจากการหาคาเฉลี่ยรายดาน พบวา ผูบริโภคมี
ความเห็นดวยในระดับมาก (Mean = 3.94, S.D. = 0.879) 2 ปจจัย คือ ท่ีตัดสินใจผลิตภัณฑเพราะขนมปงเพราะไมใส
สารกันเสีย และเลือกซื้อผลิตภัณฑเพราะขนมปงเก็บไวไดนาน 60 วัน รองลงมา คือ การเลือกซื้อผลิตภัณฑเพราะขนม
ปงยังคงคุณภาพความนุมและรสชาติดี แมจะไมสดใหมแลวก็ตาม อยูในระดับมาก (Mean = 3.91, S.D. = 0.876) 
คุณภาพของสินคามีความสมํ่าเสมอ จึงตัดสินใจเลือกซ้ือในระดับปานกลาง (Mean = 3.49, S.D. = 0.968) ขนมปงมี
รสชาติถูกปาก เมื่อเปรียบเทียบกับตรายี่หออื่นจึงตัดสินใจเลือกซื้อในระดับปานกลาง (Mean = 3.10, S.D. = 1.283) 
และ ขนมปงมีรสชาติแปลกใหม และหลากหลายกวาตรายี่หออื่น จึงตัดสินใจเลือกซื้อในระดับปานกลาง (Mean = 
3.01, S.D. = 1.178) ตามลําดับ 
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2.3 ปจจัยดานคุณคา ของภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขนมปง ตราดี -พลัส      
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.75, S.D. = 1.057) เมื่อพิจารณาจากการหาคาเฉลี่ยรายดาน พบวา ผูบริโภคมี
ความเห็นดวยในระดับมาก (Mean = 4.00, S.D. = 1.693) คือ การเลือกตัดสินใจซื้อ ขนมปงตราดี-พลัส ดวยปจจัยที่มี
ความเปนญี่ปุนที่โดดเดน จึงเลือกซื้อ รองลงมาคือ ความเชื่อมั่นในคุณภาพของขนมปงตราดี -พลัส เนื่องจากผลิตโดย
บริษัทสัญชาติญี่ปุนจึงเลือกซ้ือ (Mean = 3.94, S.D. = 0.879) ตรายี่หอที่มาจากประเทศญี่ปุน ทําใหสามารถยอมซ้ือ
สินคาขนมปงในราคาท่ีสูงกวาตรายี่หออื่น (Mean = 3.89, S.D. = 0.848) เชื่อมั่นในคุณภาพของขนมปงตราดี-พลัส 
เนื่องจากมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานจึงเลือกซ้ือ (Mean =3.52, S.D. = 0.983) และขนมปงตราดี-พลัส มีคุณภาพ
คุมกับราคาที่จายไปในระดับปานกลาง (Mean = 3.43, S.D. = 0.884) ตามลําดับ  

2.4 ปจจัยดานวัฒนธรรม ของภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขนมปง ตราดี-พลัส 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.92, S.D. = 0.869) เมื่อพิจารณาจากการหาคาเฉล่ียรายดาน ผูบริโภคมี
ความเห็นดวยในระดับมาก (Mean = 3.94, S.D. = 0.879) คือ เลือกซื้อสินคาเพราะมีสวนผสมของไสขนมปงที่สื่อถึง
ความเปนตนตําหรับมาจากญ่ีปุน รองลงมาคือ ขนมปงสไตลญี่ปุนแสดงถึงความมีมาตรฐานและคุณภาพ มีผลทําใหเลือก
ซื้อสินคา (Mean = 3.92, S.D. = 0.869) และ คุณภาพและความปลอดภัยของสินคา สามารถถายทอดไดจาก
ภาพลักษณตราสินคาที่เปนแบรนดญี่ปุน (Mean = 3.91, S.D. = 0.859) ตามลําดับ 

2.5 ปจจัยดานบุคลิกภาพ ของภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขนมปง ตราดี-พลัส 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.80, S.D. = 0.880) เมื่อพิจารณาจากการหาคาเฉลี่ยรายดาน ผูบริโภคมี
ความเห็นดวยในระดับมาก (Mean = 3.94, S.D. = 0.879) คือขนมปงสไตลญี่ปุนตรา ดี-พลัส ที่เปนยี่หอที่มีเอกลักษณ
โดดเดน มีเสนหของความเปนญี่ปุน มีผลทําใหเลือกซ้ือสินคา รองลงมา คือ ขนมปงสไตลญี่ปุนตรา ดี -พลัสที่มีลักษณะ
เดนกวาขนมปงยี่หออ่ืน มีผลทําใหเลือกซื้อสินคา คาเฉลี่ย 3.91 และขนมปงสไตลญี่ปุนตรา ดี-พลัส ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางดานเทคโนโลยีการผลิต มีผลทําใหทานเลือกซ้ือสินคา (Mean = 3.89, S.D. = 0.848) สวนปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกซ้ือขนมปงสไตลญี่ปุนตรา ดี-พลัส ที่มีความมุงมั่น มีผลทําใหเลือกซ้ือสินคา อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย (Mean 
= 3.47 S.D. = 0.936) ตามลําดับ  

2.6 ปจจัยดานผูใช ของภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขนมปง ตราดี -พลัส           
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (Mean = 3.88, S.D. = 0.882) เม่ือพิจารณาจากการหาคาเฉลี่ยรายดาน ผูบริโภคมีความเห็น
ดวยในระดับมาก (Mean = 3.93, S.D. = 0.877) คือ ผูซื้อและบริโภคขนมปงสไตลที่มีอายุการเก็บรักษายาวนาน โดยไม
ใสสารกันเสียเปนคนรักสุขภาพ รองลงมา คือ ผูซื้อและบริโภคขนมปงสไตลญี่ปุน เปนคนทันสมัย (Mean = 3.92, S.D. = 
0.869) ผูซื้อและบริโภคขนมปงสไตลญี่ปุน เปนคนรุนใหม (Mean = 3.89, S.D. = 0.848) และผูซื้อและบริโภคขนมปง
สไตลที่มีอายุการเก็บรักษายาวนาน เปนคนชอบความแปลกใหม (Mean = 3.79, S.D. = 0.935) ตามลําดับ 

3. สมมติฐานการวิจัยที่ผูวิจัยไดกําหนดไวคือ “ปจจัยภาพลักษณตราสินคามีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขนม
ปง ตราดี-พลัส ของผูบริโภค” ซึ่งผลการทดสอบแสดงไว ในตารางที่ 2 

 
 
 
 
 
 

���

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 วันเสาร์ท่ี 27 และ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562



 

ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการถดถอยของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อขนมปง ตรา ดี-พลัส  

การตัดสินใจในการเลือกซื้อ b Std. Error �� t Sig. 

 คาคงที่ (Constant) 0.13 0.18  0.723 0.470 
- ดานคุณสมบัติ (X1) 0.24 0.06 0.20 3.806 0.000* 
- ดานคุณประโยชน (X2) -0.02 0.06 -0.02 0.260 0.795 
- ดานคุณคา (X3) 0.25 0.07 0.24 3.724 0.000* 
- ดานวฒันธรรม (X4) 0.08 0.05 0.09 1.718 0.087 
- ดานบุคลิกภาพ (X5) 0.05 0.07 0.05 0.758 0.449 
- ดานผูใช (X6) 0.26 0.06 0.26 4.127 0.000* 

  Adjusted. R2 = 0.574 SEest = 0.410 F = 77.877 Sig. = 0.000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
สมมติฐานท่ี 1.1 ปจจัยภาพลักษณตราสินคาดานคุณสมบัติมีผลตอการตัดสินใจในเลือกซื้อเลือกซื้อขนมปง 

ตราดี-พลัส ผลการวิจัย พบวา คาสถิติ T-test มีคา Sig = 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดไวคือ        
α = 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน หรือกลาวคือ ปจจัยดานคุณสมบัติสงผลตอการตัดสินใจซื้อขนมปงตรา ดี -พลัส 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  

สมมติฐานท่ี 1.2 ปจจัยภาพลักษณตราสินคาดานคุณประโยชน มีผลตอการตัดสินใจในเลือกซื้อเลือกซื้อขนมปง 
ตราดี-พลัส จากผลการวิจัย พบวา คาสถิติ T-test มีคา Sig = 0.795 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดไวคือ          
α = 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน หรือกลาวคือ ปจจัยดานคุณประโยชนไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อขนมปงตรา        
ดี-พลัส ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

สมมติฐานท่ี 1.3 ปจจัยภาพลักษณตราสินคาดานคุณคา มีผลตอการตัดสินใจในเลือกซื้อเลือกซื้อขนมปง           
ตราดี-พลัส จากผลการวิจัย พบวา คาสถิติ T-test มีคา Sig = 0.000 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดไวคือ        

α = 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน หรือกลาวคือ ปจจัยดานคุณคาสงผลตอการตัดสินใจซื้อขนมปงตรา ดี -พลัส           
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

สมมติฐานที่ 1.4 ปจจัยภาพลักษณตราสินคาดานวัฒนธรรม มีผลตอการตัดสินใจในเลือกซื้อเลือกซื้อขนมปง 
ตราดี-พลัส จากผลการวิจัย พบวา คาสถิติ T-test มีคา Sig = 0.087 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดไวคือ            
α = 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน หรือกลาวคือ ปจจัยดานวัฒนธรรมไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อขนมปงตรา ดี-พลัส 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

สมมติฐานท่ี 1.5 ปจจัยภาพลักษณตราสินคาดานบุคลิกภาพ มีผลตอการตัดสินใจในเลือกซื้อเลือกซื้อขนมปง 
ตราดี-พลัส จากผลการวิจัย พบวา คาสถิติ T-test มีคา Sig = 0.087 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดไวคือ           
α = 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน หรือกลาวคือ ปจจัยดานบุคลิกภาพไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อขนมปงตรา ดี-พลัส 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

สมมติฐานที่ 1.6 ปจจัยภาพลักษณตราสินคาดานผูใช มีผลตอการตัดสินใจในเลือกซื้อเลือกซื้อขนมปง            
ตราดี-พลัส จากผลการวิจัย พบวา คาสถิติ T-test มีคา Sig = 0.000 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดไวคือ       
α = 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน หรือกลาวคือ ปจจัยดานคุณคาสงผลตอการตัดสินใจซื้อขนมปงตรา ดี -พลัส          
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยในเร่ือง ภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อขนมปง ตราดี-พลัส ผูวิจัยจึงได

นําผลของการวิจัยนํามาอภิปรายเพื่อสรุปดังนี้ ปจจัยเชิงเหตุผลและความสัมพันธระหวางปจจัยยอยหลายตัวของตัวแปร
ตนกับตัวแปรตามตัวแปรเดียว ดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่สงผลตอการตัดสินใจใน
เลือกซื้อเลือกซ้ือขนมปง ตราดี-พลัส ไดแก ปจจัยดานคุณสมบัติ ปจจัยดานคุณคา และปจจัยดานผูใช สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อเลือกซื้อขนมปง ตราดี-พลัส ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มีอํานาจในการพยากรณรอยละ 57.4 
(Adjusted R2 = 0.574) และเขียนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ การตัดสินใจเลือกซื้อขนมปงตรา      
ดี-พลัส = 0.20 (ดานคุณสมบัติ) + 0.24 (ดานคุณคา) + 0.26 (ดานผูใช)  

โดยอภิปรายผลไดดังนี้ ปจจัยภาพลักษณตราสินคา ดานคุณสมบัติ มีผลตอการตัดสินใจซ้ือขนมปงตรา ดี-พลัส 
ถาผลิตภัณฑมีความนาสนใจ เนื่องจากมีความแปลกใหมของนวัตกรรมที่ทํา ใหขนมปงเก็บไวไดนาน มีการออกแบบ
ลักษณะปรากฎของสินคาที่ไมเหมือนยี่หออื่น มีรูปแบบบรรจุภัณฑมีความเปนเอกลักษณญี่ปุน ดึงดูดความสนใจ มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อขนมปง ตราดี-พลัส รวมถึงการใหรายละเอียดขอมูลที่สรางความเขาใจกับผูบริโภค และครบถัวน มีผล
ตอการตัดสินใจซื้อขนมปง ตราดี-พลัส และขนมปงสไตลญี่ปุนมีการใชวัตถุดิบจากตางประเทศ จึงตัดสินใจเลือกซื้อ 
สอดคลองกับงานวิจัยของอัมรา เจริญทรัพย (2554) ท่ี พบวา ความใหมและสดของผลิตภัณฑเบเกอร่ี คุณภาพของ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอรี่ ปจจัยภาพลักษณตราสินคาดานคุณคา มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อขนมปงตรา ดี-พลัส ความเชื่อมั่นในคุณภาพของขนมปงตราดี-พลัส เนื่องจากมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน 
จึงเลือกซื้อในคุณภาพของขนมปงตราดี-พลัส เนื่องจากผลิตโดยบริษัทสัญชาติญี่ปุน มีความเปนญี่ปุนท่ีโดดเดน จึงเลือก
ซื้อเพราะมีคุณภาพคุมกับราคาที่จายไป รวมทั้ง ตรายี่หอที่มาจากประเทศญี่ปุน ทําใหทานสามารถยอมซื้อสินคาขนมปง
ในราคาที่สูงกวาตรายี่หออื่น สอดคลองกับงานวิจัยของกฤษณา อุนธนโชติ (2551) ที่พบวา ปจจัยในดานราคาเหมาะสม
กับคุณภาพของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑมีหลากหลายระดับราคาใหเลือก และราคาเหมาะสมกับปริมาณของผลิตภัณฑ 
สงผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑเบเกอร่ีในศูนยการคาวรรัตน ปจจัยภาพลักษณตราสินคาดานผูใช มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อขนมปงตรา ดี-พลัส ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ซ่ึงตีความไดวา ผูซื้อและบริโภคขนมปงสไตลญี่ปุน เปนคนรุนใหม 
เปนคนทันสมัย ผูซื้อและบริโภคคิดวาขนมปงสไตลที่มีอายุการเก็บรักษายาวนาน เปนคนชอบความแปลกใหม ชื่นชอบ
ขนมปงทีมีอายุการเก็บรักษายาวนาน โดยไมใสสารกันเสียเปนคนรักสุขภาพ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากวัตถุดิบที่ใชในการทํา
ขนมปง และคุณคาทางโภชนาการที่ผูบริโภคไดรับในแตละยี่หอนั้น จะตองไดรับการรับรองคุณภาพจากองคการอาหาร
และยา (อย.) อยูแลว 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 

จากผลการวิจัยที่พบวา ปจจัยเชิงเหตุผลและความสัมพันธระหวางปจจัยยอยหลายตัวของตัวแปรตนกับตัว
แปรตาม ท่ีสงผลตอการตัดสินใจในเลือกซ้ือเลือกซื้อขนมปง ตราดี-พลัส ไดแก ปจจัยดานคุณสมบัติ ปจจัยดานคุณคา 
และปจจัยดานผูใช สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเลือกซื้อขนมปง ตราดี-พลัส ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 มีอํานาจ
ในการพยากรณ รอยละ 57.4 
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1) ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ 
จากผลการศึกษาวิจัยทําใหทราบถึง ปจจัยดานคุณสมบัติ ปจจัยดานคุณคา และปจจัยดานผูใช เปนปจจัยที่

สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเลือกซื้อขนมปง ตราดี-พลัส ซึ่งผูประกอบการสามารถที่จะนําขอมูลเหลานี้ไปประยุกตใช
ในการกําหนดกลยุทธและวางแผนทางการตลาดขององคกรปรับปรุงผลิตภัณฑ เพ่ือตอบสนองใหตรงกับความตองการ
ของผูบริโภคอยางแทจริงและสามารถแขงขันกับคูตอสูได ดังนี้ 

 1.1 ผูประกอบการ ควรใหความสําคัญกับปจจัยดานคุณสมบัติของขนมปง ถาผลิตภัณฑของสินคามีความ
นาสนใจ และมีความแปลกใหมของนวัตกรรมท่ีทําใหขนมปงเก็บไวไดนาน มีการออกแบบลักษณะปรากฎของสินคาที่ไม
เหมือนยี่หออื่น มีรูปแบบบรรจุภัณฑมีความเปนเอกลักษณญี่ปุน ดึงดูดความสนใจ มีผลตอการตัดสินใจซื้อขนมปง ตรา
ดี-พลัส รวมถึงการใหรายละเอียดขอมูลที่สรางความเขาใจกับผูบริโภค และครบถัวนมีผลตอการตัดสินใจซื้อขนมปง ตรา
ดี-พลัส และขนมปงสไตลญี่ปุนมีการใชวัตถุดิบจากตางประเทศจึงตัดสินใจเลือกซื้อ  

1.2 ผูประกอบการขนมปง ควรใหความสําคัญในปจจัยดานคุณคาของขนมปง ผูซื้อหรือผูบริโภคขนมปงดี-
พลัส ก็เนื่องมาจากมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของขนมปงตราดี-พลัส เนื่องจากมีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน จึงเลือกซื้อ
ในคุณภาพของขนมปงตราดี-พลัส เนื่องจากผลิตโดยบริษัทสัญชาติญี่ปุน มีความเปนญี่ปุนที่โดดเดน จึงเลือกซื้อเพราะมี
คุณภาพคุมกับราคาที่จายไป รวมท้ัง ตราย่ีหอที่มาจากประเทศญี่ปุน ทําใหทานสามารถยอมซ้ือสินคาขนมปงในราคาท่ี
สูงกวาตราย่ีหออื่น เพื่อที่จะรักษาและดึงดูดใหลูกคากลับมาซื้อสินคาที่รานในครั้งตอไป และเกิดการบอกตอไปยัง
ผูบริโภครายใหม นอกจากนี้แลวผูประกอบการควรใหความสนใจวาขนมปงที่วางขายในรานในแตละวัน ตองมีความสด 
ใหมอยูเสมอ 

 1.3 ผูประกอบการขนมปง ควรพิจารณาถึงปจจัยดานผูใช ที่สงผลตอการตัดสินใจในเลือกซื้อเลือกซื้อขนมปง 
ตราดี-พลัส ซึ่งตีความไดวา ผูซื้อและบริโภคขนมปงสไตลญี่ปุน เปนคนรุนใหม เปนคนทันสมัย ผูซื้อและบริโภคคิดวาขนม
ปงสไตลที่มีอายุการเก็บรักษายาวนาน เปนคนชอบความแปลกใหม ชื่นชอบขนมปงทีมีอายุการเก็บรักษายาวนาน โดยไม
ใสสารกันเสียเปนคนรักสุขภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก วัตถุดิบที่ใชในการทําขนมปง และคุณคาทางโภชนาการที่ผูบริโภค
ขนมปงที่ผูบริโภคควรจะไดรับนั้นจะตองไดรับการรับรองคุณภาพของอาหารจากองคการอาหารดวย ทั้งนี้ผูประกอบการ
ขนมปง ควรพิจารณาในปจจัยดานราคาของขนมปงวาตองมีการตั้งราคาสินคาใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับ ปริมาณ 
คุณภาพและตราของสินคา และราคาสินคาควรมีความหลากหลาย เพื่อเพ่ิมโอกาสใหผูบริโภคทุกระดับสามารถเขาถึง 
หรือมีอํานาจในการซื้อสินคาไดมากขึ้น นอกจากนี้ผูประกอบการควรตรวจสอบราคาสินคากับคูแขงขันรายอื่นอยาง
สม่ําเสมอ ทําใหเกิดการกําหนดราคาที่เหมาะสม และลูกคาเกิดความรูสึกพึงพอใจ พรอมท้ังเพ่ิมโอกาสในการซื้อซ้ําเพ่ิมขึ้น 
2) ขอเสนอแนะสําหรับฝายการตลาด 

2.1 ฝายการตลาดหรือฝายขาย ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาปจจัยสวนประสมทางการตลาด และใช
ปจจัยในทุกดานชวยสงเสริมกัน ไดแก การเลือกใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีคุณคาทางอาหารเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคในยุคนี้ที่ใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ  

2.2 ฝายการตลาดหรือฝายขาย ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาภาพลักษณตราสินคาใหดียิ่งขึ้นโดยสํารวจ
หาจุดแข็งและจุดออนของตราสินคาของเราและคูแขง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาภาพลักษณตราสินคาของเราใหมี
ลักษณะโดดเดน จดจําไดงาย กวาคูแขง สามารถสะทอนใหเห็นคุณประโยชนของสินคา และบงบอกรสนิยมที่ดีของ
ผูบริโภคไปสูผูบริโภครายอื่นไดเมื่อ ภาพลักษณตราสินคาของขนมปงดี-พลัส แข็งแกรง ไดรับการยอมรับและคุนเคยจาก
ผูบริโภคแลวอาจขยายผลไปสูการกําหนดราคาท่ีสรางกําไรมากขึ้น ทั้งนี้จะตองอยูบนพ้ืนฐานของความเหมาะและไม
เปลี่ยนแปลงบอยจนเกินไป 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อขนมปง ควรเนนวิจัยเฉพาะกลุมของกลุมคนทํางานในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และควรทําการศึกษาและวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม 
ควบคูไปกับการแจกแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลที่เฉพาะเจาะจง และสามารถที่จะชวยใหผูประกอบการสามารถที่จะ
นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามหรือ สัมภาษณเชิงลึกมาใชในการพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภคไดตรงจุดมากยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขนมปงดานประชากรศาสตรและแบบแยกขอมูลออกเปนผลิตภัณฑของแต
ละประเภทเพื่อจะไดทราบขอมูลเปรียบเทียบในเชิงลึกของผูบริโภคเพ่ิมมากข้ึน 
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การปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บเพื่อประสิทธิภาพในการจัดวางสินคา 
 
Improving the storage process to reduce overtime pay of employees 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บเพื่อลดการเพิ่มคาลวงเวลาของ
พนักงาน และการนําแนวคิดทฤษฎี การจัดสินคาเขากอน-ออกกอน เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการจัดคลังสินคาประเภท
อะไหลรถยนต ของบริษัท เจ แอนด เจ โลจิสติกส ชิสเต็มส(มหาชน) และการจัดตําแหนงการวางสินคาแบบ Fixed 
Location การจัดทํา Visual Control เพื่อวัดประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ้น ของการการจัดเก็บสินคาใหเปนระบบ เพื่อลด
ปญหาการเก็บสินคาทับซอน คางสตอก เกิดสนิมจากการจัดเก็บเกินระยะเวลาที่กําหนด โดยผลวิจัยพบวากอน
ปรับปรุงตําแหนงการจัดวางสินคา พนักงานคลังสินคามีการหยิบสินคาไมเปนระบบทําชิ้นสวนอะไหลเกิดสนิม หลัง
การปรับปรุงตําแหนงการจัดวางสินคาสินคาไมเกิดสนิมไมคางสตอกและไมเสียคาลวงเวลาในการเปดโอทีใหแก
พนักงาน 
 
คําสําคัญ : การปรับปรุงตําแหนงการจัดวางสินคา, การใชเทคนิคการควบคุมดวยการมองเห็น, การวัดความสําเร็จ 
 
Abstract  

This research has objectives for studies the improvement of location assignment of 
product in a warehouse, apply theory concept, and pre-inbound and pre-outbound product 
placement for increasing efficiency about warehouse management as car spare parts of J&J 
Logistics System Public Company Limited. Furthermore, the positions of product 
placement with fixed location concept and making visual control system has been more 
efficiency for product placement systematically to reduced problems about overlapping 
product storage, remaining stock and rusting from kept long over the specified period. The 
results revealed that before the improvement of location assignment product, warehouse 
officer has picked product unsystematically and they has making with rusted parts. 
According to after the improvement of location assignment of product placement, their 
product doesn’t rusting, without remaining stock and do not pay overtime to employees.

Key Word : the improvement of location assignment of products, using visual control 
system, success evaluation 
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บทนํา 
 จากกรณีศึกษา บริษัท เจ แอนด เจ โลจิสติกส ซิสเต็มส จํากัด เปนบริษัทที่ใหบริการทางดานโลจิสติกสครบวงจร 

ตั้งแตตรวจสอบคุณภาพ ทํารายการ บรรจุหีบหอ และบริการขนสงทั้งภายในและตางประเทศ โดยปจจุบันพบวา
เจาหนาที่ในแผนกคลังสินคามีการจัดวางชิ้นสวนอะไหลที่สินคาทับชอนกันเปนระยะเวลานาน  สงผลใหชิ้นสวน
อะไหลเกิดสนิม จากปญหาชิ้นสวนอะไหลเกิดสนิมสงผลทําใหบริษัทเกิดสินคาเสียหาย คางสตอก  ขาดทุน ดังนั้น
บริษัทจึงจําเปนตองคิดหาแนวทางการแกปญหา โดยตองใชวิธีการนําชิ้นสวนอะไหลที่เกิดสนิมมาทําการขัดสนิม
ออกเพ่ือใหไดชิ้นสวนอะไหลใหม ดวยเหตุผลนี้บริษัทจึงตองเปดการทํางานลวงเวลาหรือ OT ใหกับพนักงานบริษัท 
และบริษัทเล็งเห็นความสําคัญของการจัดเก็บสินคาจึงไดนําแนวคิด ทฤษฏีเขากอน-ออกกอน FIFO (First In First Out) 
มาใชในการจัดเก็บสินคาใหเปนระบบ เพื่อลดปญหาการเก็บสินคาทับซอน คางสตอก เกิดสนิมจากการจัดเก็บเกิน
ระยะเวลาที่กําหนด  

 ดั้งนั้นการจัดทํางานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการกําหนดการศึกษาปญหาเรื่องความเหมาะสมในการจัดวาง
สินคาในคลังสินคา เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดเก็บเพื่อลดการเพิ่มคาลวงเวลาของพนักงานใหมี
ประสิทธิภาพทางดานเวลาในการหาสินคาลดลงอยางเหมาะสมมากยิ่งข้ึน จากการใชแนวคิดทฤษฏี เขามาชวยใน
การวิเคราะหการเก็บสินคาที่ยังไมเปนระบบในปจจุบัน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาโดยใชแผนผังกางปลา ในการจัดเก็บสินคาในพื้นที่คลังสินคา  

 2. เพื่อหาแนวทางในการจัดการ ประโยชนในการลดการเสียของสินคา 
  

วิธีการวิจัย 
1. สํารวจสภาพปญหาการทํางานปจจุบันในบริษัท เจ แอนด เจ โลจิสติกส ซิสเต็มส จํากัด 
2. ศึกษาแนวคิดและเครื่องมือจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกําหนดวัตถุประสงค ประโยชน และ

ขอบเขตของการวิจัย  
3. การวิเคราะหสาเหตุเพื่อหาปญหาโดย ใชแผนผังกางปลา 

  4. เก็บขอมูลในเรื่องของพื้นที่ กระบวนการรับ จัดเก็บ และกระจายการเก็บรวบรวมขอมูลเวลาในการ
คนหาสินคากอนปรับปรุง 1 เดือน เก็บขอมูล 

5. กาจัดตําแหนงการวางสินคาแบบ First in First out การจัดทํา Visual Control 
6. การเก็บรวบรวมขอมูลเวลาในการคนหาสินคาหลังปรับปรุง 1 เดือน เก็บขอมูล 100% และ              

วัดประสิทธิภาพดานเวลา ของการลดเวลาในการคนหาสินคา 
7. สรุปผลการศึกษา 
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ผล/สรปุผลการวิจัย 
การรวบรวมขอมูลกอนปรับปรุง  
ตารางเปรียบเทียบกอนปรับปรุงเดือนกันยายน พ.ศ.2561 

สินคาทัง้หมด จํานวนพาเลท จํานวนสนิคา (ชิ้น) สินคาที่เกิดสนิม (ชิ้น) 
RRL 250 PL 12.500 269 
RRR 350 PL 17,500 69 
CLP R 450 PL 22,500 70 
CLP L 108 PL 5,400 156 
อลูมิเนียม 50 PL 500 - 
จอ LCD 150 PL 3,000 - 
RR 200 PL 10,000 345 
รวม 1,558 PL 71,400 909 

 
การเปด OT เดือนกันยายน พ.ศ.2561 

 
ตารางคาลวงเวลาของพนักงาน เดือนกันยายน พ.ศ.2561 

รายการ เงินเดือน รายวัน คาลวงเวลา 
ป.ตร ี 11,600 350 1.5 
ปวส 10,000 330 1.5 
ม.6 – ม.3 9,700 330 1.5 

 
ตารางการจายคาลวงเวลา เดือนกันยายน พ.ศ.2561 

ลําดับ 
พนักงาน 

ชั่วโมงทาํงาน 
คา OT 

รายวัน รายเดือน รายวัน รายเดือน 
1 12 10 3 2,227.5 2,175 
2 5 9 3 928.125 1,957.5 
3 8 13 3 1,485 2,827.5 

รวม 25 32 9 4,640.625 2,827.5 

 
 
 

วันท่ี 
จํานวนพนักงาน 

ชั่วโมง (ทํางาน) 
รายวัน รายเดือน 

2 ก.ย 61 12 10 17.00-20.00 
16 ก.ย 61 5 9 17.00-20.00 
27 ก.ย 61 8 13 17.00-20.00 

รวม 25 32 9 
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ตารางสรุปคาใชจายเดือนกันยายน 2561 
ช่ัวโมงการทํางานท้ังหมด คาใชจาย 

9 7,468.125 
 

การรวบรวมขอมูลหลังปรับปรุง 
ตารางเปรียบเทียบกอนปรับปรุงเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 

 

เปรียบเทียบกอน-หลังปรับปรุง 
กันยายน (กอนปรับปรุง) ตุลาคม (หลังปรับปรุง) 

สินคาด ี เกิดสนิม สินคาดี เกิดสนิม 
71,400 909 97,050 0 

909 x100 = 1.27% 
                71,400 

100% 

 

เปรียบเทียบกอน-หลังปรับปรุง 
กันยายน (กอนปรับปรุง) ตุลาคม (หลังปรับปรุง) 

การเปด OT 3 วัน การเปด OT 0 
ชั่วโมง OT 9 ชั่วโมง ชั่วโมง OT 0 
คาใชจาย 7,468.125 คาใชจาย 0 

 

อภปิรายผล 
 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดทําการศึกษาเร่ือง การปรับปรุงตําแหนงการวางสินคา เพื่อลดเพื่อลดปญหา
การเก็บสินคาทับซอน คางสตอก เกิดสนิมจากการจัดเก็บเกินระยะเวลาท่ีกําหนด กรณีศึกษาบริษัทเจ แอนด เจ         
โลจิสติกสซิสเต็มส (มหาชน)คลังสินคาจัดต้ังอยูบริเวณ อาคาร 3 เจ 3 มีพื้นที่คลังทั้งหมด 5,508 ตารางเมตร             
โดยผูวิจัยไดทําการจัดเรียงวางตําแหนงสินคาแบบเขากอน-ออกกอน และใช Visual Control ทําปายบอกตําแหนง
สินคา ตีเสนใหชองสินคา เพ่ืองายตอการหยิบสินคาไมเกิดการวางสินคาชับชอน ชิ้นสวนอะไหลคางสตอก             
การจัดเก็บสินคารูปแบบนี้สามารถใชพื้นท่ีไดอยางคุมคา และทําการจดบันทึก Location ทุกครั้ง หลังจัดเก็บสินคา 
1 พาเลท รูปแบบการหยิบสินคาเปนแบบ FIFO (First In Frist Out) และจากการปรับปรุงตําแหนงการวางสินคา 
การใช Visual Control ควบคุมการมองเห็นสามารถทําใหลดตนทุนของบริษัทในการเกิดสินคางสตอก 
 

สินคาทัง้หมด จํานวนพาเลท จํานวนสนิคา(ชิ้น) สินคาที่เกิดสนิม(ชิ้น) 
RRL 350 PL 17,500 - 
RRR 350 PL 17,500 - 
CLP R 450 PL 22,500 - 
CLP L 320 PL 16,000 - 
อลูมิเนียม 195 PL 1,950 - 
จอ LCD 230 PL 4,600 - 
RR 340 PL 17,000 - 
รวม 2,235 PL 97,050 - 
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ขอเสนอแนะ 
 1) งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการจัดวางตําแหนงสินคา และลดปญหาการเกิดสนิมชิ้นสวนอะไหลที่เก็บ
เกินระยะเวลาท่ีกําหนด ดังนั้นการวิจัยในอนาคตอาจจะเพิ่มหรือเสนอแนะการจัดรูปแบบใดๆ เพ่ือสามารถจัดวาง
สินคาไดอยางเปนระบบมากข้ึน 
 2) งานวิจัยในคร้ังนี้เปนการปรับปรุงตําแหนงการวางสินคา เพื่อใหเกิดการหยิบที่ งายและลดการเกิด
สินคาคางสตอก 
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ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา  
111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 
The Satisfaction of Marketing Mix Factors Affecting Purchasing of Customers at 111 
Plaza in Sankhaburi ,Chainat Province 
 
ผูวิจัย   อัครวินท  ขําขุด 

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ  
 การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา 
111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ลูกคาที่มาใชบริการศูนยการคา              
111 พลาซา จํานวน 800 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรกําหนดขนาดตัวอยาง ไดจํานวนกลุม
ตัวอยาง 260 คน และสุมตัวอยางมาวิจัยโดยวิธีของทาโร ยามาเน  เคร่ืองมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม 
สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติคา t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) 
ดวยคา F-test และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ดังนี้ 
 1. ในภาพรวม พบวา ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้อสินคา
ในศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน
พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานการสงเสริมการตลาด สวนดานที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด คือ ดานชองทางการจัด
จําหนาย  
 2. ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา 111 พลาซา  
อําเภอสรรคบุร ีจังหวัดชัยนาท ในภาพรวม พบวา ลูกคามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน
พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการตระหนักถึงความตองการ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การซื้อ   

3. การเปรียบเทียบ การตัดสินใจซ้ือสินคาในศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
จําแนกตามเพศและสถานภาพสมรส โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ลูกคาในศูนยการคา 111 พลาซา  ท่ีมีเพศ
และสถานภาพสมรส ตางกัน มีความคิดเห็นตอการตัดสินใจซื้อสินคา ในศูนยการคา 111 พลาซา ไมแตกตางกัน  
 4. การวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณของสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา         
ในศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑและดานราคา มีอิทธิพล         
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  
 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การตัดสินใจ, สวนประสมทางการตลาด 
 
ABSTRACT 
 A study on satisfaction of marketing mix that influences shopping decision in 
shopping center 111 Plaza, Saraburi Chai Nat The population used in this research. 
Customers who come to the 111 Plaza Shopping Center, 800 people, determine the size of 
the samples using the sample size. A total of 260 samples were collected and sampled by 
Tara Yamaha. The data were analyzed by t-test and one-way ANOVA with F-test and 
multiple linear regression analysis. 
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 1. Overall, it was found that the satisfaction with the marketing mix that affected the 
customers' purchasing decisions in the shopping center 111 Plaza, Saraburi. Chai Nat 
Overall was 3.85. The marketing promotion (mean 4.19), while the lowest was the 
distribution channel (mean 3.45). 
 2. The opinions of the respondents on purchasing decision in shopping center 111 
Plaza, Sankhaburi As a whole, the customer satisfaction level was at a high level 
(mean4.27). On the other hand, it was found that the highest mean is the demand side. 
(mean is 4.38). The least mean is buy (mean 4.17) 
 3. Comparison The decision to shop in shopping center 111 Plaza Sankaburi. Chai 
Nat Classified by sex and marital status. As a whole and in every aspect, 111 Plaza 
customers with different sexes and marital status had different opinions about purchasing 
decision. In the shopping center, 111 plaza is no different. 
 4. Multiple regression analysis of marketing mix influencing shopping decision in 
shopping center 111 Plaza, Sankhaburi Chainat Province found that the product and price 
factors. Influence of purchasing decision in shopping center 111 Plaza, Saraburi. Chai Nat

Keyword : satisfaction, Purchasing, marketing mix
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 หลังจากประเทศไทยผานชวงเวลาแหงการสูญเสียและโศกเศราตั้งแตป 2559 ทําใหคนไทยสวนใหญชะลอ
การจับจาย จนกระทั่งเดือนพฤศจิกายนป 2560 เปนตนมา พบวาเริ่มมีสัญญาณฟนตัวของกําลังซื้อที่มากขึ้น              
สวนหน่ึงเปนผลจากอารมณการจับจายเร่ิมฟนตัวและมาตรการของรัฐบาลในการผลักดันงบประมาณลงสูเศรษฐกิจ
ฐานรากเริ่มสัมฤทธิผล ประกอบกับการเริ่มเขาสูชวงเทศกาลจับจายปลายป สงผลใหไตรมาสท่ี 4 ของป 2560 
อตุสาหกรรมภาคคาปลีกนาจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 4 ของป 2559 แมวามาตรการ “ชอปชวยชาติ” ปนี้จะ
ดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน แตโครงการนี้ก็จะชวยกระตุนผูบริโภคที่มีกําลังซื้อปานกลางถึงสูง ไดเร่ิมการจับจาย
โดยหวังการไดรับการลดหยอนจากภาษี รวมถึงกระทรวงพาณิชย ไดผลักดันโครงการ “รวมใจ เพ่ิมสุข ชอปสนุก 
ลดรับปใหม” ระหวางวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 ซ่ึงเปนการรวมมือจากผูผลิต           
ผูจัดจําหนาย ผูคาปลีก ผูคาสง ทั่วประเทศ เพื่อกระตุนการบริโภคซึ่งยังผลตอกําลังซื้อทุกภาคสวน 
 สมาคมผูคาปลีกไทย มีความเห็นวาไตรมาสสุดทายของป เศรษฐกิจจะคึกคักมากข้ึน สวนหนึ่งมาจากการ
ไมมีอารมณการจับจายมานานกวาป อีกสวนหนึ่งมาจากมาตรการบัตรสวัสดิการประชารัฐ ที่ทําใหเม็ดเงินถึง             
ฐานรากชวยกระตุนการจับจาย รวมทั้ง โครงการ “ชอปชวยชาติ” และโครงการ “รวมใจ เพิ่มสุข ชอปสนุก ลดรับปใหม” 
รวมท้ังภาคเอกชนมีรายการโปรโมชั่นและกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ อัดครบตลอดเทศกาลยาวถึงมกราคม           
ปหนา ทําใหเงินหมุนเวียนเขาระบบมากข้ึน จะสงผลใหภาพรวมดัชนีคาปลีกป 2560 นาจะดีกวาที่คาดไวเมื่อตนป
เล็กนอย คาดวา การเติบโตนาจะอยูราว 3.2-3.4 % (ในขณะท่ีคาดการณวา GDP ท้ังป 2560 จะเติบโตที่ 3.9%) 
 ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัวในชวงขาลงมาอยางยาวนานนั้น ผานจุดต่ําสุดของชวงขาลง (ที่เริ่มมา
ตั้งแตป 2014) และทรงตัวไดและปรับตัวเปนแนวโนมเปนขาข้ึนอยางชาๆ ถาหากตัวแปรเศรษฐกิจ การเมือง            
– การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน – ราคาสินคาเกษตร อยูในชวงขาขึ้นยาวนานสักระยะ การกระจายตัวของเศรษฐกิจก็
จะสามารถคลี่คลายลงสูฐานรากไดทุกภาค ซึ่งนาจะสงผลใหกําลังซื้อรากหญาฟนตัวขึ้นอยางชัดเจนในชวงไตรมาสที่
สองตอไตรมาสที่สามของป 2019 
 กลาวโดยสรุป สมาคมฯ คาดการณวา การเติบโตของดัชนีคาปลีกในป 2018 นาจะอยูในชวง 3.8 -4.0% 
ตามการเติบโตของ GDP ประเทศ และป 2019 นาจะเติบโตถึง 4.5 % ชวง 2-3 ปที่ผานมา การเติบโตของผูใช
สมารทโฟนท่ัวโลก สงผลใหการช็อปปงออนไลนแทรกซึมในวิถีชีวิตประจําวันคนรุนใหม พฤติกรรมผูบริโภคเร่ิม
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เปลี่ยน ทําใหจํานวนนักช็อปปงในหางสรรพสินคาลดนอยลง ท้ังนี้ในอนาคตที่นาจับตา คือ โมเดลธุรกิจใหมที่เรียก
กันวา E Business (รูปธรรมของ E Business ท่ีเรารูจักกันดีก็คือ O2O หรือ Omni Channel) ซ่ึงเปนการเชื่อม
หางรานในโลกออฟไลนเขากับเทคโนโลยีโลกออนไลนอยางลงตัว ดานหนึ่งก็สามารถใชประโยชนจากความ
สะดวกสบายในการจับจายใชสอยสินคาและชําระเงินออนไลน รวมท้ังสามารถเก็บขอมูลผูบริโภคมหาศาล สวนอีก
ดานหนึ่ง ก็สามารถใชจุดแข็งของหางรานที่มีสินคาจริงใหคนไดสมัผัสและทดลอง รวมทั้งยังเปนพื้นที่สําหรับเดินเลน
หรือนัดพบสังสรรคกับเพ่ือนไดดวย 
 ภายในอีก 5 ป ขางหนา คนไทยจะใชเงินสดกันนอยลง และหันมาใชจายผานบัตรและชองทาง
อิเล็กทรอนิกสกันมากข้ึน ประกอบกับโครงการ Expansion of Card and Card Acceptance ภายใตนโยบาย 
National e-Payment ที่บังคับใหทุกรานคาที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยตองมีเคร่ือง EDC เพ่ือเพ่ิมอัตราการ
ใชบัตรอิเล็กทรอนิกส สิ่งเหลานี้ทําใหรานคาตางๆ ตองปรับตัวสูการคาขายในอนาคตเพ่ือใหพรอมรองรับการจายใน
ทุกรูปแบบ 
 รูปแบบการทําธุรกรรมทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมี
ความกาวหนาและเปนไปมาตรฐานสากล การขยายการใชบัตรอิเล็กทรอนิกส ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะชวยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดตนทุนในกระบวนการทางธุรกิจของภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และภาครัฐเอง หากกระบวนการในการทําธุรกรรมสะดวก รวดเร็ว สามารถเขาถึงได ทั้งหมดนี้จะเปน
กลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งยังเปนประโยชนตอผูประกอบการในประเทศท่ีจะพัฒนาการคาในธุรกิจอี
คอมเมิรซใหกาวหนาย่ิงขึ้น และเปนประโยชนตอผูบริโภค เนื่องจากสามารถทําธุรกรรมไดทุกที่ทุกเวลา ไดรับความ
สะดวกสบายและมีปลอดภัยมากข้ึนอีกดวย  
 จังหวัดชัยนาทนับเปนจังหวัดหนึ่งที่มีประชากรจํานวนมาก จังหวัดชัยนาทมีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป
เปนพื้นที่ที่ราบลุม มีแมน้ําสําคัญไหลผานพ้ืนที่ตาง ๆ จํานวน 3 สาย ได แก แมน้ําเจาพระยา ไหลผานอําเภอ
มโนรมย อําเภอวัดสิงห อําเภอเมืองชัยนาท และอําเภอสรรพยา 

สรรพยา แมน้ําทาจีนไหลผาน อําเภอวัดสิงห และอําเภอหันคา แมน้ํานอย ไหลผานอําเภอเมืองชัยนาท
และอําเภอสรรคบุรี ท้ังนี้ยังมีคลองชลประทานจนวนหลายสายไหลผานพื้นที่ตาง ๆ เชน คลองอนุศาสนนันท คลอง
มหาราช คลองพลเทพ ลวนเปนแหลงน้ําสําคัญสําหรับเกษตรกรรม นอกจากลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นราบแล ว 
ยังมีเนินเขาเล็ก ๆ ขนาดกวางประมาณ 1 - 3 กิโลเมตร กระจายอยูทั่วไป ไดแก เขาธรรมมามูล เขาพลอง เขาขยาย 
เขากระดี่ เขาใหญ เขารัก เขาดิน เขาหลัก เขาไกหอย เขาสารพัดดี เขาราวเทียน เขาสรรพยา เขาแกว เขาพนมเกิน 
และเขานอย เปนตน การที่จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่สวนใหญ ที่เปนราบลุมจึงเหมาะสมสําหรับการประกอบอาชีพ
ทางดานการเกษตร ดังนั้น ประชากรสวนใหญประมาณรอยละ 80 จึงประกอบอาชีพทางดานการเกษตรกรรม 
รองลงมา ไดแกดานพาณิชย ประมาณรอยละ 6 ซึ่งผูวิจัยเห็นวา สามารถกระตุนการคาใหรุงเรืองขึ้นมาได อีกทั้ง
ผูวิจัยเปนผูประกอบการศูนยการคา 111 พลาซา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือสินคาในศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาทเพื่อจะนํามาเปนแนวทางในการ
กําหนดกลยุทธการตลาด ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม เพื่อรักษาฐาน ลูกคาเกา
และเพิ่มจํานวนลูกคาใหม อีกทั้งเพื่อเปนประโยชนตอผูที่สนใจตอไป 
 
คําถามการวิจัย 

การวิจัยเรื่องความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา               
ในศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาทมีคําถามที่เก่ียวของกับการวิจัย คือ 

ความพึงพอใจของลูกคาตอสวนประสมทางการตลาดตอศูนยการคา 111 พลาซา  อําเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท เปนเชนไร 

��	
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กระบวนการการตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุร ีจังหวัดชัยนาท เปนเชนไร 
สวนประสมทางการตลาดตัวใดที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา 111 พลาซา 

อําเภอสรรคบุร ีจังหวัดชัยนาท 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา 

111 พลาซา อําเภอสรรคบุร ีจังหวัดชัยนาทมีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดตอศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี 

จังหวัดชัยนาท  
2. เพื่อศึกษาพึงพอใจตอกระบวนการการตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา 111 พลาซา  อําเภอสรรคบุรี 

จังหวัดชัยนาท  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา           

ในศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
1. แนวคิดและทฤษฎีแนวคิดความพึงพอใจ  

1.1 ความพึงพอใจตอการใหบริการ  
นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของความพึงพอใจไวดังตอไปนี้ คําวา “ความพึงพอใจ” ตรงกับ

ภาษาอังกฤษวา “satisfaction” มีความหมายโดยทั่ว ๆ ไปวา “ระดับความรูสึกในทางบวกของบุคคลตอสิ่งใดส่ิง
หนึ่ง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2538 , หนา , 98) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541, หนา 81) ไดกลาววาความพึงพอใจ (satisfaction) หมายถึง ความรูสึก
ที่ดีของบุคคลที่ไดรับการตอบสนองเมื่อบรรลุวัตถุประสงคในสิ่งที่ตองการ และคาดหวัง ความพึงพอใจเปน
ความชอบของแตละบุคคล ซ่ึงระดับความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมแตกตางกัน อาจเนื่องจากพื้นฐานทาง
การศึกษา ทางดานเศรษฐกิจ และ สิ่งแวดลอม 
 กฤษณา รัตนพฤกษ (2545) ไดกลาวถึง ความสัมพันธระหวางคุณภาพ (quality) และ ความพอใจ 
(satisfaction) วาทั้งสองคํานี้อาจใชแทนกันไดในความหมายทั่วไป แตในทางการตลาดแลวมีความแตกตางกัน 
ความพอใจโดยทั่วไปแลวเปนแนวคิดที่กวางกวา ในขณะที่คุณภาพของบริการเนนเฉพาะดานบริการ คือ เปนการ
ประเมินการรับรูของลูกคาในมิติเฉพาะดานของการบริการ ไดแก ความเชื่อถือได (reliability)การตอบสนองลูกคา
ทันที (responsiveness) การทําใหลูกคามั่นใจ (assurance) การเขาใจลูกคา(empathy) และการเสนอส่ิงที่เปน
รูปธรรม (tangibles) ในขณะที่ความพอใจของลูกคาอาจจะไดรับอิทธิพลจากการรับรูในคุณภาพของบริการ            
การรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑ ราคา ปจจัยสวนบุคคลของลูกคา (อารมณ ความชอบ) และ ปจจัยดานสถานการณ 
(ดินฟาอากาศ) ดังนั้น การรับรูในคุณภาพของบริการจึงเปนสวนหนึ่งของความพอใจของลูกคาหลังจากท่ีไดใช
บริการ ข้ึนอยูกับผลการปฏิบัติงานของสินคาหรือสิ่งเสนอขายโดยปกติความพอใจ คือ ความรูสึกพึงพอใจหรือ
ผิดหวังอันเกิดจากการเปรียบเทียบผลหรือการบริการกับความคาดหมาย จะเห็นไดวาจุดสําคัญ คือ การปฏิบัติงาน
ของผลิตภัณฑหรือการบริการที่ตอบสนองกับความคาดหมาย ถาการบริการไมถึงความคาดหมายของลูกคา ลูกคา
จะไมพอใจ ถาการบริการเทากับความคาดหมายของลูกคา ลูกคาก็จะพอใจ ถาการบริการสูงเกินความคาดหมาย 
ลูกคาก็จะพอใจเปนอยางยิ่ง อยางไรก็ตาม ลูกคาในปจจุบันเอาใจยากขึ้น ลูกคามีความจงรักภักดีในตราสินคา และ 

��
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บริการนอยลง พรอมเสมอในการเปล่ียนไปใชบริการท่ีอื่นหากมีสิ่งลอใจท่ีเหมาะสม การสรางความพอใจใหเกิด
ประจํา และ พัฒนาไปสูความจงรักภักดี ยิ่งไปกวานั้นสิ่งแวดลอมอื่นๆ เชน อากาศ แสงสวาง เกาอ้ี โตะ สิ่งเหลานี้มี
ผลตอความพอใจของลูกคาอยางมาก 

จากที่กลาวขางตน อาจสรุปความหมายของความพอใจไดดังนี้ ความพอใจ หมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติ
ของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจจะเปนไปในเชิงการประเมินคาวาความรูสึกหรือทัศนคตินั้นเปนไปในทางบวก 
หรือ ทางลบ ความรูสึกหรือทัศนคติในทางบวก เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อมีความสุข ปราศจากความทุกข ไดรับ
การตอบสนองอยางสมบูรณครบถวนหรือ บรรลุจุดมุงหมายในระดับหนึ่งตอสิ่งนั้น แสดงใหเห็นสภาพของความพึง
พอใจในสิ่งนั้นดวย แตถาเปนความรูสึกที่ปราศจากความสุข มีความทุกข ไดรับการตอบสนองไมสมบูรณครบถวน
หรือไมบรรลุจุดมุงหมายในระดับหน่ึงตอสิ่งนั้น ก็จะมีความรูสึกหรือทัศนคติในทางลบ แสดงใหเห็นสภาพของความ
ไมพึงพอใจตอสิ่งนั้น ความพึงพอใจอาจเปล่ียนแปลงไปไดตามกาลเวลา และสถานการณแวดลอมอื่น ๆ               
ที่เปล่ียนแปลงไป 
 

ความพึงพอใจตอการใหบริการ 
 ความพึงพอใจของลูกคา (customer satisfaction) คือ ความรูสึกยินดีหรือผิดหวังของลูกคาอัน
เนื่องมาจากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานจริงของสินคา หรือ ผลประโยชนจริงของสินคาที่เกิดจาการ
รับรูดวยตนเอง (product’s perceived performance) กับสิ่งที่ลูกคานั้นคาดหวัง(butter’s expectation) ระดับ
ความพึงพอใจของลูกคาจะมีมาก ถาผลประโยชนที่ เขาไดรับจากผลิตภัณฑจริงตรงกับสิ่งที่ เขาคาดหวัง               
ถาประสิทธิภาพการทํางานของสินคาเปนตามที่คาดหวังลูกคาจะเกิดความพอใจ ลูกคาจะผูกพันกับตราสินคานั้นจน
เปนความภักดีตอตราสินคาในที่สุดหลายบริษัทพยายามผลิตสินคาใหมีประสิทธิภาพ การทํางานตรงกับที่ลูกคา
คาดหวังไวเพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด (total customer satisfaction) 
 ความหมายของ ความพึงพอใจในบริการ หรือ ความพอใจในบริการ ตามความหมายของพจนานุกรม
ทางดานจิตวิทยา (Chaplin , 1968, p. 437 อางถึงใน ดวงพร ตรีธัญญา, 2547, หนา 22) ไดใหคําจํากัดความไววา 
เปนความรูสึกของผูที่มารับบริการตอสถานบริการตามประสบการณที่ไดรับจากการเขาไปติดตอขอรับบริการใน
สถานบริการนั้นๆ ความหมายของ ความพึงพอใจของลูกคา (customer satisfaction) เปนระดับความรูสึกของ
ลูกคาที่มีผลจากการเปรียบเทียบระหวางผลประโยชนจากคุณสมบัติผลิตภัณฑ หรือ การทํางานของผลิตภัณฑ          
กบัความคาดหวังของลูกคา 
1. แนวคิดสวนประสมทางการตลาด 
 สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคา
กลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภคยินดีจายเพราะมองเห็นวาคุมคา รวมถึงมีการจัดจา
หนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหาเพ่ือใหความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจให
เกิดความชอบในสินคา และเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง โดยสวนประสมทางการตลาดแบงออกเปน 7 ปจจัย (7Ps) 
(Philip Kotler, 2003 อางในศิริวรรณ เสรีรัตน, 2549: 41-45) ไดแก 
 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความจําเปนหรือความตองการ
ของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตรา
สินคา บริการและชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑที่
เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือ
บุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทาใหผลิตภัณฑ
สามารถขายได   
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 2. ราคา (Price) หมายถึง จานวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ที่มีความจาเปนตองจายเพ่ือใหไดผลิตภัณฑหรือ
หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (cost) ของ
ลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ดังนั้นผู
กําหนดกลยุทธดานราคาจึงตองคํานึงถึงคุณคาที่รับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาการ
ยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑ ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ และการ
แขงขัน  
 3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพ่ือ
เคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือ สถาบัน
การตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษา
สินคาคงคลัง  
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสาร เพื่อสรางความพึงพอใจตอตราสินคา
หรือบริการหรือความคิดหรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจใหเกิดความตองการ เพื่อเตือนความทรงจาในผลิตภัณฑ โดย
คาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซ้ือ หรือเปนการติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผู
ซื้อกับผูขาย เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย (Personal Selling) ทํา
การขาย และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Non-Personal Selling) เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ 
องคการอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ซ่ึงตองใชหลักการเลือกใชเครื่องการสื่อสารการตลาดแบบประสม
ประสานกัน (Integrated Marketing Communication)   
 5. บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employees) ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก (Selection) การฝกอบรม 
(Training) การจูงใจ (Motivation) เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขัน 
พนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการ
แกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหกับองคกร  
 6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม 
[Total Quality Management (TQM)] ตัวอยาง โรงแรมตองพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการ
ใหบริการ เพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา (Customer-Value Proposition) ไมวาจะเปนดานความสะอาดความ
รวดเร็ว หรือผลประโยชนอื่นๆ  
 7. กระบวนการ (Process) เพ่ือสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคา (Customer Satisfaction)ในการบริหารการตลาดนั้น ผูบริหารการตลาดตองมีความเขาใจถึง
ความตองการของผูบริโภค และมุงตอบสนองความตองการของผูบริโภคดวยเครื่องมือสวนประสมการตลาด ซึ่ง
มักจะรูจักกันโดยทั่วไปวา “7Ps”  
 

วิธีการศึกษา/ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ประชากรที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ลูกคาที่มาใชบริการศูนยการคา 111 
พลาซา จํานวน 800 คนตอวัน กลุมตัวอยาง ไดแก คือ ลูกคาที่มาใชบริการศูนยการคา 111 พลาซา กําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรคํานวณ โดยวิธีของทาโร ยามาเน  ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% และ
ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธีแบบสุมรายสะดวก จํานวน 260 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบงเปน 4 ตอน ประกอบดวย (1) ขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถ่ี และรอยละ (2) ขอคําถามเก่ียวกับ
องคประกอบของสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 
บุคลากร 
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กระบวนการการใหบริการและการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (3) ขอคําถามเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจซื้อสินคา ไดแก การตระหนักถึงความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือกตาง ๆ 

การซื้อและการประเมินผลหลังการซื้อโดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ตอนท่ี 2 และตอนที่ 3 คือ การ
หาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
และ (4) สอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีตอสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ในศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท การวิเคราะหขอมูลโดยการรวบรวมขอมูลและสรุป
ประเด็น ทั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูซื้อท่ีมีตอความพึงพอใจตอศูนยการคา 111 พลาซา 
อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได โดย เพศ             
ใชสถิติการวิเคราะห t-test สวน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางอยางมีนัยสําคัญทางสิถิติที่ระดับ 0.05 ผูวิจัยไดทํา
การทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูโดยใชการทดสอบดวยวิธี Scheffe’s และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Linear Regression Analysis) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 
ปจจัย กับกระบวนการตัดสินใจ เพื่อศึกษาวามีสวนประสมทางการตลาดตัวใดบางที่รวมกันทํานายหรือพยากรณ
หรืออธิบายการผันแปรของกระบวนการตัดสินใจได 
 

ผลการศึกษา 
 1. ผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 260 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 60.2            
มีอายุอยูในชวง 21-30 ป จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 32.2 ซ่ึงสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 
บาท จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 39.4 มีสถานภาพสมรส จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 52.6  
 2. ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจตอศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท มีรายละเอียดดังนี้  
 ในภาพรวม พบวา ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้อสินคา          
ในศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.85) 
เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานการสงเสริมการตลาด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.19) สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย (คาเฉล่ียเทากับ 3.45)  
  3. ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเรื่องการตัดสินใจซ้ือสินคาในศูนยการคา 111 พลาซา  
อําเภอสรรคบุร ีจังหวัดชัยนาท ในภาพรวม พบวา ลูกคามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.27) 
เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการตระหนักถึงความตองการ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.38)            
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การซื้อ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.17)  
 4. วิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา 111 พลาซา  อําเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท จําแนกปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยใชสถิติคา t-test F-test มีรายละเอียดดังนี้ 
 การเปรียบเทียบ การตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุร ีจังหวัดชัยนาท จําแนก
ตามเพศและสถานภาพสมรส โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ลูกคาในศูนยการคา 111 พลาซา  ท่ีมีเพศและ
สถานภาพสมรส ตางกัน มีความคิดเห็นตอการตัดสินใจซื้อสินคา ในศูนยการคา 111 พลาซา ไมแตกตางกัน 
 การเปรียบเทียบ การตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุร ีจังหวัดชัยนาท จําแนก
ตามอายุและรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ในภาพรวม ลูกคาในศูนยการคา 111 พลาซาที่มีอายุและรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคา ในศูนยการคา 111 พลาซา ไมแตกตางกัน  
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 5. การวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณของสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาใน
ศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท พบวา ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมีคาสัมประสิทธิ
พหุคูณเทากับ 0.998 โดยสามารถอธิบายความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาในศูนยการคา 111 พลาซา ไดรอยละ 99.60 สามารถเขียนสมการทํานายความสัมพันธของประสมทาง
การตลาดและการตัดสินใจซื้อสินคาได ดังนี้ 
การตัดสินใจซื้อสินคา= 1.594+ 0.141 ผลิตภัณฑ+ 0.129 ราคา ดังแสดงในตารางท่ี 1 ดังนี้ 
ตารางที่ 1 การวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณของสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา

ในศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุร ีจังหวัดชัยนาท 
ตัวแปรตามลําดับที่เขาสมการ B S.E Beta t Sig. 

ผลิตภัณฑ 0.141 0.44 0.223 3.217 0.01* 
ราคา 0.129 0.048 0.256 5.693 0.01* 
ชองทางการจัดจําหนาย 0.076 0.146 0.028 4.073 0.59 
การสงเสริมการตลาด 0.003 0.050 0.003 6.365 0.95 
กระบวนการ 0.038 0.058 0.033 6.073 0.57 
บุคลากร 0.276 0.146 0.093 1.873 0.06 
การสรางและนําเสนอลักษณะ 
ทางกายภาพ 

0.401 0.106 0.751 5.073 0.53 

คาคงที่ 1.594 0.509  6.228 0.000 
R 0.998      
R Square 0.996      
Adjusted R Square 0.996      
F 185.262**      
 ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาใน
ศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ผูวิจัยไดคนพบประเด็นสําคัญจากการวิจัยที่สามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้ 

1. ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจตอศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท มีรายละเอียดดังนี้  
 ในภาพรวม พบวา ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอลูกคาในการตัดสินใจซื้อสินคาใน
ศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวา
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานการสงเสริมการตลาด สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานชองทางการจัดจําหนายซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของเอมมิกา แตงรอด (2557) ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจการใชบริการศูนยการคาชุมชน
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เดอะ เซอรเคิล ราชพฤกษ พบวา 1) ผูบริโภคที่มาใชบริการศูนยการคาชุมชน 
เดอะ เซอรเคิลราชพฤกษ พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ระดับความคิดเห็นสวนประสมการตลาด
โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปนอย ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานกระบวนการ
ในการทํางาน ดานราคา ดานบุคลากรและดานการสงเสริมการตลาด 
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 2. ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเรื่องการตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา 111 พลาซา  
อําเภอสรรคบุร ีจังหวัดชัยนาท ในภาพรวม พบวา ลูกคามีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน
พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานการตระหนักถึงความตองการ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  คือ การซื้อ          
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิลาสินี จันทรแจมใย (2556) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือรถยนต
ผานเต็นทรถมือสอง พบวามีระดับความคิดเห็นตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อมาก ไดแก ดานการตัดสินใจซื้อ          
ดานตระหนักถึงความตองการ ดานประเมินทางเลือก ดานการคนหาขอมูลขาวสาร 
 3. วิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท จําแนกปจจัยสวนบุคคล วิเคราะหโดยใชสถิติคา t-test F-test มีรายละเอียดดังนี้ 
 การเปรียบเทียบ การตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุร ีจังหวัดชัยนาท จําแนก
ตามเพศและสถานภาพสมรส โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ลูกคาในศูนยการคา 111 พลาซา  ท่ีมีเพศและ
สถานภาพสมรส ตางกัน มีความคิดเห็นตอการตัดสินใจซื้อสินคา ในศูนยการคา 111 พลาซา ไมแตกตางกัน              
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณ จูพลาย (2556) ศึกษาคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการทีโอที สาขา            
Big - C ออนนุช กรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการทีโอทีสาขา Big - C 
ออนนุช ซึ่งพบวา จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการ พบวา ความคิดเห็นตอคุณภาพการใหบริการ  
ไมแตกตางไปตาม เพศ อายุการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และประเภทการใชบริการ 
 การเปรียบเทียบ การตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุร ีจังหวัดชัยนาท จําแนก
ตามอายุ พบวา ในภาพรวม ลูกคาในศูนยการคา 111 พลาซาที่มีอายุตางกัน มีการตัดสินใจซื้อสินคา ในศูนยการคา 
111 พลาซา ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีความแตกตางกัน 1 ดาน ไดแก ดานการคนหาขอมูล             
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ นั้น ไมมีความแตกตางกัน ดังนั้นจึงทําการ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยรวมดานราคา ดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด (Least 
Significant Difference: LSD) พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 1 คู             
คือ ลูกคาที่มีอายุ ไมเกิน 20 ป มีการตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา 111 พลาซา ดานการคนหาขอมูล นอยกวา 
ลูกคาท่ีมีอายุ40 ปขึ้นไป ซ่ึงผลเปนเชนนี้ อาจเปนเพราะลูกคาที่มีอายุไมเกิน 20 ป อาจมีลักษณะพฤติกรรมที่ไม
รอบคอบเทากับลูกคาที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป 
 การเปรียบเทียบ การตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุร ีจังหวัดชัยนาท จําแนก
ตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ในภาพรวม ลูกคาในศูนยการคา 111 พลาซาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีการ
ตัดสินใจซื้อสินคา ในศูนยการคา 111 พลาซา ไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานการ
ประเมินทางเลือก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเปรียบเทียบเปนรายคู ดวยวิธี
ผลตางนัยสําคัญนอยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกคาที่มีอายุ ไมเกิน 20 ป มีการตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา 111 พลาซา  ดานการ
คนหาขอมูล นอยกวา ลูกคาที่มีอายุ 31-40 ป และอายุ 40 ปขึ้นไป ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะลูกคาที่มีอายุ ไมเกิน 
20 ป อาจมีประสบการณการซื้อในอดีตนอยกวาลูกคาที่มีอายุ31-40 ป และอายุ 40 ปขึ้นไป จึงทําใหมีการตัดสินใจ
ซื้อที่ไมคนหาขอมูลมากนัก 
 4. การวิเคราะหถดถอยแบบพหุคูณของสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาใน
ศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท พบวา ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมีคาสัมประสิทธิ
พหุคูณเทากับ 0.998 โดยสามารถอธิบายความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาในศูนยการคา 111 พลาซา ไดรอยละ 99.60 สามารถเขียนทํานายความสัมพันธของประสมทางการตลาด
และการตัดสินใจซื้อสินคาไดวา ปจจัยดานผลิตภัณฑและดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา 
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111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ซึ่งสอดคลองกับสอดคลองกับงานวิจัยของ Thu Ha, Nguyen and 
Ayda Gizaw (2014) ศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในผลิตภัณฑอาหารจานดวน การวิจัย
ระบุปจจัย 5 ประการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในยี่หอที่ราคาถูก เปนยี่หอมีการทํากิจกรรมของ
ตราสินคา (การโฆษณาและการบอกตอ), การรับรู,ทัศนคติ,ความต้ังใจซ้ือและปจจัยทางดานประชากรศาสตร 
การศึกษาไดพิสูจนวายี่หอและปจจัยที่เก่ียวของกับยี่หอไมไดมีอิทธิพลตอความตั้งใจในการซื้อ. อยางไรก็ตามสําหรับ
ผลิตภัณฑอาหารความสัมพันธราคากับคุณภาพเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด หากการรับรูของผูบริโภคเกี่ยวกับคุณภาพ
และราคาที่ตรงกับคาดหวังวาจะไดรับความพึงพอใจและรับรูถึงมูลคาที่สูงของผลิตภัณฑ อยางไรก็ตามหากผูบริโภค
ไมพอใจกับผลิตภัณฑที่พวกเขารับรูความเสี่ยงและท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินซื้อของพวกเขา การศึกษายังแสดงให
เห็นวาผูหญิงซื้อที่ติดปายราคาประหยัดมากกวาเมื่อเทียบกับชายและผูที่มีรายไดนอยยังซื้อที่ติดปายราคาประหยัด
มากกวาคนที่มีรายไดสูง ผลการวิจัยพบวาทัศนคติที่ดีตอยี่หอ ICA มีผลตอการตัดสินใจซื้อของ PLB 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งน้ี 
ดานผลิตภัณฑ รานฯควรสรางภาพมีภาพลักษณที่ดี มีชื่อเสียง มีความนาเชื่อถือและไววางใจได และจัดหา

สินคาและบริการที่นํามาจําหนายสินคาที่ผลิตจากโรงงานท่ีมีชื่อเสียงนาเชื่อถือ และเปนตรายี่หอที่ลูกคาใหการยอมรับ  
ดานราคา รานฯควรมีการกําหนดราคาสินคาที่แนนอน และควรมีชองทางการชําระเงินที่หลากหลาย เชน 

บัตรเครดิต ผอนกับบัตรตางๆ ใหมากข้ึน  
ดานชองทางการจัดจําหนาย รานฯ ควรเพิ่มชองททางในการติดตอสื่อสาร สามารถติดตอกับลูกคาไดหลาย

ชองทางทั้งทางโทรศัพท facebook หรือ line  
ดานสงเสริมการตลาด รานฯควรมีการลงโฆษณาสินคา/รานคาผานสื่ อตางๆ เชนหนังสือพิมพ ใบปลิว 

ออกอากาศทางวิทยุ และอินเตอรเน็ต และ รานฯควรมีการสะสมยอดซื้อเพื่อแลกของรางวัล  
ดานบุคลากร พนักงานควรมีความเสมอภาคในการใหบริการแกลูกคาดวยความเทาเทียมกันและ มีความ

เปนกันเอง และมีมนุษยสัมพันธที่ดี  
ดานกระบวนการใหบริการ รานฯตองจัดสงสินคาไดทันตามกําหนดเวลาท่ีลูกคาตองการและ การนํา

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกตอง  
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ รานฯควรทําปายหนารานมองเห็นไดชัดเจน สะดุดตา

สามารถดึงดูดความสนใจไดดี  
ดานการตระหนักถึงความตองการ รานฯควรมีสินคาใหเลือกหลากหลาย และมีโปรโมชั่นดึงดูดใจลูกคา 

เพื่อใหลูกคามีความตองการเขามาจับจายในราน  
ดานการคนหาขอมูลมีระดับความ รานฯ ควรสงเสริมกลยุทธการบอกตอ เพื่อใหลูกคามีความมั่นใจในการ

เขามาซ้ือสินคา เมื่อมีการสอบถามคนใกลชิดกอนมาซื้อสินคา 
ดานการการประเมินทางเลือก รานฯ ควรเลือกสินคาและบริการที่มีคุณภาพเพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพ

ของรานฯ ดวย อีกทั้ง รานฯ ควรมีการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา มีของแถม ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา  
ดานการตัดสินใจซื้อ รานฯ ควรประชาสัมพันธถึงความสะดวกในการเดินทางมารานฯ และควร มีสินคาที่มี

ใหทดลองหรือสินคาตัวอยางใหดู มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา 
ดานการประเมินผลหลังการซ้ือ รานฯ ควรสรางกลยุทธการตาดเพื่อใหลูกคาเกิดการกลับมาซื้อซ้ําและมี

การบอกตอ สินคาและบริการของรานฯ ควรมีหลากหลายเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย  
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สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในศูนยการคา 111 พลาซา คือดาน
ผลิตภัณฑและดานราคา ดังนั้น รานฯ ควรชูกลยุทธ “ของดี ราคายอมเยา” เพ่ือสรางความจดจําใหกับลูกคานั่นเอง 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
ศึกษาความจงรักภักดีของลูกคาตอศูนยการคา 111 พลาซา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท  
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ปจจัยความตองการซ้ือผลิตภัณฑฮาลาลตอผูบริโภคชาวมุสลิม 
 
The demand for halal products to Muslim consumers  
 
ผูวิจัย   อัสมา ปาทาน 

สาขาวิชาการจัดการและการตลาด มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
อาจารยที่ปรึกษา ดร.เอกภัทร  มานิตขจรกิจ 

ภาควิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยเร่ืองปจจัยความตองการซื้อผลิตภัณฑฮาลาลตอผูบริโภคชาวมุสลิม มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษา

ปจจัยความตระหนักในเรื่องผลิตภัณฑฮาลาล เครื่องหมายฮาลาล ตราสินคาของชาวอิสลาม และสวนผสมของ
ผลิตภัณฑที่มีผลตอความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑฮาลาลของผูบริโภคชาวมุสลิม 2) เพื่อสรางความรูความเขาใจและ
อธิบายในหลักสําคัญของฮาลาล การผลิตผลิตภัณฑฮาลาล ความจําเปนตอการบริโภคผลิตภัณฑฮาลาลของผูบริโภค
ชาวมุสลิม การใหความสําคัญกับเครื่องหมายฮาลาลแกผูประกอบการท่ีไมใชชาวมุสลิม ประชากรท่ีใชในการ วิจัย
คร้ังนี้ ตัวอยางไดแกผูวิจัยมุงสนใจศึกษาผูบริโภคชาวมุสลิมและชาวมุสลิมที่ไมอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑฮาลาลอาศัย
ในเขตอําเภอเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราชจํานวนประชากรรวมท้ังหมด 266,619 คน โดยกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยวิธีของทาโร ยาโมเน (Yamane,1967) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง และสุมตัวอยางมา
วิจัยโดยวิธีแบบงาย เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่            
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาt-testและคาf-test 

ผลการศึกษาพบวา ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปจจัยความตระหนักถึงเรื่องอาหารฮาลาล          
ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีความตระหนักถึงเร่ืองอาหารฮาลาลจําแนกตามตัวแปรดานเพศ โดยภาพรวมไมแตกตาง
กันเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความปลอดภัยตอการบริโภค (sig=0.032) แตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของระดับปจจัยที่ความตระหนักถึงเรื่องอาหารฮาลาลจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคลดานอายุ โดยรวมพบวา ไมมีความแตกตางกันเมื่อพิจารณารายดาน พบวาไมมีความแตกตาง
กัน ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของระดับปจจัยที่ความตระหนักถึงเรื่องอาหารฮาลาลจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลดานระดับการศึกษา โดยรวมพบวา ไมมีความแตกตางกันเมื่อพิจารณารายดานพบวาดานตราสินคาของชาว
อิสลาม (sig=0.017) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
คําสําคัญ : ความตระหนัก,ฮาลาล 
 
Abstract 

Research on the demand for halal products to consumers Muslims.Aimed 1) to 
study the awareness of Halal products. Halal Brand of Islam And the mix of products that 
affect the willingness of consumers to buy products halal Muslim 2) to understand and to 
explain the importance of halal. The production of halal products The need to consume 
halal products, consumer Muslims. To cater to Halal employers to non-Muslims.The 
population in this study. Examples include the research focus on consumer education, 
Muslims and Muslims who do not live in a consumer product halal province. Nakhon Si 
Thammarat total population of 266 619 people by the size of the sample by means of Taro. 
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Maya Simone (Yamane, 1967) has a sample size of 400 samples. The research and sampling 
methods are simple. The instrument was a questionnaire compiled statistics used to analyze 
data were frequency, percentage, average, standard deviation. The t-test and the f-test.

The study indicated that The analysis of variance factors aware of halal food. The 
comparison factor aware of Halal food of variables by sex.Overall, no significant 
differences when considering each side. That the safety of consumers (sig = 0.032) 
differences are statistically significant at the 0.05 level analysis of the variability of the 
factors that raise awareness about halal food by personal factors including age, overall. 
there was no significant difference on the revenue side. There was no significant difference. 
The analysis of the variability of the factors that raise awareness about halal food by personal 
factors, education, overall there was no significant difference between the income that the 
brand of Islam (sig =. 0.017), a difference is statistically significant at the 0.05 level. 

Keywords : Awareness, Halal 
 

บทนํา 
ปจจุบันจํานวนมุสลิมทั่วโลกมีประมาณ 1.6 พันลานคนทั้งในทวีปยุโรปอเมริกาแอฟริกาและเอเชียคิด

เปนรอยละ 23 ของจํานวนประชากรท้ังโลกและคาดวาภายในป 2030 จะมีจํานวนมุสลิมทั่วโลกเพ่ิมขึ้นเปน         
2.2 พันลานคนและคิดเปนรอยละ 26.4 ของจํานวนประชากรทั้งโลกซึ่งจากจํานวนประชากรชาวมุสลิมจํานวน
มหาศาลนี้ ทําใหตลาดสินคาฮาลาลท้ังที่เปนอาหารและไมใชอาหาร ต้ังแตเครื่องสําอางเครื่องดื่มซอสปรุงรสน้ํา
ผลไมเสื้อผารวมจนถึงภาคบริการ เชน ธนาคารโรงแรมโรงพยาบาลกลายเปนตลาดเนื้อหอมท่ีหลายประเทศจองยึด
ครอง (วิลาสินี แจมอุลิตรัตน,2555) ซ่ึงผูที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยจะเรียกวามุสลิม โดยชาวมุสลิม
จําเปนตองบริโภคอาหารฮาลาล อาหารฮาลาลคืออาหารท่ีไมมีสิ่งตองหามเจือปน โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อสัตวนั้น
จะตองเปนเนื้อฮาลาลและไมเจือปนส่ิงฮะรอม (Haram) หรือสิ่งตองหามบริโภคเชนเหลาหรือไขมันหมูเปนตน
เนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตวที่ฮาลาลจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสัตวนั้นผานการเชือดที่ถูกตองตามแนวทางอิสลา
(Wikipedia, 2014)การผลิตอาหารฮาลาลในระยะแรกจึงเปนเรื่องของผูประกอบการมุสลิมผลิตเพื่จําหนายแก
ผูบริโภคมุสลิมดวยกันจึงไมจําเปนตองมีการรับรองอาหารฮาลาล ตอมาเมื่อจํานวประชากรมุสลิมมีมากข้ึนความ
ตองการอาหารฮาลาลจึงมีเพิ่มขึ้นผูประกอบการผลิตอาหารซึ่งมิใชมุสลิมจึงไดเล็งเห็นชองทางการตลาดในหมู
ผูบริโภคมุสลิม จึงทําใหการผลิตอาหารฮาลาลเพ่ือจําหนายแกผูบริโภคชาวมุสลิมมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 
ตลาดฮาลาลไมไดจํากัดอยูเพียงแคในแงมุมของเนื้อสัตวที่ใชในการปรุงอาหารฮาลาลนั้นยังครอบคลุมทุกดานของ
ธุรกิจอาหารรวมถึงอุตสาหกรรมอาหารที่บรรจุในบรรจุภัณฑ ในแงของการบริโภคชาวมุสลิมตองมีความเชื่อมั่นวา
อาหารท่ีพวกเขารับประทานเปนอาหารฮาลาลอยางแทจริงวิธีที่ งายที่สุดสําหรับผูบริโภคชาวมุสลิมคือการซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารที่บรรจุ 

ในบรรจุภัณฑที่มีเครื่องหมายฮาลาลไดรับการรับรองและมีโลโกตราเครื่องหมายฮาลาล  และการจด
ทะเบียนเคร่ืองหมายรับรองฮาลาลนั้นมีความซับซอนซึ่งการที่จะไดการอนุญาตใหใชเครื่องหมายตราฮาลาลนั้น
ผูประกอบการจะตองผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการฝายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทยหรือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตางๆเปนผูอนุญาตใหผูประกอบการทํา การประทับหรือแสดง
เคร่ืองหมายฮาลาลลงบนสลากหรือผลิตภัณฑหรือกิจการใดๆโดยใชสัญลักษณที่เรียกวาฮาลาล (ยูซุฟอัลกอรดอวีย, 

2007)ตามความคิดอิสลามคําวา “ฮาลาล”เขียนเปนภาษาอาหรับวาحاللหมายถึง อนุญาตหรือถูกตองตาม
กฎหมายซึ่งจะกลายเปนความตระหนักสําคัญและหนาท่ีที่ชาวมุสลิมทุกคนในโลกนอกเหนือจากนี้อาหารฮาลาลนั้น
ไมไดเปนปญหาแตกับชาวมุสลิมเทานั้นอีกทั้งยังเปนปญหากับผูประกอบธุรกิจที่ไมไดนับถือศาสนาอิสลามในการ
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ผลิตอาหารอิสลามทําใหผูประกอบธุรกิจที่ไมไดนับถือศาสนาอิสลามเกิดความสนใจในเชิงบวกท่ีจะมีสวนรวมในการ
แกไขอาหารอิสลามวิถีชีวิตและความตองการบริโภคอาหารอิสลามทําใหตลาดเกิดความสนใจในการผลิตอาหารฮา
ลาลสําหรับผูที่ไมเปนชาวอิสลามโดยเกิดแรงจูงใจจากความเรียบงายความบริสุทธิ์และความเปนมนุษยของ
ผลิตภัณฑฮาลาลกลายเปนแรงผลักดันตลาดใหมเปนสัญญาณบวกทําใหมีโอกาสในธุรกิจและทํากําไรโดยการ
ตอบสนองความตองการจากชาวอิสลามเชนเดียวกับผูบริโภคที่ไมใชอิสลาม (Alserhan, 2010)ตลาดอาหารฮาลาล
เปนตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตดานการบริโภค (ฮาลาลอาหารมุสลิม,2556)  

ธุรกิจผลิตอาหารบรรจุภัณฑที่ผลิตโดยผูผลิตที่ไมเปนชาวมุสลิมหรือไมไดนับถือศาสนาอิสลามจึงไดมีการ
พัฒนาและคิดคนผลิตภัณฑใหมๆออกสูตลาดเพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคชาว
มุสลิม โดยการทําใหผูบริโภคเห็นความแตกตางระหวางตราสินคาของธุรกิจกับตราสินคาของคูแขง จนเกิดการ
ตัดสินใจเลือกบริโภคนั้น ตราสินคาของธุรกิจเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหผูบริโภคเกิดความจดจํา
ยอมรับและตัดสินใจเลือกซื้อ(Jacoby & Chestnut, 1978 อางในถวิกา ศิริสวัสดิลก, 2550) ท้ังนี้ตราสินคาของชาว
อิสลาม (Islamic Brand) หมายถึงชื่อเคร่ืองหมายทางการคาสัญลักษณหรือการออกแบบตางๆที่เปนการระบุถึง
สินคาหรือบริการของผูขาย และเพ่ือทําใหสินคาของตนเองแตกตางจากคูแขงขัน ในขณะที่ใหความหมายของตรา
สินคาวาเปนเครื่องหมายทางการคาที่ตองมีการจัดการผานความชํานาญในการสงเสริมการตลาด และทําใหเขาไป
อยูในใจของลูกคาเพื่อใหเกิดการยอมรับในคุณคาและคุณสมบัติที่กําหนดไว ทั้งสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมไดสวน
สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกาไดใหความหมายของตราสินคาวา เปนชื่อการตั้งชื่อเคร่ืองหมายสัญลักษณการ
ออกแบบหรือการรวมกันทั้งหมด และตราสินคายังเปนมากกวาที่กลาวมาแลว คือ เปนการใหคําสัญญาของบริษัทที่
มีตอลูกคาวา ผลิตภัณฑที่ทําออกไปจะถูกถายทอดและดําเนินการอยางไรใหเหมาะสมกับ ธุรกิจ (Schultz and 
Schultz, 2004, p. 301-304) ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ขึ้น  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองปจจัยความตองการซื้อผลิตภัณฑฮาลาลตอผูบริโภคชาวมุสลิมมีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยความตระหนักในเรื่องผลิตภัณฑฮาลาล เครื่องหมายฮาลาล ตราสินคาของชาวอิสลาม 
และสวนผสมของผลิตภัณฑที่มีผลตอความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑฮาลาลของผูบริโภคชาวมุสลิม 
 2. เพื่อสรางความรูความเขาใจและอธิบายในหลักสําคัญของฮาลาล การผลิตผลิตภัณฑฮาลาล ความ
จําเปนตอการบริโภคผลิตภัณฑฮาลาลของผูบริโภคชาวมุสลิม การใหความสําคัญกับเคร่ืองหมายฮาลาลแก
ผูประกอบการท่ีไมใชชาวมุสลิม 
 

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย 
 ในการวิจัยเร่ืองปจจัยความตองการซ้ือผลิตภัณฑฮาลาลตอผูบริโภคชาวมุสลิมผูวิจัยไดนาแนวคิดเกี่ยวกับ 
ความตระหนักในเร่ืองฮาลาลแนวคิดของ Aziz&Vui (2012) คุณภาพผลิตภัณฑแนวคิดของพิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ
และนิธิยา รัตนาปนนท (2013) ตราผลิตภัณฑของชาวอิสลามแนวคิดของ Alserhan (2010) และสวนผสมของ
ผลิตภัณฑแนวคิดของ Golnaz, Zainal, & Mad-Nasir, 2012) ที่มีผลตอความตองการซ้ือผลิตภัณฑฮาลาลของ
ผูบริโภคชาวมุสลิม มาประยุกตเปนกรอบแนวคิดการวิจัยคร้ังนี้ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยเร่ืองปจจัยความตองการซื้อผลิตภัณฑฮาลาลตอผูบริโภคชาวมุสลิมผูวิจัยไดนาแนวคิดเกี่ยวกับ
ความตระหนักในเร่ืองฮาลาลแนวคิดของ Aziz&Vui (2012) คุณภาพผลิตภัณฑแนวคิดของพิมพเพ็ญ พรเฉลิมพงศ
และนิธิยารัตนาปนนท (2013 ที่มีผลตอความตองการซื้อผลิตภัณฑฮาลาลของผูบริโภคชาวมุสลิมมาประยุกตเปน
กรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ดังแสดงในแผนภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทําการศึกษาถึง ปจจัยความ

ตองการซื้อผลิตภัณฑฮาลาลตอผูบริโภคมุสลิม มีวัตถุประสงค1)เพื่อศึกษาปจจัยความตระหนักในเรื่อง ผลิตภัณฑฮา
ลาล เคร่ืองหมายฮาลาล คุณภาพผลิตภัณฑ ตราสินคาของชาวอิสลาม และสวนผสมของผลิตภัณฑที่มีผลตอความ
ตั้งใจซื้อผลิตภัณฑฮาลาลของผูบริโภคชาวมุสลิม 2)เพื่อศึกษาอิทธิพลความตองการซื้อผลิตภัณฑฮาลาลโดยผูบริโภค
ที่ไมใชชาวมุสลิ3)เพื่อสรางความรูความเขาใจ และอธิบายในหลักสําคัญของฮาลาล การผลิตผลิตภัณฑฮาลาล ความ
จําเปนตอการบริโภคผลิตภัณฑฮาลาลของผูบริโภคชาวมุสลิม การใหความสําคัญกับเครื่องหมายฮาลาลแกผูบริโภค
ที่ไมใชชาวมุสลิม มีระเบียบการศึกษาดังนี้  
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูวิจัยมุงสนใจศึกษาผูบริโภคชาวมุสลิมและชาวมุสลิมที่ไม
อุปโภคบริโภคผลิตภัณฑฮาลาลอาศัยในเขตอําเภอเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช จํานวนประชากรชาย 130,171 คน 
จํานวนประชากรหญิง 136,448 คน จํานวนประชากรรวมท้ังหมด 266,619 คน และบานเรือนจํานวน 84,070 
หลังคาเรือน (ทะเบียนราษฏร,2559) 
 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงสนใจศึกษาผูบริโภคชาวมุสลิมและชาวมุสลิมที่ไมอุปโภค
บริโภคผลิตภัณฑฮาลาลอาศัยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวนประชากรรวมทั้งหมด 266,619คน 
โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยวิธีของทาโร ยามาเน(Yamane,1967) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน400 
ตัวอยาง  
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
Personal Factors 

ความตระหนักในเครื�องหมาย 
ฮาลาล 

Halal Awaness 

ความต้องการซื�อ 
Purchase 

Requirement ส่วนผสมหรือส่วนประกอบ
ของผลติภัณฑ์ 

Product Ingredients 
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 จากสูตร n = N  
             1+Ne2  
 โดยที่  n = จํานวนกลุมตัวอยาง 
 N = จํานวนประชากร 
 e = ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง  
แทนคาสูตร      n 266,619  
   1+(266,619 × 0.0025) 
  n  =  400  
ใช จํานวนกลุมตัวอยาง = 400  ผูวิจัยปรับเปน 400 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ลักษณะของเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบ (Questionnaire)ซึ่งสรางตามวัตถุประสงคและ
กรอบแนวคิดที่กําหนดขึ้น โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตัวเลือก (Checklist)  
 ตอนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยความตองการซื้อผลิตภัณฑฮาลาลตอผูบริโภคมุสลิม ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ คา (Rating Scale) แบงระดับปฏิบัติการเปน 5 ชวงคือ เห็นดวยมาก
ที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย เห็นดวยนอยที่สุด 
 ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปด (Open Form) เพ่ือใหกลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
อื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความตองการผูบริโภคชาวมุสลิมและชาวมุสลิมที่ไม
อุปโภคบริโภคผลิตภัณฑฮาลาลอาศัยในเขตอําเภอเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช 
2. ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการดังนี้ 
  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับผูบริโภคชาวมุสลิมและชาวมุสลิมที่ไมอุปโภคบริโภค
ผลิตภัณฑฮาลาลอาศัยในเขตอําเภอเมืองจังหวัด  นครศรีธรรมราช เพื ่อนํามาเป นแนวทางในการสรา ง
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 
 2.2 นําผลการศึกษาตามขอ 1 มาสรางแบบสอบถามโดยแบงแบบสอบถามเปนสามตอนโดยพิจารณา
ใหครอบคลุมกับจุดมุงหมายและสมมติฐานในการวิจัย 
 2.3 นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนตามกรอบแนวคิดเสนอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธเพื่อพิจารณาความครบถวน ความถูกตองและครอบคลุมเนื้อหาที่จะทําการสํารวจแลวนํามาปรับปรุง
แกไขตามขอเสนอแนะ 
 2.4 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามและแบบสัมภาษณตามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธแนะนําแลว
เสนอตอผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตองและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย โดยการหาความเท่ียงตรงเชิง
ประจักษ (Face Validity) โดยในแบบสอบถามแตละขอผูเชี่ยวชาญการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองมีความเห็น
ตรงกัน หรือมีความสอดคลองกันอยางนอย 2 ใน 3 คน ผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย2.5 นําแบบสอบถามที่ไดจากการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ มาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ แลวนําเสนออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาอีกคร้ังเพื่อใหไดแบบสอบถามที่สมบูรณ 
 2.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-Out) กับผูบริโภคชาวมุสลิมและชาวมุสลิมที่ไมอุปโภคบริโภค
ผลิตภัณฑฮาลาลอาศัยในเขตอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จํานวน 30 คน 
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 2.7 หาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธธแบบเพียรสัน (Pearson, s 
Product-Moment Correlation Coefficient) 
  2.8 ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 
  2.9 นําแบบสอบถามมาจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณและดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอย 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยขอความรวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เพ่ือขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัย        
ถึงผูบริหารของหางสรรพสินคาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บ
รวบรวมขอมูล  
 2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ดวยตนเองผลปรากฏวาไดแบบสอบถามกลับคืนมา  
 3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง เพ่ือนํากลับมาตรวจสอบความสมบูรณและความ
ถูกตองของแบบสอบถาม 
การวิเคราะหขอมูล 
เมือ่เก็บรวบรวมขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ในการจัดกระทําขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้  

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ 
2. กรอกรหัสแบบสอบถาม 
3. กําหนดตัวเลขแทนคาขอมูลในแบบสอบถามแตละขอและบันทึกขอมูล 
4. ประมวลผลขอมูลดวยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

การวิเคราะหขอมูลดําเนินการดังนี้ 
1. ศึกษาสถานภาพกลุมตัวอยาง วิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ (Percentage) เสนอ

ขอมูลเปนตารางประกอบคําอธิบาย 
2. การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความตองการซื้ออาหารท่ีไมมีตราฮาลาลบนบรรจุภัณฑของผูบริโภคชาว

มุสลิมไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การนําเสนอขอมูลในรูปแบบ
ตาราง ควบคูกับการบรรยายและสรุปผลการดําเนินการวิจัย โดยกําหนดการใหคะแนนคําตอบของแบบสอบถาม 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 121) ดังนี้  

  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด   กําหนดให 5 คะแนน   
   ระดับความคิดเห็นมาก   กําหนดให 4 คะแนน 

  ระดับความคิดเห็นปานกลาง  กําหนดให 3 คะแนน   
   ระดับความคิดเห็นนอย   กําหนดให 2 คะแนน   
   ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด  กําหนดให 1 คะแนน 
นําคะแนนท่ีไดไปหาคาเฉลี่ยของคําตอบแบบสอบถาม โดยใชเกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด. 
2556 : 121)  

   คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
   คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก  
   คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย 
   คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 
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3. การหาความสัมพันธธเบื้องตนของระดับการมีสวนรวมกับปจจัยที่สนใจและมีความสัมพันธธ มี 2 วิธี ดังนี้ 
3.1 ตัวแปรที่มีระดับการวัดขอมูลตั้งแตขอมูลตอเนื่องขึ้น (Interval scale) ขึ้นไปนํามาวิเคราะห

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธธของเพียรสัน (Pearson’s product moment coefficient) ระหวางตัวแปรโดยตรง  
3.2 สวนขอมูลที่มีการวัดเปนขอมูลแจงนับและขอมูลอันดับ จะใชวิธีทดสอบความสัมพันธธกับ

ระดับความเครียด ซึ่งเปนการวัดขอมูลตอเนื่อง ดวยวิธีทดสอบความแตกตางของความแปรปรวนระหวางกลุม           
(F-test) สวนกลุมตัวแปรอันดับใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ถาตัวแปรในกลุมใด
มีความสัมพันธธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะถูกนํามาจําลองตัวแปร (Dummy variable) โดยใหตัวแปรที่สนใจมีคา
เปน 1 สวนตัวแปรที่ไมสนใจมีคาเปน 0 นําเขาสูการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธธของเพียรสันตอไป  

3.3 นําตัวแปรที่พบความสัมพันธธตามวิธีการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธธแบบเพียรสันเขาสู
การวิเคราะหถดถอยแบบ Stepwise multiple linear regression ตอไป 

4. ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติกําหนดระดับนัยสําคัญ (α) ที่ 0.05 
  5. ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีเปนคําถามปลายเปดใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) โดยจัดคําตอบเขาประเด็นเดียวกันแลวแจกแจงความถี่  หาคารอยละเสนอขอมูลเปนตาราง
ประกอบคําอธิบาย 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยจะทําการวิเคราะหขอมูล โดยการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดมาทําการ
วิเคราะหและประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนสถิติที่มุงบรรยายลักษณะของตัวแปรในกลุมตัวอยาง
หรือประชากรที่ตองการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากสมาชิกทุกหนวยของกลุมนั้น แลวนํามาจัดหมวดหมูให
เปนระบบ โดยสรุปดังนี้ 

1.1 ปจจัยสวนบุคคล โดยใชสวนที่ 1 ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ทานเคยบริโภคอาหารท่ีไมมีตราฮาลาลบนบรรจุภัณฑหรือไมประเภท อาหารท่ีไมมีตราฮาลาลบนบรรจุภัณฑ
ที่ทานเคยบริโภคและผูใดที่มีสวนชวยทานในการตัดสินใจเลือกซื้อ อาหารท่ีไมมีตราฮาลาลบนบรรจุภัณฑวิเคราะห
โดยการแจกแจงความถ่ี และรอยละ 

สวนที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจซื้ออาหารที่ไมมีตราฮาลาลบนบรรจุภัณฑของผูบริโภคชาว
มุสลิมไดแก ปจจัยความตระหนักในบรรจุภัณฑอาหารฮาลาล ปจจัยคุณภาพอาหารดานตางๆ ปจจัยตราสินคาของ

ชาวอิสลามและปจจัยสวนผสมของผลิตภัณฑ ทําการวิเคราะหโดยการหา คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง( )และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

สวนที่ 3 สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยเปนคําถามแบบปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามได
แสดงความคิดเห็น 
  2. การวิเคราะหหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยใชการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) จากสูตร (ศิริชัย พงษวิชัย, 2550) 
  α= (N/(N-1)) * [1- (s2i)/s2sum] 

กําหนดให αหมายถึง คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
   N หมายถึง จํานวนขอของแบบสอบถาม 

s2i หมายถึง ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 
s2sum หมายถึง คาความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองปจจัยที่ความตระหนักถึงเร่ืองอาหารฮาลาล ผูวิจัยขอสรุปผลดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย อายุ การศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรี สวนใหญมีอาชีพเปน
เจาของธุรกิจ/อิสระ สวนใหญมีสถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา15,000 บาท อาหารที่เลือกซื้อเปนอาหาร
หลัก การตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร สวนใหญ คือตนเอง  

ผลการศึกษา การวิจัยเร่ืองปจจัยความตองการซื้อผลิตภัณฑฮาลาลตอผูบริโภคชาวมุสลิม โดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานความตระหนักในเคร่ืองหมายฮาลาล ดานคุณภาพทางกายภาพ 
ดานความปลอดภัยตอการบริโภค ดานคุณภาพทางประสาทสัมผัส อยูในระดับมาก นอกนั้นทุกขออยูในระดับปาน
กลาง เมื่อเรียงอันดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยปรากฏวา ดานความตระหนักในเคร่ืองหมายฮาลาล รองลงมา
ดานคุณภาพทางกายภาพ ดานความปลอดภัยตอการบริโภค ดานคุณภาพทางประสามสัมผัส ดานคุณคาทาง
โภชนาการ ดานตราสินคาของชาวอิสลาม และดานสวนผสมของผลิตภัณฑ   

ผลการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยที่ความตระหนักถึงเร่ืองอาหารฮาลาล จําแนกตามสถานภาพ
สวนบุคคล  

ดานเพศ โดยภาพรวมไมแตกตางกันเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานความปลอดภัยตอการบริโภค 
(sig=0.032) แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดานอายุ โดยรวมพบวา ไมมีความแตกตางกันเมื่อพิจารณารายดาน พบวาไมมีความแตกตางกัน 
ดานระดับการศึกษา โดยรวมพบวา ไมมีความแตกตางกันเมื่อพิจารณารายดานพบวาดานตราสินคาของ

ชาวอิสลาม (sig=0.017) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ดานอาชีพ โดยรวมพบวาไมมีความแตกตางกันเมื่อพิจารณารายดาน พบวาไมมีความแตกตางกัน 
ดานสถานภาพ โดยรวมพบวา ไมมีความแตกตางกันเมื่อพิจารณารายดาน พบวาไมมีความแตกตางกัน 
ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยรวมพบวา มีความแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานความ

ตระหนักในเครื่องหมายฮาลาล (sig=0.000) และดานคุณภาพทางกายภาพ (sig=0.010) มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ปจจัยความตองการซื้อผลิตภัณฑฮาลาลตอผูบริโภคชาวมุสลิมในเครื่องหมายฮาลาลคุณภาพ
อาหารตราสินคาของชาวอิสลามและสวนผสมของผลิตภัณฑที่มีผลตอความตองการซ้ือผลิตภัณฑฮาลาลของ
ผูบริโภคชาวมุสลิม ผูวิจัยจึงขอสรุปผลการคร้ังโดยรวมและรายดานดังนี้ 
 1. ผลการศึกษา พบวาปจจัยความตองการซื้อผลิตภัณฑฮาลาลตอผูบริโภคชาวมุสลิมในเคร่ืองหมายฮา
ลาลคุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางประสาทสัมผัส คุณคาทางโภชนาการ ความปลอดภัยตอการบริโภค            
ตราสินคาของชาวอิสลามและสวนผสมของผลิตภัณฑที่มีผลตอความตองการซื้อผลิตภัณฑฮาลาลของผูบริโภคชาว
มุสลิม อยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะผูบริโภคชาวมุสลิมตระหนักรูถึงบทบาทและหนาที่ของฮาลาล  แมวาบน
ผลิตภัณฑอาจไมมีตราเคร่ืองหมายฮาลาล มีความรูมากพอในเรื่องฮาลาล ขัดแยงกับงานวิจัยของเพ็ญโสภา ปนพงศา 
(2554: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่ององคประกอบของผลิตภัณฑและความตระหนักรู (Brand Awareness) 
ในตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มชูกําลังเอ็ม 150 ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา 
องคประกอบของผลิตภัณฑและการตระหนักรูไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองดื่มชูกาลังเอ็ม 150 ของผูบริ โภคใน
เขตกรุงเทพมหานครอยางมีระดับนัยสาคัญที่0.05 
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 1. ดานความตระหนักในเครื่องหมายฮาลาลโดยรวมอยูในระดับมากท้ังนี้เนื่องจากผูบริโภคชาวมุสลิมมี
ความคิดวากระบวนการผลิตที่ถูกตองเปนไปตามหลักศาสนาไมมีสิ่งตองหามเจือปนเปนสิ่งที่สําคัญมาก สอดคลอง
กับงานวิจัยของ สราวรรณ เรืองกัลปปวงศและอรรนพ เรืองกัลปวงศ(บทคัดยอ:2558) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารพรอมปรุงพรอมทานแชแข็งภายใตเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลของผูบริโภคมุสลิมในกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยดานความเชื่ออาหารพรอมปรุงพรอมทานแชแข็ง
ภายใตเคร่ืองหมายรับรองฮาลาลในภาพรวมอยูในระดับมาก (X¯ = .53, S.D. = 0.27) 
 2. ดานคุณภาพทางกายภาพโดยรวมอยูในระดับมากทั้งนี้เนื่องจากผูบริโภคชาวมุสลิมเห็นวารสชาติ 
รูปแบบ รูปลักษณ ขนาดผลิตภัณฑสีสัน ลวดลายของผลิตภัณฑมีผลตอการเลือกซื้อ สอดคลองกับงานวิจัยของกนก
พร ภุมริน จิตตธิดา ทิพยมงคล และจิระประภา วงเพ็ง(2555) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งตราซีพี ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวารสชาติของผลิตภัณฑคุณคาทาง
โภชนาการมีการโฆษณาผานส่ือและมีการเพ่ิมรายการอาหารใหมๆอยางตอเนื่องมีความสัมพันธกับตัวแปรตามคือ
ปริมาณในการตัดสินใจซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็งตราสินคาซีพีอยางมีนัยสาคัญทางสถิติในเชิงบวก 
 3. ดานคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยรวมอยูในระดับมากเพราะวาผูบริโภคชาวมุสลิมมีความคิด เห็นวา
การเลือกซ้ือผลิตภัณฑที่ไมมีตราฮาลาลเพราะรสชาติ กล่ินของอาหาร การจัดวางการไดลองชิมกอนซื้อมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสอดคลองกับงานวิจัยของกนกพร ภุมริน จิตตธิดา ทิพยมงคล และจิระประภา วงเพ็ง (2555) ไดศึกษา
เรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ืออาหารสําเร็จรูปแชแข็งตราซีพี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา รสชาติของผลิตภัณฑคุณคาทางโภชนาการมีการโฆษณาผานสื่อและมีการเพ่ิมรายการอาหารใหมๆอยาง
ตอเนื่องมีความสัมพันธกับตัวแปรตามคือปริมาณในการตัดสินใจซื้ออาหารสาเร็จรูปแชแข็งตราสินคาซีพีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในเชิงบวก 
 4. ดานคุณคาทางโภชนาการโดยรวมอยูในระดับมากเนื่องจากผูบริโภคชาวมุสลิมใหความสําคัญในเรื่อง
คุณคาทาโภชนาการมีความรูในเรื่องสารอาหารและวิตามินในอาหารเปนอยางดี ขัดแยงกับงานวิจัยของศุภลักษณ 
ทองนุน (2552) ศึกษาความรูทางดานโภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการบุคลากร
โรงพยาบาลกลวยน้ําไท กรุงเทพมหานคร พบวาความรูทางโภชนาการเก่ียวกับการเลือกซื้ออาหารไมมีความสัมพันธ
กับภาวะโภชนาการ 
 5. ดานความปลอดภัยตอการบริโภคโดยรวมอยูในระดับมากเนื่องดวยผูบริโภคชาวมุสลิมใหความสําคัญตอ
อาหารที่มีความปลอดภัยไมมีสิ่งตองหามไมมีสารอันตรายสอดคลองกับงานวิจัย พบวากลุมตัวอยางมีการปฏิบัติตน
ในการบริโภคอาหารปลอดภัยอยางถูกตองจํานวนมากข้ึนในประเด็นที่มีการรณรงคอยางตอเนื่อง เชนการสังเกต
อาหารทอดวาน้ํามันดําหรือเปนฟอง  

6. ดานตราสินคาของชาวอิสลามโดยรวมอยูในระดับปานกลางเนื่องจากผูบริโภคชาวมุสลิมไมไดยึดติดกับ
ตราสินคาที่มีชื่อเสียงหรือตองมีเครื่องหมายฮาลาลเทานั้นถึงจะเลือกชื้อคัดแยงกับงานวิจัยในเรื่องคุณคาตราสินคา
สงผลตอความภักดีในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร Blackmore พบวาคุณคาตราสินคาสงผลตอความภักดีในการ
ซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร Blackmore ของผูบริโภค  

7. ดานสวนผสมของผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับปานกลางเนื่องจากผูบริโภคชาวมุสลิมการเลือกซื้อ
อาหารที่ไมมีเคร่ืองหมายฮาลาลบางครั้งไมไดใหความสําคัญไปท่ีขอมูลที่ระบุบนบรรจุภัณฑ พบวา  ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑที่มีตอพฤติกรรมการเลือกใชเครื่องสําอางสมุนไพรในภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูบริโภคสวนใหญพิจารณาคุณภาพเคร่ืองสําอาง รองลงมาไดแกสวนผสมของ
ผลิตภัณฑและความสวยงามของบรรจุภัณฑตามลําดับ 
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ขอเสนอแนะ 
 1. ดานความตระหนักในเครื่องหมายฮาลาลสําหรับผูประกอบการที่จะจัดจําหนายผลิตภัณฑใหกับ
ผูบริโภคชาวมุสลิมควรจะศึกษาเก่ียวกับฮาลาลใหเกิดความเขาใจมีความเชื่อศรัทธาเครงครัดในทุกกระบวนการผลิต 
และควรมีคําอธิบายบนฉลากสินคาเพ่ือใหความรูแกผูบริโภคดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อสัตวนั้นจะตองเปนเนื้อฮา
ลาลและไมเจือปนสิ่งฮะรอม (Haram) หรือส่ิงตองหามบริโภคเชน เหลา หรือไขมันหมูเปนตนเนื้อสัตวหรือ
ผลิตภัณฑจากสัตวที่ฮาลาลจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสัตวนั้นผานการเชือดที่ถูกตองตามแนวทางอิสลาม 
 2. ดานคุณภาพทางกายภาพ ผูผลิตไมควรคํานึงถึงรูปลักษณมากจนเกินไปหรือมีรูปลักษณที่แปลกตามาก
เกินไป ควรใหความสําคัญในดานความฮาลาลของผลิตภัณฑและมีรายละเอียดใหผูบริโภคเชื่อมั่นมั่นใจในผลิตภัณฑ
มากกวา 
 3. ดานคุณภาพทางประสาทสัมผัสผูผลิตที่จะจําหนายผลิตภัณฑใหผูบริโภคชาวมุสลิมควรจะให
ความสําคัญในดานการจัดวางสินคาใหนารับประทาน ดานรสชาติตองดีถูกปากชาวมุสลิม กลิ่นของอาหารควรมีกลิ่น
ที่ดีไมคาวเพราะผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องนี้และเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ  
 4. ดานคุณคาทางโภชนาการผูบริโภคชาวมุสลิมในปจจุบันภายใตเศรษฐกิจที่ฝดเคืองและการใชชีวิตที่เรง
รีบอาจทําใหผูบริโภคชาวมุสลิมมองขามในเรื่องสารอาหารท่ีเปนประโยชนตอรางกายไปพอสมควรดังนั้นผูบริโภค
ความคํานึงถึงคุณคาทางโภชนาการที่เปนประโยชนตอการเจริญเติบโตและซอมแซมสวนที่ซึกหรอของรางกายดวย 
 5. ดานความปลอดภัยตอการบริโภคผูผลิตควรใหความสําคัญในดานความปลอดภัยของอาหารหลีกเลี่ยง
สารอันตรายใสใจผูบริโภคใหมาก สําหรับผูบริโภคควรใสใจและเลือกซื้อสินคาที่มีเคร่ืองหมายมาตรฐานจากองคการ
อาหารและยาและเครื่องหมายฮาลาลเนื่องจากจะปลอดภัยถูกตองตามหลักศาสนาไมมีสิ่งตองหาม (Haram) 
 6. ดานตราสินคาของชาวอิสลามสําหรับผูผลิตรายใหมที่กําลังตัดสินใจวาจะเขามาสูธุรกิจอาหารฮาลาล
อาจยังลังเลในดานความภักดีตอผลิตภัณฑหรือกลัววาผูบริโภคชาวมุสลิมจะยึดติดกับตราสินคาที่มีชื่อเสียงนั้นจาก
การวิจัยนี้ทําใหทราบวาผูบริโภคชาวมุสลิมไมไดยึดดติดกับตราสินคาที่มีชื่อเสียงหรือตราสินคาไมไดมีอิทธิพลตอ
ความเชื่อมั่นในการซื้อหรือบริโภคอาหารท่ีไมมีตราฮาลาลดังนั้นจึงชวยในการตัดสินใจไดวาสามารถเขามาแขงขันใน
ธุรกิจอาหารอาลาลได 
 7. ดานสวนผสมของผลิตภัณฑผูบริโภคชาวมุสลิมควรใหความใสใจในดานสวนผสมของผลิตภัณฑเวลา
เลือกซื้อควรสละเวลาอานสวนผสมหรือขอมูลดานโภชนาการบนฉลากเพ่ือจะไดมั่นใจวาไดผลิตภัณฑที่ถูกตองตาม
หลักศาลนา ตามหลักโภชนาการ และปลอดภัยในชีวิต มีสุขภาพที่ดี 
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