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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน โดย
ใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ  พนกังานบริษทั  มิ
ราเคิล  เฮ็ลธ์  แคร์  จ ากดั และ บริษทัในเครือ  จ านวน  54 คน  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ไดแ้ก่  การแจกแจง
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานการทดสอบที การทดสอบเอฟ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น  อายุ  และสถานภาพการสมรส ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ค าส าคญั : ความผกูพนัต่อองคก์าร 
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ABSTARCT 
The objective of this Research  is to study Personal factors that affect to the Organization's commitment 

of employees. Questionnaires were used as a tool to collect the data. The data was collected from 54 employees 
of Miracle Healthcare Limited and it's affiliates. The data was analyzed using the following statistics: frequency, 
percentage, average, standard deviation, t-test and f-test under  significant levels 0.05. The result of this research 
showed that the different personal factors of age and  marital status affect to the organization's commitment to be 
different at  significant level 0.05 

 
KEYWORDS: Organizational Commitment 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอางท่ีประสบความส าเร็จและเจริญกา้วหนา้ไดน้ั้นบุคคลากร
ในองคก์ารทุกเพศ  ทุกวยั  ทุกระดบัมีส่วนส าคญัในการผลกัดนัให้องคก์ารไปสูวิสัยทศัน์ และนโยบายท่ีก าหนด
ไว ้  น าไปสู่การปฎิบติัท่ีท าให้องค์การมีประสิทธิภาพสามารถน ารายไดเ้ขา้สู่องค์การ ก่อให้เกิดผลก าไรและ
เจริญกา้วหนา้ การเติบโตของธุรกิจเคร่ืองส าอางนั้นจดัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจ 10 ดาวรุ่ง ซ่ึงในปี 2560อยูใ่นอนัดบัท่ี 2 
ของปี ติดต่อกนัถึง 6 ปีและคาดว่าน่าจะไดรั้บความนิยมต่อไปอีก 3-5 ปี  ขอ้มูลจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(กสอ.) พบวา่เคร่ืองส าอางไทยมีมูลค่าพุ่งไปถึงหลกั 2 แสนลา้นบาท เฉพาะตลาดในประเทศมีมูลค่าถึง 1.2 แสน
ลา้นบาท และการขยายตวัส่งออกในต่างประเทศในอีก 3-5 ปีขา้งหน้า ซ่ึงเป็นอตัราสัดส่วนการขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ืองปีละ 10% ดงันั้นทรัพยากรมนุษย ์(Human Resources)จึงเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญั คือ มีส่วนในการ
สร้างผลผลิต สร้างรายไดส้ร้างผลก าไรและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ให้ทนัสมยัควบคู่ไปกบัการรักษาและควบคุม
ภาพของผลิตภณัฑ์ ธุรกิจในกลุ่มเคร่ืองส าอาง ดงันั้นการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ารจะมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลท่ีดีไดต้่อเม่ือพนกังานมีความพึงพอใจมีความศรัทธาต่อการท างานและองคก์ารนั้นการท างานท่ีมี
ความสุขและงานนั้ นส าเร็จลุล่วงด้วยดี สมดังเป้าหมาย  การมอบส่ิงจูงใจต่างๆให้แก่พนักงาน  การมี
สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีเอ้ืออ านวยให้เขาใชค้วามสามารถและใชค้วามรู้ความสามารถไดอ้ย่างเต็มท่ี  และ
สามารถตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของพนกังาน  เช่นความกา้วหนา้ในงาน  การมีส่วนร่วมในการบริหาร
และรู้สึกตนเองวา่มีความส าคญัต่อองคก์าร  บุคคลนั้นก็อยากท่ีจะปฏิบติังานอยูใ่นองคก์ารต่อไป มีความจงรักภกัดี
และก็จะมีความผกูพนัต่อองคก์ารตลอดไป 
 บริษทั มิเราเคิล เฮล็ธ์ แคร์ จ ากดัและบริษทัในเครือ  ประกอบธุรกิจการผลิตผลิตภณัฑดู์แลผิวหนา้เวช
ส าอางและผลิตภณัฑดู์แลผิวกาย  ธุรกิจบริษทัมีความเป็นมืออาชีพในการผลิตเคร่ืองส าอางเป็นผูผ้ลิตชั้นน าท่ีมี
ความเช่ียวชาญและมีช่ือเสียงท่ีดีส าหรับการบริการการผลิต OEM พร้อมทั้งมีทีมงานวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์
ทีมงานผลิต และทีมงานควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะวจิยัเร่ืองความผกูพนัต่อ
งองคก์ารของพนกังานบริษทั  มิราเคิล เฮล็ธ์ แคร์ จ ากดัและบริษทัในเครือ  เพ่ือท่ีจะน าผลการศึกษาท่ีไดพ้บนั้น
น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลการบริหารจดัการและการพฒันาบุคคลากรขององคก์ารใหส้อดคลอ้งตรงตามวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายขององคก์ารท่ีก าหนดไว ้  ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหารขององคก์ารตอ้งใหค้วามส าคญั เพราะความผกูพนั
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ต่อองคก์ารมีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งมากในการปฏิบติัตนของพนกังาน ซ่ึงจะแสดงออก ในเร่ืองของการมาท างานสาย  
การขาดงานจนถึงการลาออกจากงาน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษทั มิราเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ 
จ ากดัและบริษทัในเครือ 
 

3. กรอบแนวคิด 

แนวคดิทฤษฏี 
ผู้วิจัยน าแนวคิดความผูกพันต่อองค์การของ  Allen and Meyer (1990) ความผูกพนัต่อองคก์ารยงัเป็น

สภาวะทางจิตวิทยาดา้นความสัมพนัธ์ของบุคคลท่ีมีต่อองค์การ เป็นส่ิงท่ียึดเหน่ียวให้บุคคลนั้นตดัสินใจว่าจะ
รักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ารต่อไป ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ ดา้นจิตใจ ดา้นการคงอยู ่และดา้นบรรทดัฐาน 

Allen and Meyer (1990; อา้งถึงในเศรษฐศาสตร์ ไชยแสง, 2553: 11 – 12) ไดศึ้กษาเร่ืองความผกูพนัต่อ
องคก์าร โดยเสนอรูปแบบของความผกูพนัต่อองคก์ารวา่ มี 3 มิติท่ีแตกต่างกนัไปตามรูปแบบความคิด ท่ีก่อใหเ้กิด
ความผกูพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ 

1. ความผูกพนัต่อองค์การด้านจติใจหรือทศันคต ิมีมุมมองวา่ ความผกูพนัต่อองคก์ารนั้น เป็นความรู้สึก
ของผูป้ฏิบัติงานว่า ตนเองนั้นเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ มีความเช่ือมัน่และยอมรับในเป้าหมาย ค่านิยมของ
องคก์าร มีความเตม็ใจท่ีจะใชค้วามสามารถท่ีมีของตนอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือท างานใหแ้ก่องคก์าร 

2. ความผูกพันต่อองค์การด้านความคงอยู่เป็นแนวคิดทางด้านพฤติกรรม มองความผูกพนัต่อองคก์าร
ในรูปแบบความสม ่าเสมอของพฤติกรรม เม่ือบุคคลหรือผูป้ฏิบติัมีความผกูพนัต่อองคก์ารแลว้ จะมีการแสดงออก
ในรูปแบบทางพฤติกรรมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ โดยไม่โยกยา้ยเปล่ียนแปลงท่ีท างาน 

3. ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐานเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง เป็นความรู้สึก
จงรักภกัดี และเตม็ใจท่ีจะอุทิศตนใหก้บัองคก์าร บุคคลหรือผูป้ฏิบติัมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นสมาชิกขององคก์าร
จึงมีพนัธะผูกพนัท่ีจะท าส่ิงท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เป็นความผูกพนัต่อความสัมพนัธ์ในสังคมท่ีสามารถมองเห็นถึง
ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ในตนเองของผูป้ฏิบติั  
  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 1)  วารุณี แดบสูงเนิน (2554)  ศึกษาเร่ือง “ความผูกพนัต่อองค์การ การเสริมสร้างพลงัในงานและ
คุณภาพการให้บริการของพนักงานระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ” โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและความสัมพนัธ์ของคุณภาพชีวิตการท างาน ความผูกพนัต่อองค์การ การ
เสริมสร้างพลงัอ านาจในงานและคุณภาพการให้บริการของพนักงานระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงมีกลุ่มตวัอย่าง เป็น
พนักงานระดบัปฏิบติัการของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ จ านวน 174 คน ใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการของโรงพยาบาลนั้น ส่วนใหญ่มีความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ส าหรับปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ พนกังานท่ีมีช่วงอาย ุ41 – 55 ปี มีความผกูพนัต่อองคก์ารมากท่ีสุด 
ดา้นอายงุาน มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานและการเสริมสร้างพลงัในงาน โดยพบวา่พนกังานท่ีมีอายงุานน้อย
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กว่า 2 ปี จะมีคุณภาพชีวิตการท างานและการเสริมสร้างพลงัอ านาจในงานสูงสุด ดา้นสถานภาพมีผลต่อความ
ผูกพนัองค์การ โดยท่ีพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส/หมา้ย จะมีความผูกพนัต่อองค์การมากกว่าสถานภาพโสด
ส าหรับระดบัเงินเดือน  รายไดพ้ิเศษต่อเดือนและระดบัการศึกษาพบวา่  ไม่มีผลความผกูพนัต่อองคก์าร   2) ณรงค ์ 
อุดมบุษรา (2556) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์าร ของพนกังาน
โรงพิมพอ์าสารักษาดินแดน  กรมการปกครองจ านวน 116 คน   ผลการศึกษาพบว่าระดบัคุณภาพชีวิตในการ
ท างานและระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานอยูใ่นระดบัสูง  เร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผูกพนั
ต่อองคก์ารไม่ต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้น  อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ีย ท่ีแตกต่างกนั  ความผกูพนัต่อองคก์าร
ต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานโรงพิมพอ์าสารักษา
ดินแดน  กรมการปกครอง  มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความผูกพนัต่อองคก์าร  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 
0.01   3)พาสนา  เจือนาค  (2555)  ศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนกังาน  กลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาคือพนกังานของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสนคก์ารแพทยท์หาร (ฝ่าย
สหรัฐอเมริกา) จ านวน 181  คน  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล   ผลการศึกาพบวา่  คุณภาพ
ชีวิตการท างานและความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานอยูใ่นระดบัสูง  ในเร่ืองของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
ความผูกพนัต่อองคก์าร  พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา  สถานะการจา้งงาน  และรายได ้ 
ต่างกนั  ความผูกพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั  ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้น  สถานภาพการสมรส  และอายงุาน  ที
แตกต่างกนั  ความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกนั  โดยพนักงานท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หย่าร้าง/แยกทาง  มีระดบั
ความผกูพนัต่อองคก์ารสูงท่ีสุด  และพนกังานท่ีมีอายกุารท างานมาก  มีความผกูพนัต่อองคก์ารสูงกวา่พนกังานท่ีมี
อายกุารท างานสั้นในส่วนของความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างาน  กบัความผกูพนัต่อองคก์ารพบวา่  มี
ความสัมพนัธ์กนัปานกลาง  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  4)ปริชาติ  บวัเป็ง  (2554)  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน  บริษทั ไดก้ิ้น อินดสัทรีส์ ประเทศไทย จ ากดั  กลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาคือ
พนกังานบริษทั ไดก้ิน อินดสัทรีส์ ประเทศไทย จ ากดั  จ านวน 336 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล  สถิติท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการ
ศึกษาวิจัย  พบว่าระดับความผูกพนัต่อองค์รของพนักงานบริษทั ได้ก้ิน อินดัสทรีส์ ประเทศไทย (จ ากัด) ใน
ภาพรวมอยูใ่นระปานกลาง  

จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าว  สามารถก าหนดสมมติฐานแสดงการท านายผลปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผล
ต่อความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษทั มิราเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จ ากัดและบริษทัในเครือพฒันาเป็นกรอบ
แนวคิดของการศึกษาไดด้งัภาพประกอบท่ี 1 

 

4. สมมุติฐานการวจัิย 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานปัจจุบนั ระยะเวลาการ
ปฏิบติังาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   ท่ีส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน บริษทั มิราเคิล เฮล็ธ์ แคร์ จ ากดั 
และบริษทัในเครือ 
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ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิด 
 

5. วธีิการด าเนินการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  พนักงานบริษทั มิราเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จ ากดั และบริษทัใน
เครือ จ านวน 54 คน เน่ืองจากประชากรมีจ านวนนอ้ย ผูว้ิจยัจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนกลุ่มประชากรทั้งหมด  
1)พนกังานระดบัปฏิบิติการ42  คน  2)หวัหนา้งาน/ผูบ้ริหาร12  คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม  ผูศึ้กษาได้น าแบบสอบถามของ  Chaikidurajai, 
Praphan (2015) มาปรับใช ้แบบสอบถามมีการตรวจสอบดชันีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ค่า IOC   เท่ากบั 0.91 โดย
ถือเกณฑว์า่แบบวดัท่ีมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญมากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 เป็นแบบท่ีใชไ้ด ้และมีการ
ทดลองใชโ้ดยหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคค่าความ
ผูกพนัต่อองคก์าร มีค่าเท่ากบั 0.97 สรุปไดว้า่ แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่เพราะไดค้่ามากกวา่มาตราฐาน 0.7 
ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์สามารถยอมรับได ้(สุบิน  ยรุะรัช,2550) 

การรวบรวมขอ้มูล  ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยมีรายละเอียดดงัน้ีคือไดรั้บอนุญาตจากประธาน
บริษทัในการท างานวิจยัคร้ังน้ีโดยผูว้ิจยัท าการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองและเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้
ครบตามจ านวน 54 ชุด ภายในเดือน พฤษภาคม 2560 และน าแบบสอบถามท าการลงรหัสเพื่อน าไปประมวลผล
วิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน การทดสอบสมมติฐาน 
ดว้ยการทดสอบที และ เอฟ 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล  พบวา่ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน38 คนร้อยละ 70.4อาย ุ20 - 
น้อยกว่า  30  ปี  จ านวน22คน ร้อยละ 40.70 อายุงานในองคก์าร 1 – น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 48  คน  ร้อยละ 88.9 
สถานภาพโสดจ านวน 31 คน   ร้อยละ 57.40รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 14,000 บาทจ านวน 26 คน  ร้อยละ48.10ระดบั
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีจ านวน 29 คน  ร้อยละ 53.70ต าแหน่งงานเป็นพนกังานทัว่ไประดบัปฏิบติัการจ านวน 
42 คน ร้อยละ 77.80 
 
 

ตวัแปรตาม 
(Dependent Variable) 
ความผูกพนัต่อองค์การ 

1.ความผกูพนัดา้นจิตใจ 
2.ความผกูพนัดา้นความคงอยู ่
3.ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 
(Allen and Meyer, 1990 –1993) 

 

ตวัแปรอสิระ 
(Independent Variable) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.เพศ                          5.ต าแหน่งงานปัจจุบนั 
2.อาย ุ                         6.ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
3.สถานภาพสมรส     7.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
4.ระดบัการศึกษา 
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ตารางที ่1 การวเิคราะห์สมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารโดยพิจารณาจากค่า  
t-testและ F-test (มี 7 ดา้น) 

เพศ อาย ุ ระยะเวลาการปฏิบติังาน สถานภาพการสมรส 
t-test P-value F-test P-value F-test P-value F-test P-value 
0.386 0.699 4.309 0.009 2.424 0.077 8.567 0.001 

 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน 

F-test P-value F-test P-value F-test P-value 
1.215 0.316 3.346 0.043 0.694 0.504 

 
จากตารางท่ี 1  พบวา่ เพศ ระยะเวลาการปฏิบติังาน รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน  ระดบัการศึกษา  ต าแหน่งงาน

ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีไม่แตกต่างกนั ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  อยา่งไรก็ตาม
พบวา่  อาย ุ และสถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนระดบัการศึกษาท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ ไม่พบวา่มีคู่ใดท่ี
แตกต่างกนั 
  ดา้นอายุแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การอย่างมีนัยส าคญั  ท่ีระดบั 0.05 ดงันั้น  จึงทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)   ค่าเฉล่ียรายคู่  พบวา่มีจ านวน 1 คู่  มีผลต่อความผกูพนั
ต่อองค์การท่ีแตกต่างกนั  คือ กลุ่มพนักงานท่ีมีอายุ 40 – น้อยกว่า 50  มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การมากกว่า
พนกังานท่ีมีอาย ุ 20 – นอ้ยกวา่ 30 ปี  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั  0.05   
 ดา้นสภาพสมรสแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญั  ท่ีระดบั  0.05  ดงัน้ีน จึง
ทดดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)  ค่าเฉล่ียรายคู่  พบว่ามีจ านวน 2 คู่  มีผลต่อ
ความผูกพนัต่อองคก์ารท่ีแตกต่างกนั คือ คู่ท่ี 1 กลุ่มพนกังานท่ีมีสถานภาพสมรส มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร
มากกว่ากลุ่มพนักงานท่ีมีสถานภาพโสด  คู่ท่ี 2 กลุ่มพนักงานหย่างร้าง/หมา้ย มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ
มากกวา่กลุ่มพนกังานโสดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05  

 
7. อภิปรายผล 

ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ อายุงาน  สถานภาพการสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา  
ต าแหน่งงาน  แตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัดงัน้ี 

ผลการวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ จึงเป็นการยอมรับสมมติฐาน  ไดแ้ก่ 
 อายมีุผลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร พบวา่ พนกังานท่ีระดบัอายไุดแ้ก่กลุ่มพนกังานท่ีมีอาย ุ40 - นอ้ยกวา่  
50  มีความผกูพนัต่อองคก์ารมากท่ีสุดทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนกังานท่ีมีอายมุากจะมีวฒิุภาวะและการตดัสินใจท่ีสุขุม
รอบคอบมากกว่า  มีความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงานท่ีมากกว่ารวมถึงความตอ้งการความมัน่คงท่ีมากกว่าอีกทั้งมี
สถานภาพทางเศรษฐกิจและครอบครัวแลว้ท าใหพ้นกังานท่ีมีอายมุากเกิดความรู้สึกผกูพนักบัองคก์รและตอ้งการใช้
ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ให้กบัองค์การอย่างเต็มก าลงัและไม่ตอ้งการท่ีจะออกจากองค์การเพ่ือไปเป็นสมาชิก
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ร่วมกบัองคก์ารอ่ืน  ซ่ึงแตกต่างจากพนกังานท่ีระดบัอาย ุ20 – นอ้ยกวา่ 30 ปี  ท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารนอ้ยท่ีสุด  
ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะคุณสมบติัส่วนตวัในเร่ืองของวฒิุการศึกษา สถานภาพยงัโสดวฒิุภาวการณ์ตดัสินใจรวดเร็ว
และมีโอกาสในการมองหาส่ิงท่ีดีกวา่ในปัจจุบนั จึงท าใหพ้นกังานในระดบัอาย ุ20- นอ้ยกวา่ 30 ปีน้ีมีความผกูพนั
ต่อองคก์ารนอ้ยลง ผลการวิจยัเร่ืองน้ีสอดคลอ้งกบังานของ  ณรงค ์ อุดมบุษรา  (2556)  ท าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน: โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดนกรมการ
ปกครอง  พบวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอายมีุผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานและสอดคลอ้ง
กบังานของ วารุณี  แดบสูงเนิน (2554) ท าการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์ารการ
เสริมสร้างพลงัในงานและคุณภาพการให้บริการของพยาบาลระดบัปฏิบติัการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร  พบว่า พยาบาลทีมีอายุแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานแตกต่างกัน มีความผูกพนัต่อ
องคก์ารแตกต่างกนั   

สถานภาพสมรสมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การพบว่า พนักงานท่ีสถานภาพสมรสแลว้ และหย่าร้าง/
หมา้ย มีความตอ้งการความมัน่คงในอาชีพและมีสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวท่ีตอ้งรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึนไม่
ตอ้งการให้องค์การเลิกกิจการเพราะจะท าให้ตนเองและครอบครัวขาดรายไดจุ้นเจือหรือไปเป็นสมาชิกใหม่ท่ี
องคก์ารอ่ืนซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้ใหม่ทุกส่ิงทุกอยา่งตอ้งรอผ่านพน้ระยะเวลาการทดลองงานรอสิทธิต่างๆท่ีจะไดรั้บ
ก็ตอ้งอาศยัระยะเวลาปฏิบติังานใหค้รบปีซ่ึงตา่งกบัการอยูอ่งคก์ารเดิมและมีสวสัดิการต่างๆท่ีพนกังานไดรั้บอยูแ่ละถา้
ตอ้งตกอยูใ่นสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย ความรับผิดชอบและภาระท่ีเคยรับผิดชอบร่วมกนัในครอบครัวตอ้งเปล่ียนเป็นการ
รับผิดชอบแบกภาระเพียงล าพงัแลว้นั้น ท าให้สถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ยหมดสภาพคล่องในการเร่ิมตน้การเป็นสมาชิกใน
องคก์ารใหม่ๆ เพราะสถานภาพการเป็นสมาชิกในองคก์ารเดิมนั้นเป็นส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้และพวกเขาตอ้งยดึเหน่ียวและผกูพนั
ต่อองคก์ารมากกวา่สถานภาพโสดแลว้ส่วนคนท่ีมีสถานภาพโสดมีความเป็นอิสระของสถานภาพส่วนบุคคลมีความ
เป็นส่วนตวัมากและอาจจะมีสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวท่ีไม่ตอ้งรับผิดชอบมากเท่าไหร่ ไม่มีภาระผูกพนัต่อบุคคล
อ่ืน มีสภาพคล่องตวัสูง มีความคิดและการตดัสินใจท่ีไม่มีผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว จึงท าใหพ้นกังานท่ีมี
สถานภาพโสดมีความผูกพนัต่อองคก์ารนอ้ยลงผลการวิจยัเร่ืองน้ีสอดคลอ้งกบังานของ พาสนา เจือนาค  (2555)  
ท าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน: กรณีศึกษา
สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทยท์หาร (ฝ่ายสหรัฐอมริกา) พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นถานภาพการสมรสท่ี
แตกต่างกนัโดยมีพนกังานท่ีมีสถานภาพหมา้ย/หยา่/ร้าง/แยกทาง มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารสูงท่ีสุด   

ผลการวจิยัท่ีไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวจึ้งเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน  ไดแ้ก่ 
 เพศของพนกังานท่ีแตกต่างกนั  เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั มิรา
เคิล เฮล็ธ์ แคร์  จ ากดัและบริษทัในเครือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยอธิบายไดว้า่  เน่ืองจากองคก์าร
ให้ความเสมอภาคกับพนักงานไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในเร่ืองลกัษณะของการ
ท างาน ไม่ไดมี้ขอ้จ ากดัในการท างานวา่ตอ้งเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเท่านั้นท่ีจะท างานนั้นๆได ้ โดยองคก์รให้
โอกาสในการแสดงออกถึงความรู้และความสามารถในการปฏิบติังานรวมถึงการแสดงความคิดเห็นด้วย  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานของ พาสนา เจือนาค  (2555)  ท าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับ
ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน: กรณีศึกษาสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทยท์หาร (ฝ่ายสหรัฐอมริกา)  
พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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 อายงุานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั  เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยอธิบายไดว้่าเน่ืองจากองคก์ารให้สิทธิและสวสัดิการดา้นต่างๆกบัพนกังาน  
ตั้งแต่เร่ิมเขา้มาท างานถึงครบปี  และการคงอยูเ่ป็นสมาชิกในองคก์รไม่วา่จะระยะเวลานานเท่าใด  การไดรั้บสิทธิ
ก็ยงัคงไดรั้บเหมือนเดิมรวมถึงการข้ึนเงินเดือนประจ าปีและการจ่ายโบนสัใหก้บัพนกังาน ทุกๆปีดว้ยเช่นกนั  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานของ ขวญัตา  พระธาตุ (2554)  ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 
บริษทั ไดก้ิ้น อินดสัทรีส์ ประเทศ ไทย (จ ากดั) พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่างกนัมี
ความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือนของพนักงานท่ีแตกต่างกัน  เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ
พนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยอธิบายไดว้า่  องคก์ารใหร้ายไดผ้ลตอบแทนกบัพนกังานอยา่ง
เป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ความสามารถและต าแหน่งงานหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆซ่ึงมี
ความสอดคลอ้งกบังานท่ีบุคลากรนั้นๆปฏิบติัอยู่และองคก์รก็มีการข้ึนเงินเดือนประจ าปีและตอบแทนการจ่าย
โบนสัประจ าปีใหก้บัพนกังานทุกคนในองคก์รอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ พาสนา เจือนาค  
(2555)  ท าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน: 
กรณีศึกษาสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทยท์หาร (ฝ่ายสหรัฐอมริกา) พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์าร ไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ระดบัการศึกษาของพนกังานท่ีแตกต่างกนั  เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยอธิบายไดว้า่  เน่ืองจากองคก์ารใชห้ลกัการในการบริหารบุคลากร  โดย
การเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้เหมาะสมตรงกบัต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ  ตลอดจนตรงความสามารถของบุคคล
นั้นๆ ในการปฏิบติังานซ่ึงบุคคลนั้นๆไดป้ฏิบติังานให้กบัองคก์ารตามระดบัการศึกษาของตนเองแลว้ ซ่ึงการท่ี
บุคลากรจะมองหาองคก์รอ่ืนหรือการไปเป็นสมาชิกใหม่ท่ีอ่ืน ตามระดบัการศึกษาของตนนั้น ก็ไม่ใช่โอกาสท่ีดี
นักเม่ือเทียบกบัอยู่องคก์รเดิม   ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของพาสนา เจือนาค  (2555)  ท าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน: กรณีศึกษาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
การแพทยท์หาร (ฝ่ายสหรัฐอมริกา)  พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อ
องคก์ารไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 ระดับต าแหน่งงานของพนักงานท่ีแตกต่างกัน  เป็นปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ
พนักงาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยอธิบายไดว้่า  เน่ืองจากระดบัต าแหน่งงานก็ยงัเป็นความรู้
ระดบัการศึกษาความสามารถของปัจเจกบุคคล  ซ่ึงพนกังานรับรู้และยอมรับถึงความสามารถของตนเองได ้ วา่อยู่
ในระดบัใดและปฏิบติังานตามความรู้ความสามารถของตนเอง  ซ่ึงองค์กรมีการบริหารจดัการให้พนักงานทุก
ระดบัต าแหน่งงานมีความเสมอภาคกนั  มีปฏิบติังานอยูภ่ายใตร้ะเบียบกฏขอ้บงัคบัการปฏิบติังานเท่าเทียมกนั  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานของพาสนา เจือนาค  (2555)  ท าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติการท างานกบัความ
ผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงาน: กรณีศึกษาสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์การแพทยท์หาร (ฝ่ายสหรัฐอมริกา)  พบว่า
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั  อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ  
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8. ข้อเสนอแนะ 

1. ผูบ้ริหารควรให้การสนบัสนุนบุคลากรในทุกระดบัอาย ุและสถานภาพของบุคลากรโดยให้มีโอกาส
ไดเ้รียนรู้และฝึกฝนทกัษะการท างานใหม่ๆ ใหก้บับุคลากร และใหค้วามส าคญักบับุคลากรโดยเฉพาะบุคคลากรท่ี
มีอายตุั้งแต่ 20 – นอ้กวา่ 30 ปี และมีสถานภาพโสดนั้นให้ไดมี้ความรู้ในการท างานเพ่ิมมากข้ึน ส่งเสริมในเร่ือง
ของการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ใหม่ๆทั้งภายในองคก์รและภายนอกองคก์รเป็นการเพ่ิมเติมและสร้างเสริม
ประสบการณ์ใหม่ๆให้กับบุคคลากร  เพ่ือให้บุคคลากรนั้ นได้เกิดความรู้สึกและรับรู้ถึงได้ว่าองค์การให้
ความส าคญักบัตนเองจนถึงระดบัมีความภาคภูมิใจวา่มีคุณค่าต่อองคก์าร 
 2.  ผูบ้ริหารควรใหก้ารสนบัสนุนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  ในทุกระดบัอาย ุทุกระดบัสถานภาพ   
เม่ือพนักงานได้รับการพฒันาทักษะความรู้ในงานให้เกิดความเช่ียวชาญนั้นแลว้ ควรน าหลกัการการประเมิน
สมรรถนะ (Competency Assessment) มาใชใ้นการบริหารบุคลากรเพื่อเป็นการวดัระดบัความรู้และความสามารถท่ี
ไดรั้บการพฒันามาเพ่ือยกระดบัข้ึนในขั้นต่อไป  โดยเฉพาะพนกังานท่ีมีอายตุั้งแต่ 20-นอ้ยกวา่ 30 ปี ท่ีมีสถานภาพ
โสด มีโอกาสไดแ้สดงศกัยภาพและความรู้ท่ีไดรั้บมาอยา่งเตม็ท่ีดว้ยปัจจยัสภาพคล่องของอายแุละสถานภาพของบุ
คลลนั้นๆ  จนถึงระดบัมีความรู้สึกมัน่คงและการเติบโตในสายงานขององคก์รไดอ้ยา่งมีคุณค่า 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การเพ่ือน าผลไปปรับปรุง
แกไ้ขพฒันาใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากข้ึน 

2. ควรท าการศึกษาองค์การท่ีมีลกัษณะงานใกลเ้คียงกนั เพ่ือเปรียบเทียบและน าผลวิจยัไปใชใ้นการ
พฒันาบุคลากรในองคก์ารใหมี้คุณภาพชีวติการท างานท่ีดีข้ึนและมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากข้ึน 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1)  ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของ

พนกังาน (2)   ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังาน โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บ รวบรวม ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ พนกังานของบริษทัโทรคมนาคมแห่งหน่ึง จ านวน 154 
คน โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และวเิคราะห์ ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ไดแ้ก่ t-Test,  F-test (ANOVA) และสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) ผลการวิจยัพบว่า (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง
ปัจจุบนั ระยะเวลาปฏิบติังาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรสท่ีต่างกนั จะมีความผกูพนัต่อ
องคก์ารของบริษทัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกนั้นพบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

 
ค าส าคญั : ความผกูพนัต่อองคก์ร 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study was 1) to study the factor of the personal to organization commitment 2) to 
study the factor which effects to organization commitment. 
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The instrument used for collecting the data was the questionnaire design by the employee sampling of the 
telecommunication company was the total 154 personnel of the organization. The data analyzed by the descriptive 
statistic i.e. Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation : S.D, and analysis data to test Inferential Statistic 
is that T-Test, F-Test (CANOVA) and Multiple Regression. The result of the study found that the personnel 
factors i.e. sex, age, marital status, education background, current position, working period, and monthly income 
especially sex, age and different marital status affected to organization commitment differently. Additionally, the 
factors which effecting to organization commitment at the significant level of 0.05 were different besides there is 
no different. 
 
KEYWORDS : Organizational Commitment 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ความผูกพนัของพนักงาน (Organizational Commitment) เป็นทัศนคติของพนักงานท่ีแสดงออกถึง

ความคิด ความรู้สึก การรับรู้และการเรียนรู้ของพนกังานท่ีส่งผลต่อความสมัพนัธ์และความพึงพอใจของพนักงาน
ท่ีมีต่อองคก์าร พนกังานท่ีมีความผูกพนัต่อองคก์ารจะมีพฤติกรรมการตระหนกัถึงความส าคญัและมีแรงบนัดาล
ใจต่อบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อพฤติกรรมการท างานในเชิงพฒันาและจะมีปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล ซ่ึงช่วยท าใหเ้กิดความร่วมคิด ร่วมใจ และความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั เพ่ือการสร้างสรรค ์ปรับปรุง
และพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน โดยส่งผลต่อผลิตภาพและคุณภาพขององค์การ บุคลากรทุกส่วนใน
องคก์ารมีบทบาทหนา้ท่ีในการสร้าง พฒันา และรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีซ่ึงกนัและกนั เพ่ือสร้างสรรคค์วามผกูพนั
ของพนกังานให้มีต่อองคก์าร พนกังานทุกคนท่ีมีความพึงพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) และความสุขใน
การท างานนั้นใช่วา่จะมีความผูกพนักบัองคก์าร (Organizational Commitment) ไดแ้ก่ ความผกูพนัดา้นจิตใจ ดา้น
ความคงอยูแ่ละดา้นบรรทดัฐานเสมอไป ดงันั้นการสร้างความผกูพนัของพนกังาน จึงเป็นวธีิการหน่ึงท่ีช่วยท าให้
พนกังานเกิดความผกูพนักบัองคก์ารได ้(ณชั อุษาคณารักษ,์ 2554) 

ดว้ยความส าคญัดงัท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวถึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจเลือกศึกษาในเร่ืองของปัจจยั ท่ีส่งผลต่อ
ความผกูพนัของพนกังานขององคก์าร โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถน าไปใช ้เป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

 

2. วตัถุประสงค์  
เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล และ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานในบริษทั

โทรคมนาคมแห่งหน่ึง 
 

3. กรอบแนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ความผูกพนัต่อองค์กร ตามแนวคิด ของอลัเลน และเมเยอร์ (Allen and Meyer, 1990 - 1993)  ความ

ผูกพันต่อองค์การ (Organizational Commitment)  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดหรือทศันคติและพฤติกรรมของ
บุคลากรแต่ละคนแสดงออกต่อองคก์ารท่ีตนเองอยูใ่นทางท่ีดีมีความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงและมีความส าคญัต่อ
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องคก์ารมีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามในการท างานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารและมีความตอ้งการ
ท่ีจะท างานกบัองคก์ารนั้น ซ่ึงความผกูพนัต่อองคก์ารน้ี แบ่งไดเ้ป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ความผูกพันต่อองค์การด้านจิตใจ (Affective Commitment) บุคคลากรเกิดความรู้สึกผูกพนัมาจาก
ภายในส่วนบุคคลเป็นความเช่ือถือ มีความสุขมีและความปลอดภยัรวมถึงยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมขององคก์าร 
และพร้อมท่ีจะปฏิบติังานกบัองคก์ารตลอดไป  

2. ความผูกพนัต่อองค์การด้านการคงอยู่ (Continuance Commitment)   เป็นความผกูพนัและปรารถนา
ท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององคก์าร   เกิดจากการรับรู้ของบุคคลากรถึงผลประโยชน์ท่ีอองคก์รตอบแทน
กลบัมาให้  ซ่ึงแสดงออกมาทางการท างานให้องค์การอยา่งต่อเน่ืองมีความพยายามทุ่มเท ท างานให้กบัองค์การ
อยา่งเตม็ท่ีตลอดไป  

3. ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) เป็นความเต็มใจและส านึกใน
หน้าท่ีหรือขอ้ตกลงนึกถึงองคก์ารเป็นหลกัมีความจงรักภกัดีอุทิศตนเพ่ือท าประโยชน์ให้กบัองคก์ารและจะไม่
ลาออกไปท างานกบัองคก์ารอ่ืนๆ 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชุติมา สุวรรณประทีป (2543) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ส่วนบุคคลและ การจดัการทรัพยากรมนุษย ์กบัความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์ารพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1.ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ 
กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัปานกลาง 2.ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความยดึมัน่ผกูพนั
ต่อองคก์รพยาบาล (r = .12) และสถานภาพสมรส มีความสัมพนัธ์กบัความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์กรพยาบาล  (r = 
.14) อยา่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนระดบัการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบติังานไม่มีความสมัพนัธ์กบั
ความยึดมัน่ผูกพนัต่อองคก์รพยาบาล 3.การจดัการทรัพยากรมนุษยข์องฝ่ายพยาบาลมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ความยดึมัน่ผกูพนัต่อองคก์รพยาบาล (r = 0.06) อยา่งมีนยัส าคญัทางสิถิติท่ีระดบั 0.05  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 เพศ 

 อาย ุ

 สถานภาพสมรส 

 ระดบัการศึกษา 

 ต าแหน่งปัจจุบนั 

 ระยะเวลาปฏิบติังาน 

 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ตวัแปรตาม   (Dependent Variables) 
ความผูกพนัต่อองค์การ 

 ความผกูพนัดา้นจิตใจ 

 ความผกูพนัดา้นความคงอยู ่

 ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 

(Allen and Meyer, 1990 - 1993) 
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4. สมมติฐานการวจัิย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน ระยะเวลา

ปฏิบติังาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัโทรคมนาคมแห่งหน่ึง 
2. ปัจจยัการธ ารงรักษามีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานบริษทัโทรคมนาคมแห่งหน่ึง 
 

5. วธีิการด าเนินการวจัิย 
ประชากรในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ  พนกังานบริษทัโทรคมนาคมแห่งหน่ึง จ านวน 250 คน จากนั้นใชว้ธีิ

ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตารางส าเร็จรูปของ  Krejcie & Morgan ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ระดบัความคลาด
เคล่ือน 0.05 ไดข้นาดตวัอยา่งประชากรจ านวน 152 คนเก็บเผื่อ 2 คนรวมเป็นจ านวน 154 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามท่ีดัดแปลงบางส่วนมาจาก
แบบสอบถามของ Chaikidurajai, Praphan (2015)  แลว้น ามาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบักรอบแนวคิดในการท าวิจยั 
ซ่ึงรูปแบบค าถามเป็นปลายปิด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน  ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนบุคคคล และส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร จากนั้นน าแบบสอบถามไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง โดยพิจารณา ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์ไดค้่า IOC  (Item-
Objective  Congruence Index) เท่ากบั 0.91 และน าเขา้ค าถามมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของขอ้ค าถามแต่
ละดา้น ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอบบาค (Cronbach’s Coefficient alphas)  ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.956  
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 1) ค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม และ
ค่าเฉล่ีย (Mean) อธิบายความคิดเห็นท่ีมีต่อตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 2) การทดสอบสมมติฐาน ดว้ยการทดสอบที 
และ เอฟเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวจิยั   

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนักงานทุกระดบัของบริษทัโทรคมนาคมแห่งหน่ึง ท าหนงัสือจากบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม เพ่ือขออนุญาตเก็บขอ้มูล โดยส่งแบบสอบถามไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ  ก าหนด
ระยะเวลาในการรับแบบสอบถามคืน ตั้ งแต่วนัท่ี 1-30 มิถุนายน 2560 น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับมาแลว้ 
ตรวจสอบความสมบูรณ์และน าขอ้มูลแบบสอบถามมาวเิคราะห์ขอ้มูล  

 

6. สรุปผลการวจัิย  
 ขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถาม  
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง ร้อยละ 53.90 อายุระหว่าง อายุ 20 - น้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 40.30 มี
สถานภาพสมรส โสด  ร้อยละ 58.40  มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 68.80 ต าแหน่งในปัจจุบนัเป็น
พนกังาน ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี/พนกังาน ร้อยละ 64.30 มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 1-นอ้ยกวา่ 5 ปี ร้อยละ 48.00 
และพนกังานส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ร้อยละ 52.60 
 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ร 
 ความผูกพนัต่อองคก์ร พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองคก์ร โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.81 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น อธิบายไดด้งัน้ี  
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 ความผูกพันด้านจิตใจ  พบว่าระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนัดา้นจิตใจ  อยู่ในระดบัมาก          มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ พนกังานรู้สึกวา่ตนเองมีส่วนร่วมในบริษทัแห่งน้ีจึงพร้อมทุ่มเทความ
พยายามในการท างานเพ่ือบริษทัแห่งน้ี และมีความเตม็ใจท่ีจะท างานในบริษทัแห่งน้ีไปตลอดชีวติการท างาน 
 ความผูกพันด้านความคงอยู่ อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.86) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ พนกังานคิดวา่บริษทั
แห่งน้ีเป็นบา้นท่ีสองของตนจึงมาท างานอยา่งต่อเน่ืองทุกวนั และพยายามท างานให้บริษทัอยา่งเต็มท่ีโดยไม่คิด
โยกยา้ยไป 
 ความผูกพนัด้านบรรทดัฐาน อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.84) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่  พนกังานรู้สึกวา่ตนเอง
เป็นส่วนหน่ึงของบริษทั จึงมีความจงรักภกัดีและเตม็ใจท่ีจะอุทิศตนใหก้บับริษทัแห่งน้ี  
 
ตารางที ่1 แสดงจ านวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความผกูพนัต่อองคก์ร 

ความผกูพนัต่อองคก์ร X̅ S.D. ระดบัความคิดเห็น อนัดบัท่ี 

1. ความผกูพนัดา้นจิตใจ 3.75 0.83 มาก 3 
2. ความผกูพนัดา้นความคงอยู ่ 3.86 0.74 มาก 1 
3. ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 3.84 0.79 มาก 2 

โดยรวม 3.81 0.75 มาก  

 
จากตารางท่ี 1 พบวา่ ความผูกพนัต่อองคก์ร โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (X = 3.81) เม่ือพิจารณาระดบั

ความคิดเห็นเป็นรายดา้น พบว่า ความผูกพนัดา้นความคงอยู่ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X = 3.86) รองลงมาคือ ความ
ผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน (X = 3.84) และความผกูพนัดา้นจิตใจ (X = 3.75) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่2 การวเิคราะห์สมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารโดยพิจารณาจากค่า  t-test 
และ F-test  (มี 7 ดา้น) 

เพศ อาย ุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา 
t-test P-value F-test P-value F-test P-value F-test P-value 
3.299 0.001* 3.575 0.015* -1.989 0.048* 0.004 0.996 

 
ต าแหน่งในปัจจุบนั ระยะเวลาปฏิบติังาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

F-test P-value F-test P-value F-test P-value 
1.295 0.278 2.991 0.033* 1.964 0.122 
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ตารางที ่3 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม จ าแนกตามเพศ 

ความผกูพนัต่อองคก์าร 
เพศ 

t P-value ชาย หญิง 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

ความผกูพนัดา้นจิตใจ 3.95 0.75 3.58 0.86 2.823 0.005* 
ความผกูพนัดา้นความคงอยู ่ 4.08 0.69 3.68 0.72 3.450 0.001* 
ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 4.05 0.70 3.65 0.82 3.238 0.001* 

โดยรวม 4.03 0.69 3.64 0.77 3.299 0.001* 
 
จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความผูกพนัต่อองคก์าร 

จ าแนกตามเพศ พบวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า พนักงานท่ีเป็นเพศชายจะมีความผูกพนัต่อองค์การมากกว่า
พนกังานท่ีเป็นเพศหญิง  

 
ตารางที ่4  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม จ าแนกตามอาย ุ  

อาย ุ X̅ 

20 - นอ้ยกวา่ 
30 ปี 

30 - นอ้ยกวา่ 
40 ปี 

40 - นอ้ยกวา่ 
50 ปี 

50 ปีข้ึนไป 

3.58 3.96 3.99 4.01 
20 - นอ้ยกวา่ 30 ปี 3.58 - -0.38* -0.41* -0.43* 
30 - นอ้ยกวา่ 40 ปี 3.96  - -0.03 -0.05 
40 - นอ้ยกวา่ 50 ปี 3.99   - -0.02 
50 ปีข้ึนไป 4.01    - 

  
จากตารางท่ี 4  เม่ือทดสอบความแตกต่างความผูกพนัต่อองคก์าร : โดยรวม จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคู่ 

พบวา่ พนกังานท่ีมีอายตุ่างๆ กนัมีความผกูพนัต่อองคก์าร : โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ พนกังานท่ีมีอาย ุ30 - นอ้ยกวา่ 40 ปี พนกังานท่ีมีอาย ุ40 - นอ้ยกวา่ 50 ปี และพนกังานท่ีมี
อาย ุ50 ปีข้ึนไป มีความผกูพนัต่อองคก์าร : โดยรวม มากกวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ20 - นอ้ยกวา่ 30 ปี 
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ตารางที ่5  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความผกูพนัต่อองคก์าร จ าแนกตามสถานภาพ 

ความผกูพนัต่อองคก์าร 
สถานภาพ 

t P-value โสด สมรส 
X̅ S.D. X̅ S.D. 

ความผกูพนัดา้นจิตใจ 3.66 0.85 3.89 0.79 -1.725 0.086 
ความผกูพนัดา้นความคงอยู ่ 3.76 0.72 4.00 0.73 -1.989 0.048* 
ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 3.75 0.76 3.96 0.82 -1.637 0.104 

โดยรวม 3.72 0.74 3.95 0.75 -1.855 0.066 
 
จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียความผูกพนัต่อองคก์าร 

จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ พนกังานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั  ยกเวน้ ดา้นความผูกพนัดา้นความคงอยูท่ี่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
พบวา่ พนกังานท่ีสถานภาพสมรสจะมีความผกูพนัต่อองคก์ารมากกวา่พนกังานท่ีมีสถานภาพโสด 

 
ตารางที ่6 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวม จ าแนกตาม ระยะเวลา ปฏิบติังาน  

ระยะเวลา
ปฏิบติังาน 

X̅ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 1-นอ้ยกวา่ 5 ปี 6-นอ้ยกวา่ 10 ปี 10 ปีข้ึนไป 

3.58 3.73 3.96 4.10 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 3.58 - -0.15 -0.38* -0.52* 
1-นอ้ยกวา่ 5 ปี 3.73  - -0.23 -0.37* 
6-นอ้ยกวา่ 10 ปี 3.96   - -0.14 
10 ปีข้ึนไป 4.10    - 

 
 จากตารางท่ี 6 เม่ือทดสอบความแตกต่างความผูกพนัต่อองค์การ : โดยรวม จ าแนกตามระยะเวลา
ปฏิบัติงาน เป็นรายคู่ พบว่า พนักงานท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงานต่างๆ กันมีความผูกพนัต่อองค์การ : โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ พนกังานท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังาน        6-นอ้ย
กวา่ 10 ปี และ 10 ปีข้ึนไป  มีความผูกพนัต่อองคก์าร : โดยรวมมากกว่า พนกังานท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังาน นอ้ย
กวา่ 1 ปี และพนกังานท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังาน 10 ปีข้ึนไป มีความผกูพนัต่อองคก์าร:โดยรวมมากกวา่ พนกังานท่ี
มีระยะเวลาปฏิบติังาน 1-นอ้ยกวา่ 5 ปี  
 

7.   อภิปรายผล 
              1. พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมและรายดา้นความผูกพนัดา้นจิตใจ 
ความผูกพนัดา้นคงอยู่และความผูกพนัดา้นบรรทดัฐานแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
พบวา่ พนกังานท่ีเป็นเพศชายจะมีความผูกพนัต่อองคก์ารมากกวา่พนกังานท่ีเป็นเพศหญิง ทั้งน้ีอาจเป็นพราะเพศ
ชายส่วนใหญ่ มีต าแหน่งเป็นวิศวกร  ซ่ึงต าแหน่งท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ทกัษะ เฉพาะดา้น  องค์การให้ความส าคญั
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มากกวา่เพศหญิง สอดคลอ้งกบังานวจิยั วรารักษ ์ลีเลิศพนัธ์ (2557) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อระดบัความผูกพนัต่อ
องค์กรของพนักงาน บริษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า  พนักงาน
บริษทัฯท่ีมีเพศแตกต่างมีความผกูพนัท่ีแตกต่างกนั 
 2. พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมและรายดา้นความผกูพนัดา้นคงอยูแ่ละ
ความผูกพนัดา้นบรรทดัฐานแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ30 - 
นอ้ยกวา่ 40 ปี พนกังานท่ีมีอาย ุ40 - นอ้ยกวา่ 50 ปี และพนกังานท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป มีความผูกพนัต่อองค์การ:
โดยรวม มากกวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุ20 - นอ้ยกวา่ 30 ปี  อาจเน่ืองมาจาก พนกังานท่ีพนกังานท่ีมีอาย ุ20 - นอ้ยกวา่ 
30 ปี  เป็นช่วงเร่ิมตน้ของการท างาน การเอาใส่ หรือการใหค้วามส าคญักบัองคก์ารอาจมีนอ้ยกวา่พนกังานท่ีมีอาย ุ
30 - น้อยกว่า 40 ปี พนักงานท่ีมีอายุ 40 - น้อยกว่า 50 ปี และพนักงานท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป จึงส่งผลให้พนกังาน 
โทรคมนาคมแห่งหน่ึงท่ีมีอายุต่างกนั ความผูกพนัต่อองคก์รต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยั วรารักษ์ ลีเลิศพนัธ์ 
(2557) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา่  พนกังานบริษทัฯท่ีมีอายแุตกต่างมีความผกูพนัท่ีแตกต่างกนั 

3. พนกังานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมและรายดา้นความผูกพนัดา้นคง
อยู่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  ยกเวน้ ดา้นความผกูพนัดา้นความคงอยูท่ี่แตกต่างกนัอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบว่า พนักงานท่ีสถานภาพสมรสจะมีความผูกพนัต่อองค์การมากกว่า
พนกังานท่ีมีสถานภาพโสด อาจเน่ืองมาจากพนกังานท่ีมีสถานภาพครอบครัว  โสด อาจจะไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว เหมือนสถานภาพสมรส หรือแยกกนัอยู่ เช่น อาจจะไม่มี บุตร ท่ีตอ้งดูแล ท าให้ไม่กงัวล หรือไม่มี
เป้าหมายท่ีชดัเจน ไดแ้ก่ ในเร่ืองการท างาน ในองคก์ร พร้อม จะเปล่ียนงาน หรือพร้อมจะเร่ิมงานใหม่ สถานท่ี
ใหม่ โดยไม่ต้องกังวลว่า อุปสรรคข้างหน้าจะมีอะไร ดังนั้ นอาจจะท าให้มีความผูกพนัต่อองค์กรน้อยกว่า 
พนกังานท่ีมีสถานภาพครอบครัว สมรส และ แยกกนัอยู ่จึงส่งผลใหพ้นกังาน บริษทั พนกังานโทรคมนาคมแห่ง
หน่ึงท่ีมีสถานภาพครอบครัวต่างกนั ความผกูพนัต่อองคก์รต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรารักษ ์ลีเลิศพนัธ์ 
(2557) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา่  พนกังานบริษทัฯท่ีมีอายแุตกต่างมีความผกูพนัท่ีแตกต่างกนั  

4. พนักงานท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานแตกต่างกนั มีความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมและรายดา้นความ
ผูกพนัดา้นจิตใจ ความผูกพนัดา้นคงอยู่และความผูกพนัดา้นบรรทดัฐานแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05.โดยพบว่า พนักงานท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 6-น้อยกว่า 10 ปี และ 10 ปีข้ึนไป  มีความผูกพนัต่อ
องคก์าร : โดยรวมมากกวา่ พนกังานท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังาน นอ้ยกวา่ 1 ปี และพนกังานท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังาน 
10 ปีข้ึนไป มีความผกูพนัต่อองคก์ารมากกวา่ พนกังานท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังาน 1-นอ้ยกวา่ 5 ปี  แสดงวา่ระยะเวลา
ปฏิบัติงานมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ  ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ชาญวุฒิ บุญชม (2553) ศึกษาความ
ผูกพนัต่อองคก์าร : ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรียนอิสลาม สันติชน พบวา่ พนกังานท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังาน
แตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั และจาก การศึกษาของ Steer and Porter (1983 อา้งถึงใน ภทัรวธุ 
สิทธิศาสตร์, 2542, หน้า 43-44) พบว่า ผลของความผูกพนัต่อองค์การต่อดงัน้ี”.ระยะเวลาในการปฏิบติังานใน
องคก์าร.(Tenure.in Organization) พนกังานท่ีมีความผกูพนัอยูใ่นระดบัสูงตอ้งการท่ีจะอยูใ่นองคก์าร มีการศึกษา
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พบวา่ ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีเพ่ิมข้ึน จะมีความสัมพนัธ์กบัการผกูพนัต่อองคก์าร จึงเป็นความสัมพนัธ์ เชิง
บวก” 

 

8. ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้  
1. ผูบ้ริหารควรสร้างความผูกพนักบัพนกังานเพศหญิงใหเ้พ่ิมข้ึน  โดยการจดัท าโปรแกรมการฝึกอบรม

และพฒันาฝีมือตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะความช านาญท่ี หลากหลายของพนกังานซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะ
ช่วยให้พนักงานสามารถส่งเสริมการปรับเล่ือนขั้นเล่ือน ต าแหน่งงาน ก่อให้เกิดการรับรู้ถึงความกา้วหน้าของ
ตนเองว่าถา้อยู่ในองค์การน้ี ต่อไปต าแหน่งงานท่ีไดรั้บจะสูงข้ึนเร่ือยๆ การจดัท าแผนความกา้วหน้าในอาชีพ 
(Career Path) เป็นส่ิงส าคญั เพ่ือเป็นการก าหนดเป้าหมายชดัเจนและพฒันาความกา้วหนา้ในอาชีพ พนกังานให้
เติบโตไปพร้อม ๆ กนัไม่ว่าจะเป็นพนักงานเพศชายหรือเพศหญิง    ท าให้พนักงานเกิดความเช่ือมัน่และความ
มัน่คงในการเติบโต ตามล าดบัขั้นต าแหน่งและหนา้ท่ีการงาน ให้ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้าง
แรงจูงใจใหพ้นกังานเกิดความผกูพนัต่อองคก์าร 

2. ผู ้บริหารควรพิจารณาด้านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  ให้กับพนักงานในทุกระดับอายุ 
โดยเฉพาะพนักงานท่ีมีอายุ 20 - น้อยกว่า 30 ปี องค์การ ควรท าการส ารวจโครงสร้างค่าจา้งและสวสัดิการ เพ่ือ
น ามาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพตลาดและสภาพขององคก์าร ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการรักษาและจูงใจพนกังานไม่ให้
หลุดไปอยูก่บัคู่แข่งได ้

ข้อเสนอแนะในงานวจิยัต่อไป 
ควรศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรหรือกลุ่มบริษัทในเครือท่ีมีลักษณะการด าเนินการเหมือนกันว่า

พนักงานมีความผูกพนัต่ององค์การเหมือนกันหรือแตกต่างกนั และควรเพ่ิมการวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ือให้ไดผ้ล
การศึกษาเชิงลึกมากข้ึน โดยอาจใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานระดบั
ปฏิบัติการในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย และเพ่ือน าผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการ
ปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย   ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ 
พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีปฏิบติังานดา้นธุรกิจโรงแรม  จ านวน 274 คน  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมด น ามาวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวจิยั  โดยก าหนดระดบัความมีนยัส าคญั 0.05   สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู
ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่สถิติพ้ืนฐาน ค่าความถ่ี และ คา่ร้อยละค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน วเิคราะห์
โดยสถิติเชิงอนุมาน ใชส้ถิติ t-test ใชก้ารวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)และใชก้าร
วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  ท่ีผูว้ิจยัน ามาใชเ้พ่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์  ผลการวิจยั  พบวา่   ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
รายได ้ระยะเวลา ในการปฏิบติังาน และสถานภาพการสมรส แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีแตกต่าง
กนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัทุกประการ แสดงให้เห็นว่า คุณลกัษณะส่วนบุคคลเป็นตวัแปรท่ีท านาย
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารไดดี้ท่ีสุด และสามารถอธิบายพฤติกรรม ของพนกังานท่ีหลากหลายและ
แตกต่างกนัของแต่ละบุคคลได ้นัน่หมายถึงวา่ พนกังานจ านวนมากในองคก์ารท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารเพราะเป็นคุณลกัษณะส่วนตวั หรือนิสยัส่วนตวั  นัน่เอง เพราะพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององคก์าร เป็นพฤติกรรมเชิงบวก เป็นพฤติกรรมของการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และการเสียสละอาสาช่วยเหลือผูอ่ื้น
ดว้ย ความเต็มใจและจริงใจ โดยไม่หวงัผลตอบแทน ซ่ึงพฤติกรรมน้ีเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัท่ีจะส่งผลใหอ้งคก์าร
ประสบความส าเร็จในระยะยาวอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงระดบัความเตม็ใจท่ีพนกังานจะแสดง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การข้ึนอยู่กับคุณลกัษณะส่วนบุคคล ประเภทของพฤติกรรมและวตัถุประสงค์ของพนักงาน ดังนั้น
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พนักงานจึงมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารในลกัษณะเป็นพฤติกรรมเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ขององคก์ารใหป้ระสบความส าเร็จ โดยไม่เก่ียวกบั การมุ่งบรรลุเป้หมาย หรือประโยชน์ส่วนตวัมากเกินไป     
                  
ค าส าคญั:    พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี,  พนกังานระดบัปฏิบติัการ, ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 

ABSTRACT  
                The purposes of this research were to study the factor affecting organizational characteristic behaviors 
of employees in hotel industry in Thailand and to implement the research findings in employees’ problem solving 
of hotel industry in Thailand.  The research samplings were 274 operational employees of hotel industry in 
Thailand. The research findings were different personal factors comprised of sex, age, educational level, incomes, 
length of services and marital status have different organizational characteristic behaviors.  This correlated with 
all set up assumption.  These indicated that personal characteristics are variable that predict organizational 
characteristic behaviors as the best and can explain behaviors of different categories of employees. As such most 
employees who demonstrated the  good organizational characteristics behaviors are personal characteristic or 
inherent personality.  Because good organizational characteristics are positive behaviors, courtesy, sacrifice, 
willing and sincere without any expectation.  Mentioned behaviors are very important to organizational success 
in long term. The level of employees’ willingness and organizational characteristic behaviors are upon personal 
characteristics, type of behavior and work’s objective. Hence employees’ organizational characteristic behaviors 
are a supporting behavior, it is not a personal interest driven. 
 
KEY WORDS : Good characteristic behavior, operational employee, hotel industry in Thailand.                    
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
                 องคก์ารต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนในยคุปัจจุบนัตอ้งเผชิญหนา้กบัการเปล่ียนแปลงในยคุเศรษฐกิจ
ท่ีมีองคค์วามรู้เป็นฐานส าคญั ซ่ึงท าให้องคก์ารตอ้งมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ ปรับโครงสร้างองคก์ารให้กระชบั
และแบนราบ มีการพฒันาองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนมุ่งเนน้การท างานเป็นทีม ดงันั้นองคก์ารควรหันมาให้
ความส าคญักบัการริเร่ิมสร้างสรรคข์องพนกังาน ความร่วมมือร่วมใจ และพฤติกรรมพิเศษ (Extra-Role Behavior) 
ท่ีนอกเหนือจากบทบาทหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบซ่ึงก าหนดไวเ้ป็นทางการ ซ่ึงพฤติกรรมพิเศษท่ีนกัวชิาการทั้งหลายต่าง
ให้การยอมรับว่า เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัอยา่งยิ่งท่ีท าให้องคก์ารประสบความส าเร็จ นั่นคือ พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์าร (Organizational Citizenship Behavior หรือ OCB) ทั้งน้ีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์าร ไม่ใช่พฤติกรรมหรือการกระท าในลกัษณะเชิงรับ แต่เป็นเร่ืองของการรับรู้ของพนกังานระหวา่งงานกบั
องคก์าร เป็นพฤติกรรมเชิงรุกท่ีพนกังานเลือกท่ีจะปฏิบติั    เพ่ือใหบ้รรลุความตอ้งการบางอยา่งและเพ่ือใหต้นเกิด
ความพึงพอใจ ทั้ งน้ี Buentello, O., Jung, J. and Sun, J. (2014) อธิบายว่า ถา้พนักงานรับรู้ว่า การแสดงออกถึง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การน าผลประโยชน์มาสู่ตน   พนักงานมีแนวโน้มจะแสดงพฤติกรรม
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ดงักล่าวมากข้ึน   และมีพนกังานเป็นจ านวนมากท่ีไล่ล่าหารางวลัหรือผลตอบแทนจากองคก์าร    โดยใชก้ลยทุธ์ 
(Tactics) ของการจดัการความประทบัใจ โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร นกัวิชาการและนักวิจยั
ทั้ งหลายต่างพิจารณาว่า เป็นพฤติกรรมเชิงบวก เป็นพฤติกรรมของการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการเสียสละอาสา
ช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ย ความเต็มใจและจริงใจ โดยไม่หวงัผลตอบแทน ซ่ึงพฤติกรรมน้ีเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัท่ีจะ
ส่งผลให้องค์การประสบความส าเร็จในระยะยาวอย่างย ัง่ยืน ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนับว่าเป็น
อุตสาหกรรมการบริการประเภทหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวน้ี  สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศเป็นจ านวนมากและมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน (Tessema, M. T., Tsegai, 
G., Ready, K., Embaye, A., & Windrow, B. ,2014) โดยอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถจ าแนกออกเป็นธุรกิจ
บริการต่าง ๆ ไดจ้ านวนมาก เช่น ธุรกิจโรงแรมและเกสตเ์ฮาส์ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจดา้นการขนส่ง ธุรกิจการ
ท่องเท่ียว ธุรกิจบริการดา้นกิจกรรมนันทนาการ ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และธุรกิจการคา้ของท่ี
ระลึกและสินคา้พ้ืนเมือง เป็นตน้  ทั้งน้ี ธุรกิจโรงแรมและเกสตเ์ฮาส์เป็นธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก และมีบทบาทส าคญัต่อการน ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศ  ตลอดจนส่งเสริม และพฒันาการ
เจริญเติบโตเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย เม่ือธุรกิจโรงแรมและเกสตเ์ฮาส์เป็นธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบั
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมากแลว้นั้น พนกังานในองคก์ารจึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ท่ีมีส่วนช่วยใหธุ้รกิจ
มีความเจริญเติบโต เม่ือองคก์ารไดพ้นกังานท่ีมีศกัยภาพสูงในการท างานมาร่วมงานกบัองคก์ารแลว้นั้น ส่ิงส าคญั
ท่ีสุดคือองคก์ารตอ้งธ ารงรักษาบุคลากรให้อยู่กบัองคก์ารนานท่ีสุด ซ่ึงการบรรลุเป้าหมายในการท างานอยา่งมี
ประสิทธิภาพเป็นวตัถุประสงค์หลกัอย่างหน่ึงขององค์การทุกองคก์าร    จากการศึกษาศาสตร์ดา้นการบริหาร
จดัการพบวา่ ในปัจจุบนัองคก์ารไดใ้ห้ความส าคญัต่อบุคคลในองคก์ารเป็นอยา่งยิ่ง      เน่ืองจากมุมมองใหม่ใน
ขณะน้ี คือ การมองบุคคลในเชิงของการเป็นทุน (Human Capital) ท่ีส าคญัอย่างหน่ึงขององค์การ ซ่ึงหมายถึง 
บุคคลเป็นพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการปฏิบติังานขององคก์าร   การบริหารจดัการบุคคลท่ีดีจึงมีผลต่อความมัน่คงของ
องค์การในระยะยาวและในอนาคต ด้วยสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
เน่ืองจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีจึงท าให้สภาพของการปฏิบติังานและลกัษณะงานเปล่ียนแปลงไปดว้ย
เช่นกนั การปฏิบติังานของบุคคลภายในองคก์ารจึงตอ้งอาศยัทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และการเรียนรู้ในดา้น
ต่างๆ มากข้ึน ส่งผลให้องค์การตอ้งการบุคคลท่ีมีทกัษะความรู้ และความสามารถสูงในการปฏิบติังาน ดงันั้น
องคก์ารจึงใหค้วามส าคญัต่อพฤติกรรมของบุคคลในองคก์ารมากข้ึน เน่ืองจากองคก์ารประกอบดา้นบุคคลหลาย
คนเขา้มาปฏิบติังานร่วมกนัเพ่ือให้บรรลุทั้งเป้าหมายขององคก์ารและเป้าหมายส่วนบุคคล ดงันั้นพฤติกรรมของ
บุคคลในองคก์ารจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานขององคก์ารให้
บรรลุเป้าหมาย (Mohammad, J., Habib, Q. F. and Alias, A.M. 2011) 
      ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงเลือกศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยโดยเป็นการศึกษาเพ่ือบ่งช้ีวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลตอ่
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนักงานท่ีปฏิบติังานดา้นธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผลของ
การศึกษาคร้ังน้ีคาดวา่จะไดผ้ลสรุปท่ีน่าสนใจ   ท าใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีมากกวา่การศึกษาท่ีผา่นมาในอดีต และเป็น
ประโยชน์กบัธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย   ตลอดจนธุรกิจบริการอ่ืนๆ   นอกจากน้ีธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
และธุรกิจบริการอ่ืนๆ สามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการเสริมสร้างพฤติกรรม
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การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงานท่ีปฏิบัติงานด้านธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยต่อไป โดยหาก
พนกังานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารแลว้ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดีของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ต่อไปอีกดว้ย 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
         1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย  
 2. เพ่ือน าผลการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย 

 

3  กรอบแนวคิดในการวจัิย   
              ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานระดบัปฏิบัติการท่ี
ปฏิบติังานในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่ามีตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้ง สามารถน ามาพฒันาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ีไดด้งัน้ี  
 

ตวัแปรต้น                                                            ตวัแปรตาม                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั (Conceptual Framework ) 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สถานภาพสมรส 
4.ระดบัการศึกษา 
5.ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

ปัจจยัปัจจยัด้านการรับรู้ความยุตธิรรมในองค์กร 
1. ความยติุธรรมดา้นผลตอบแทน    
2. ความยติุธรรมดา้นกระบวนการ   
3. ความยติุธรรมดา้นระบบ 

 

ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการเป็นสมาชิก
ทีด่ขีององค์กร   
1. พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น  
2. พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น  
3. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น  
4. พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ   
5. พฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
      4.1 แบบแผนการวจิยั  
          การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานระดบัปฏิบติัการในธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทย ในคร้ังน้ี ใชว้ทิยาการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology)  โดยน าขอ้มูลเชิง
ประจกัษจ์ากประสบการณ์จริงมาตรวจสอบกบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีผูว้จิยัก าหนดข้ึนจากหลกัการ แนวคิด 
และทฤษฎี  
        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
                ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษา เฉพาะพนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานใน
ธุรกิจโรงแรม ในกลุ่มโรงแรมเขตภาคกลาง ท่ีเป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยเท่านั้น ซ่ึงประกอบดว้ย จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัสุพรรณบุรี จงัหวดันครนายก จงัหวดัสระบุรี จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดัสิงห์บุรี จงัหวดั
ลพบุรี จงัหวดัชยันาท จงัหวดัอุทยัธานี มีจ านวนโรงแรมทั้งส้ิน 6 แห่ง    (สมาคมโรงแรมไทย, 2559) 
                     กลุ่มตวัอย่าง 
  ทั้งน้ีผูว้จิยัไดท้ าการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี  โดยไดก้ าหนดใหค้า่
ความคลาดเคล่ือน = 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  และก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางการก าหนด
กลุ่มตวัอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970)  ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีทั้ งส้ิน จ านวน 196  คน  
นอกจากน้ี การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย ์(Mailing) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
ผูต้อบมกัไม่ให้รับความร่วมมือมากนัก หรือหมายถึงสัดส่วนท่ีผูต้อบจะส่งแบบสอบถามคืน (Response Rate) 
ค่อนขา้งต ่า ผูว้จิยัจึงไดท้ าการประมาณอตัราการตอบกลบัเป็น 196 + (196 x 0.4) = 274 คน  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2549ก) เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการเก็บขอ้มูล เพ่ือเป็นการส ารอง หรือลดความคลาดเคล่ือนจากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง กรณีท่ีมีการส่งแบบสอบถามคืนค่อนขา้งต ่า และเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์
ครบถว้น น่าเช่ือถือมากข้ึน จากกรณีความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอยา่งไม่สมบูรณ์ ดงันั้น จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ จ านวน 274 คน ซ่ึงมีจ านวนเพียงพอและมากกว่าขนาดกลุ่มตวัอย่างขั้นต ่าท่ี
สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงแจกแบบสอบถามไปยงัพนักงานระดับปฏิบัติการท่ี
ปฏิบติังานดา้นธุรกิจโรงแรม  จ านวน 274 คน และใชว้ธีิการเล่ือกกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental 
sampling) 
       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
           ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานระดบัปฏิบติัการใน
ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 3  ตวัแปร
ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล   ตวัแปรดา้นการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ร  และตวัแปร ดา้นพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร   
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      4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 การวิจยัเร่ือง  “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานระดบัปฏิบติัการในธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย คร้ังน้ี ใชว้ิทยาการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ทั้งน้ีผูว้ิจยัใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กบับุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 274  
คน     
         4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้จิยัด าเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 
                1. ผูว้ิจยัท าการติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องโรงแรมท่ีเป็นกลุ่มตอัย่าง โดยท าหนังสือช้ีแจงขอ
ความร่วมมือพร้อมแนบแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมถึงผูต้อบแบบสอบถามทุกคน  
                2. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัได้
น าส่งและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในบางส่วน และบางส่วนจะใชก้ารส่งทางไปรษณียใ์หก้บัผูป้ระสานงาน
ซ่ึงปฏิบติังานอยู่ภายในโรงแรมท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง  ในกรณีท่ียงัไม่ไดรั้บแบบสอบถามคืน ผูว้ิจยัจะด าเนินการ
ติดตามคร้ังท่ี 2 และ 3 โดยวธีิการต่างๆ เช่น ส่งแบบสอบถามไปใหใ้หม่ โทรศพัทส์อบถาม และติดตามดว้ยตนเอง 
ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
               3. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จ านวน 274 ชุด ไปด าเนินการเก็บขอ้มูล  
              4. ผูว้จิยัด าเนินการรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จ านวน 274   ชุด เพื่อน ามาวเิคราะห์ 
      4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
          การวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับทั้งหมด น ามา
วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย  โดยก าหนดระดับความมี
นยัส าคญั 0.05   สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
                  1. ใชโ้ปแกรมส าเร็จรูป SPSSในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
    1.1 สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ใชส้ าหรับการ
วเิคราะห์สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
    1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (S.D.) ใช้รายงานและอธิบายการจดัการ
เชิงกลยทุธ์ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
  2. วเิคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้ ดงัน้ี 
    2.1 ใชส้ถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง 
    2.2 ใช้การวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบความ
แตกต่างท่ีมีมากกวา่สองกลุ่ม ไดแ้ก่ อายรุะดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ถา้หากพบความ
แตกต่างกนั จะด าเนินการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวธีิของ Scheff  
  3. การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีผูว้จิยัน ามาใชเ้พ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
ดว้ยการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient)  
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5. ผลการศึกษา 
ตารางที ่1  แสดงระดบัการส่งผลของปัจจยัดา้นการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์าร ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีของพนกังานระดบัปฏิบติัการในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย   (Enter) (n=274) 
ตวัแปรเกณฑ ์ ตวัพยากรณ์ b  t R R2 F SEest 

พฤติกรรม
การเป็น
สมาชิกท่ีดี 

a = 1.778   8.506 *     
  k1 0.213 0.217 2.869 * 

0.529 0.280 34.968 * ±0.51349 
  k2 -0.043 -0.044 -0.509  
  k3 0.405 0.403 5.243 *      

 *  มีนยัส าคญัทางสถิติ .05      
 
 จากตารางท่ี 1 สรุปไดด้งัน้ี 
 จากผลการศึกษาระดบัการส่งผลของปัจจยั ทั้ง 3 ตวัท่ีมีต่อการส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น สมาชิกท่ีดี
ของพนกังานระดบัปฏิบติัการในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบวา่ มีการส่งผลอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเท่ากบั 
0.529 (R = 0.529) หรือร้อยละ 28.00 (R2 = 0.280) มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากบั ±0.51349 
เม่ือทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติ พบวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 2 ค่า ประกอบดว้ย การรับรู้
ความยติุธรรมในองคก์ารดา้นผลตอบแทน (k1) และการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ารดา้นระบบ (k3) ส่วน การ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์การดา้นกระบวนการ นั้นส่งผลอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ .05 และตวัพยากรณ์ท่ี
ท านายได้ดีท่ีสุด คือ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้านระบบ (k3) ผลดังกล่าวสามารถเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานระดบัปฏิบติัการในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ในรูป
สมการคะแนนดิบ และสมการคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
 สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 
  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี     ( Ŷ 1)   =   1.778 + 0.0213k1 – 0.043k2 + 0.405k3 
 สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 
  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี     ( Ẑ 1)   =  0.217k1 – 0.044k2 + 0.403k3 
 นอกจากน้ี ผูว้จิยัไดท้ าใชก้ารวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise 
เพื่อคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดี ส าหรับตอบวตัถุประสงค์การวิจัย ขอ้ท่ี 2 เพื่อน าผลการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาการปฏิบติังานของพนกังานในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว ปรากฏดงั
ตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2  แสดงระดบัการส่งผลของปัจจยัดา้นการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์าร ท่ีมีต่อพฤติกรรม 
 การเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานระดบัปฏิบติัการในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย                             (Enter) 

 (n=274) 
ตวัแปรเกณฑ ์ ตวัพยากรณ์ b  t R R2 F SEest 
พฤติกรรม
การเป็น
สมาชิกท่ีดี 

a = 1.764   10.436 * 
0.528 0.279 52.465 *   k1 0.195 0.198 3.009 * ±0.51279 

  k3 0.384 0.383 5.821 * 
 *  มีนยัส าคญัทางสถิติ .05      

 
 จากตารางท่ี 2สรุปไดด้งัน้ี 
 จากผลการศึกษาระดบัการส่งผลของปัจจยั ทั้ง 3 ตวัท่ีมีต่อการส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น สมาชิกท่ีดี
ของพนักงานระดบัปฏิบติัการในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบว่า มีตวัพยากรณ์ท่ีดี จ านวน 2 ตวั และมีการ
ส่งผล อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเท่ากบั 0.528 (R = 0.528) หรือร้อยละ 27.90 (R2 = 0.279) มีค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากบั ±0.51279 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้ง 2 ค่า ประกอบดว้ย การรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การด้านผลตอบแทน (k1) และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้านระบบ (k3) และตวั
พยากรณ์ท่ีท านายไดดี้ท่ีสุด คือ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การดา้นระบบ (k3) ผลดงักล่าวสามารถเขียนเป็น
สมการพยากรณ์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานระดบัปฏิบติัการในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ใน
รูปสมการคะแนนดิบ และสมการคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
  สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 
   พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ( Ŷ 2)   =   1.764 + 0.195k1 + 0.384k3 
  สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 
   พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ( Ẑ 2)   =  0.198k1 + 0.383k3 
 

6. สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาวจิยัคร้ังนีผู้้วจิยัสามารถสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ได้ดงันี ้

 ผลการศึกษาระดบัการส่งผลของปัจจัย ทั้ ง 3 ตวัท่ีมีต่อการส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
พนักงานระดบัปฏิบติัการในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบว่า มีการส่งผลอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเท่ากบั 
0.529 (R = 0.529) หรือร้อยละ 28.00 (R2 = 0.280) มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากบั ±0.51349 
เม่ือทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติ พบวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 2 ค่า ประกอบดว้ย การรับรู้
ความยติุธรรมในองคก์ารดา้นผลตอบแทน (k1) และการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ารดา้นระบบ (k3) ส่วน การ
รับรู้ความยุติธรรมในองค์การดา้นกระบวนการ นั้นส่งผลอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ .05 และตวัพยากรณ์ท่ี
ท านายไดดี้ท่ีสุด คือ การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ารดา้นระบบ (k3) ผลดงักล่าวสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานระดบัปฏิบติัการในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ในรูปสมการคะแนน
ดิบ และสมการคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
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  สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 
  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี          ( Ŷ 1) = 1.778 + 0.0213k1 – 0.043k2 + 0.405k3 
  สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 
  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี          ( Ẑ 1) = 0.217k1 – 0.044k2 + 0.403k3 
                  สรุปผลการศึกษา เพ่ือน าผลการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการปฏิบติังาน ของพนักงานระดบั
ปฏิบติัการในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย 
 ผลการศึกษาระดบัการส่งผลของปัจจยั ทั้ง 3 ตวัท่ีมีต่อการส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น สมาชิกท่ีดีของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบวา่ มีตวัพยากรณ์ท่ีดี จ านวน 2 ตวั และมีการส่งผล 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 0.528 (R = 0.528) หรือร้อยละ 27.90 (R2 = 0.279) มีค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากบั ±0.51279 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้ง 2 ค่า ประกอบดว้ย การรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การด้านผลตอบแทน (k1) และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การด้านระบบ (k3) และตวั
พยากรณ์ท่ีท านายไดดี้ท่ีสุด คือ การรับรู้ ความยุติธรรมในองคก์ารดา้นระบบ (k3) ผลดงักล่าวสามารถเขียนเป็น
สมการพยากรณ์ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานระดบัปฏิบติัการในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ใน
รูปสมการคะแนนดิบ และ สมการคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
  สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 
  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ( Ŷ 2)   =   1.764 + 0.195k1 + 0.384k3 
  สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 
  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ( Ẑ 2)   =  0.198k1 + 0.383k 
 

7. อภิปรายผล                 
ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลา ในการ

ปฏิบัติงาน และสถานภาพการสมรส แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยทุกประการ แสดงให้เห็นว่า คุณลกัษณะส่วนบุคคลเป็นตวัแปรท่ีท านายพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารไดดี้ท่ีสุด และสามารถอธิบายพฤติกรรม ของพนกังานท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัของแต่
ละบุคคลได ้นั่นหมายถึงว่า พนักงานจ านวนมากในองค์การท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การเพราะเป็นคุณลกัษณะส่วนตวั หรือนิสัยส่วนตวั (Inherent Personality) นั่นเอง เพราะพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์าร หรือ OCB เป็นพฤติกรรมเชิงบวก เป็นพฤติกรรมของการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการเสียสละ
อาสาช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ย ความเต็มใจและจริงใจ โดยไม่หวงัผลตอบแทน ซ่ึงพฤติกรรมน้ีเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัท่ี
จะส่งผลให้องคก์ารประสบความส าเร็จในระยะยาวอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงระดบัความเตม็ใจท่ีพนกังานจะแสดง พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การข้ึนอยู่กบัคุณลกัษณะส่วนบุคคล ประเภทของพฤติกรรมและวตัถุประสงคข์อง
พนกังาน ดงันั้นพนกังานจึงมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารในลกัษณะเป็นพฤติกรรมเพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบติังานขององค์การให้ประสบความส าเร็จ โดยไม่เก่ียวกับ การมุ่งบรรลุเป้หมาย หรือประโยชน์ส่วนตวัมาก
เกินไป สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   Chen (2003) ไดมี้การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัอิทธิพลของโมเดลพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีต่อองคก์าร โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรทั้งส้ิน 1,138 คน พบวา่  ความสัมพนัธ์ของ
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สมาชิกกับผูบ้ริหารและระดับของการสนับสนุนจากองค์การ รวมถึงการให้รางวลัอย่างยุติธรรม ตลอดจน
กระบวนการประเมินผลขององคก์ารท่ีมีความยุติธรรม เหล่าน้ีน าไปสู่พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์าร 
ทั้ งน้ีเกิดข้ึนจากการรับรู้ถึงการให้รางวลั และกระบวนการประเมินผลขององค์การท่ีแสดงถึงความยุติธรรม     

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Farh and Early (1997) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์วฒันธรรมกับความสัมพนัธ์
ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมภายในองคก์ารกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ารในสังคมจีน ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นบุคลากรจากกลุ่มบริษทัดา้นการผลิตจ านวน 8 องคก์าร โดยมีประชากรท่ีไดท้ าการศึกษาทั้งส้ิน 227 คน 
พบวา่ การรับรู้ความยติุธรรมดา้นผลตอบแทน และดา้นกระบวนการมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ารในกลุ่มของสมาชิกท่ีมีความคิดทนัสมยั (Modernization) มากกวา่สมาชิกกลุ่มท่ีมีความคิด
อนุรักษนิ์ยม (Traditional) ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มสมาชิกท่ีมีความคิดทนัสมยัจะยดึหลกัสิทธิมนุษยชน โดยมองวา่มนุษย์
ควรไดรั้บผลตอบแทนในจ านวนท่ีเท่ากบัการท่ีบุคคลผูน้ั้นไดท้ าประโยชน์ให้กบัองคก์าร นอกจากน้ีกลุ่มของ
สมาชิกท่ีมีความคิดทนัสมยัยงัมีการยึดถือวิธีการแลกเปล่ียนท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของดุลยภาค ดงันั้นจึงเป็นผลให้
ระดบัความยติุธรรมท่ีบุคคลไดรั้บสามารถสะทอ้นไดจ้ากพฤติกรรมท่ีบุคคลไดมี้การกระท า ในทางตรงกนัขา้มใน
สงัคมอนุรักษนิ์ยมจะใหค้วามส าคญัเร่ืองของความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล เช่น การเคารพกนัอยา่งพ่ีนอ้ง บิดา และ
บุตร ตามบทบาทท่ีมีการยึดถือของสังคม ซ่ึงในสังคมท่ีเป็นรูปแบบอนุรักษ์นิยมน้ีบุคคลจะแสดงบทบาทของ
ตนเองตามท่ีองคก์ารก าหนด โดยไม่มีความสัมพนัธ์ท่ีข้ึนกบัระดบัของการรับรู้ความยติุธรรม และสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ     Moorman (2008) ไดท้ าการศึกษา ตวัแปรระหวา่งการรับรู้ของพนกังานเก่ียวกบัความยติุธรรม ขององคก์ร
กับพฤติกรรมท่ีเขากระท าเพ่ือองค์กร ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากหน้าท่ีและกระทาโดยมิได้หวงัส่ิงตอบแทน หรือ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รซ่ึงเป็นพฤติกรรมตามกระบวนการการแลกเปล่ียน ทางสังคม โดยศึกษาจาก
พนกังาน 225 คน ของบริษทัขนาดกลาง 2 แห่งการศึกษาเนน้ถึงความเป็นธรรม ท่ีพนกังานไดรั้บจากผูบ้งัคบับญัชา
และจากการไดรั้บค่าตอบแทนผลการวจิยัเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ การท่ีพนกังานรับรู้วา่ตนเองไดรั้บการ
ปฏิบติัอยา่งยติุธรรมจะท านายพฤติกรรมเพ่ือองคก์รท่ีอยูน่อกเหนือบทบาทหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 

8. ข้อเสนอแนะในการทาวจัิยคร้ังต่อไป  
 (1) ควรศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีปฏิบติังาน
ในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรในทุกระดบั รวมทั้งคณะผูบ้ริหารดว้ย 
 (2) ควรศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีปฏิบติังาน
ในธุรกิจโรงแรม ในระดบัประเทศ 
 (3) นอกจาก ปัจจยัดา้นการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ารแลว้ ควรศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีเพ่ิมเติม เช่น ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร หรือบรรยากาศองค ์และคุณภาพชีวติในการท างาน เป็นตน้ 
 

9. กติติกรรมประกาศ 
รายงานการวิจัยเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานระดบัปฏิบติัการท่ี

ปฏิบติังานในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สอาด  บรรเจิด
ฤทธ์ิ   ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ตรวจแกไ้ขงานวิจยัน้ี และติดตามความกา้วหนา้อย่าง
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สม ่าเสมอ ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี   ขอขอบคุณ ศูนยส่์งเสริมและพฒันา
งานวิจยั  มหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ีไดม้อบทุนสนับสนุนงานวิจยัปีงบประมาณ 2559  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณไว  ้ณ 
โอกาสน้ี  ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่ายิง่ของท่าน ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือวจิยัจน
ไดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ ขอขอบคุณ อาจารยแ์ละบุคลากร ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม  อยา่งสูงท่ี
เป็นก าลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนการท างานอยา่งต่อเน่ือง ขอขอบคุณทุกท่านท่ียงัไม่ไดเ้อ่ยนามท่ีไดมี้ส่วนร่วมให้
งานวิจยัช้ินน้ีเสร็จส้ินสมบูรณ์ไปดว้ยดี คุณความดีหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเกิดจากงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบ
เป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดามารดาและบูรพาจารยท่ี์ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอนัเป็น
เคร่ืองช้ีน าความส าเร็จในชีวติของผูว้จิยัต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืมในประเทศไทย และศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของแบบจ าลอง
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย  ตลอดจน
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลองท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ของผลการด าเนินงานของธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้
แผนกข้ึนไปท่ีปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจท่ีอยู่ในหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเท่านั้น  จ านวน 300 คน ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการ
รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมด น ามาวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
เพื่อการวจิยั  โดยก าหนดระดบัความมีนยัส าคญั 0.05   ทั้งน้ีสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
มีดงัน้ี ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation หรือ S.D.)  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis)  และการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลการวจิยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ผลการวจิยั  พบวา่   ผลจากการวเิคราะห์โมเดล
สมมติฐาน พบวา่ แบบจ าลองความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมใน
ประเทศไทย ท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึนมาจากแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
โดยมีค่าดชันีความกลมกลืนทั้ง 6 ดชันีท่ีผา่นเกณฑ ์การยอมรับ คือค่าดชันี 2/df = 0.839, CFI = 1.00, GFI = 0.98, 
AGFI = 0.96, RMSEA = 0.000 และ SRMR = 0.0095 ดงันั้นสรุปไดว้า่แบบจ าลองความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิ
ต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย มีความเหมาะสม กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 
ค ำส ำคญั:  แบบจ าลองความสมัพนัธ์  ผลการด าเนินงานของธุรกิจ  ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
 

mailto:kanyarat.ti@spu.ac.th
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ABSTRACT 
 The purposes of this reaearch were to study factor influencing the result of business operations of food 
and beverage industry in Thailand, study direcet influence, indirect influence,and total influence of relation model 
of factor that influences to business result of food and beverage industry in Thailand, exploring of telationship 
between developed model and empirical data of business operations of food and beverage industry in Thailand. 
The samples of this research were 300 administraters who hold in section head and higher of the industry that 
were in stock listed companies. In this research,SPSS program is used for data analizing and processing after 
collection of questionnairs, statistical significance level was determined at 0.05.  Statistics for data analizing are 
Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation or S.D., Confirmatory Factor Analysis, and Coefficience 
of corelation of research model with empirical evidence.The research findings are as below Assumtion model 
analysis was found that correlation model of factor influencing food and baverage operations in Thailand that 
was devdloped by the researcher correlated with emperical evidence, six correlation indexs were acceptable, those 
were x2/df = 0.839,CFI = 1.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.000, and SRMR = 0.0095,So it was 
concluded that correlation model of factor influencing result of food and beverage business operations in Thailand 
was appropriative and harmonywith empirical evidence. 
 
KEY WORDS : correlation model, result of business operation, food and beverage business 
 

1. ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำวจัิย 
      จากสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม  ท่ีมีการผลิตและการจ าหน่ายภายในประเทศของ
อุตสาหกรรมอาหารในไตรมาส 3 ปี 2559 พบวา่ปรับตวัลดลงกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุส าคญัจาก
ปัญหาภยัแลง้ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตในภาพรวมลดลง โดยเฉพาะกลุ่มน ้ าตาลทราย และกลุ่มธัญพืชและแป้ง 
ประกอบกบัปัจจุบนั การประมงของประเทศไทยไดป้ฏิบติัตามกฎหมายประมงฉบบัใหม่ เพ่ือแกไ้ขปัญหา IUU 
Fishing  ท่ีสหภาพยโุรปไดป้ระกาศให้ใบเหลืองกบัประเทศไทย ท าให้การท าประมงผิดกฎหมายเร่ิมมีการลดลง 
ส่งผลให้ผลผลิตประมงลดลง  และการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารในไตรมาส 3 ปี 2559 ปรับตวัลดลงกว่าช่วง
เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากปัญหาภยัแลง้ภายในประเทศ ท าให้ปริมาณวตัถุดิบลดลงโดยเฉพาะอ้อย ขา้ว มนั
ส าปะหลงั และปาล์มน้ามนั รวมถึงการฟ้ืนตัวของประเทศจีนท่ีเป็นคู่คา้หลักของประเทศไทยยงัคงมีความ
เปราะบาง ท าใหจี้นชะลอค าสัง่ซ้ือสินคา้จากประเทศไทย (ศูนยว์จิยัเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคาร
ออมสิน ,2560)  นอกจากน้ีการน าเขา้อุตสาหกรรมอาหารในไตรมาส 3 ปี 2559 ปรับตวัเพ่ิมข้ึนกวา่ช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน โดยมีสาเหตุส าคญัมาจากการขาดแคลนวตัถุดิบจากปัญหาภยัแลง้ และผลผลิตประมงภายในประเทศ
ไม่เพียงพอ ท าใหก้ารน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะปลาทูน่าสดแช่เยน็ แช่แขง็  การส่งออก
และการน าเขา้เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลใ์นไตรมาส 3 ปี 2559 ปรับตวัเพ่ิมข้ึนกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมี
ตลาดส่งออกท่ีส าคญัคือกลุ่มประเทศ CLMV ท่ีมีการน าเขา้เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์จากไทยเพ่ิมมากข้ึน 
เน่ืองจากเศรษฐกิจมีการขยายตวัมากข้ึน (ศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน,  2560)   
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ทั้งน้ีแนวโนม้ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมในช่วงปี 2560 คาดวา่จะสามารถปรับตวัดีข้ึนโดยมีปัจจยั
สนบัสนุน คือ  1) นโยบายส่งเสริมของภาครัฐ ไดแ้ก่ การจดัตั้งเมืองนวตักรรมดา้นอาหาร (Food Inn polis) และ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดน ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมีแนวโน้มขยายตวั    2)  
เศรษฐกิจและการคา้ในกลุ่มประเทศ CLMV ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ท าให้มีความตอ้งการสินคา้อุปโภคบริโภค
โดยเฉพาะอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ิมมากข้ึน 3) แนวโน้มการเติบโตของภาคท่องเท่ียวและภาคบริการของไทย 
รวมถึงเทรนดรั์กสุขภาพ ส่งผลใหก้ารจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมในภาพรวมภายในประเทศมีแนวโนม้ขยายตวั  
4) สถานการณ์การผลิตกุง้ของไทยฟ้ืนตวัจากปัญหาโรคกุง้ตายด่วน (EMS) ส่งผลใหก้ารส่งออกกุง้สดแช่เยน็  แช่
แขง็และกุง้แปรรูปมีแนวโนม้ขยายตวั   และ 5)  สหรัฐฯไดป้รับสถานะเร่ืองสถานการณ์การคา้มนุษยข์องไทยจาก
ระดับ Tier 3 มาอยู่ท่ีระดับ Tier 2 (Watch list) ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้สินคา้ไทยมีภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึน  (ศูนยว์ิจัย
เศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน ,2560)  อยา่งไรก็ตาม ยงัมีปัจจยัเส่ียงท่ีตอ้งติดตามอย่าง
ใกลชิ้ด ไดแ้ก่ การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจประเทศจีนท่ีเป็นประเทศคู่คา้หลกัของประเทศไทยยงัคงมีความเปราะบาง 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมของไทยไปยงัประเทศจีน  และการถูกตดัสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร (GSP)จากสหภาพยโุรป ท าใหสิ้นคา้ของไทยท่ีส่งออกไปยงัสหภาพยโุรปเสียภาษีในอตัราปกติ ส่งผลให้
สินคา้ไทยมีราคาสูงกว่าประเทศอ่ืน ทั้งน้ีจากการศึกษายงัพบอีกว่า ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน
เฉล่ีย 15 % ต่อปี ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงสูงกวา่การเติบโตของ GDP Growth ท่ีเติบโตเฉล่ีย 4-6% แต่มีอตัราก าไร
สุทธิค่อนขา้งต ่า อยูท่ี่ระดบั 3-5 % ซ่ึงผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งปรับตวั โดยการเพ่ิมรายได ้หรือบริหารจดัการลด
ต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงคาดว่าปี 2560 รายได้และก าไรสุทธิของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมจะขยายตวั
สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกบัการขยายตวัเพ่ิมข้ึนของภาคการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการสนบัสนุนให้
เกิดขยายตวัของธุรกิจน้ี  (กรมพฒันาธุรกิจการคา้,2560) นอกจากน้ี  ประเทศในกลุ่ม ASEAN ส่วนใหญ่อุดมไป
ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ สามารถผลิตอาหารและสินคา้เกษตรไดเ้อง รวมถึงมีท าเลท่ีเอ้ือต่อการขนส่ง จึงท าให้ 
ASEAN (ยกเวน้สิงคโปร์และบรูไน) อยูใ่นฐานะผูส่้งออกอาหารและสินคา้เกษตรสุทธิของโลกมาโดยตลอด โดย
ในกลุ่มประเทศท่ีก าลงัพฒันานั้นผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัและน ้ าหนกักบัการบริโภคอาหารมากเป็นพิเศษเม่ือเทียบ
กบัค่าใชจ่้ายดา้นอ่ืนๆ เน่ืองจากอาหารเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด ารงชีวิต ซ่ึงการบริโภคจะเปล่ียนแปลงไปเม่ือ
ระดบัรายไดสู้งข้ึน โดยมีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคสินคา้ชนิดอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากปัจจยั 4 มากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้าก
ในประเทศท่ีพฒันาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ท่ีมีสัดส่วนการบริโภคอาหารเพียง 13 % ของรายจ่ายทั้งหมดใน
ครัวเรือน ทั้ งน้ี ค่าใช้จ่ายทางด้านอาหาร (ไม่รวมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์) ของประเทศในกลุ่ม ASEAN-5 
(อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์) มีมูลค่าสูงถึง 67,896 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 5.7% ของ
การบริโภคอาหารทั้งโลก จึงกล่าวไดว้า่ ASEAN เป็นหน่ึงในผูบ้ริโภครายส าคญัอนัเน่ืองมาจากหลายปัจจยั ไดแ้ก่   
1) มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองแมว้า่จะไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดย IMF ไดป้ระมาณ
การขยายตวัของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียในปีน้ีอยูท่ี่ 5.5% ในขณะท่ีสหรัฐจะขยายตวัเพียง 2.2% และยโุรปนั้น
ชะลอตวัลง 0.4%   2) มีจ านวนประชากรมากและขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยประชากรใน ASEAN มีประมาณ 600 
ลา้นคน หรือ 8% ของประชากรโลก และขยายตวัโดยเฉล่ีย 1.2% ต่อปี  3) มีการเพ่ิมข้ึนของกลุ่มชนชั้นกลาง จาก
โครงสร้างประชากรท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นวยัท างาน (อาย ุ15-49 ปี) ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีก าลงัซ้ือสูง ทั้งน้ีการบริโภคของ
ชนชั้นกลางในเอเชียในช่วง 20 ปีขา้งหนา้จะมีอตัราเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 9  % เม่ือเทียบกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ในภูมิภาค
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อ่ืนๆ ท่ีจะขยายตวัเพียง 0.6%   4) มีการขยายตวัของธุรกิจท่องเท่ียว โดยมีนกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคอ่ืนๆ จ านวน
มากกวา่ 40 ลา้นคนต่อปีท่ีเขา้มาท่องเท่ียวใน ASEAN และมีอตัราเติบโตเฉล่ีย 7.5% ต่อปี   5) มีการเขา้สู่ความเป็น
สงัคมเมือง (Urbanization) ส่งผลใหพ้ฤติกรรมการบริโภคของชาว ASEAN เปล่ียนแปลงไป โดยมีรสนิยมในการ
บริโภคสินคา้ระดบักลางและระดบับนมากข้ึน 

ดงันั้นกลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการหลายรายใชเ้พ่ือเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากการขยายตวัของการบริโภคใน 
ASEAN ไดแ้ก่ การสร้างพนัธมิตรทางการคา้กบัผูป้ระกอบการทอ้งถ่ิน การควบรวมหรือการเขา้ซ้ือกิจการรวมถึง
การลงทุนโดยตรง (FDI) ของบริษทัขา้มชาติและบริษทัภายในภูมิภาคท่ีใช ้ASEAN เป็นฐานผลิตอาหารและ
เคร่ืองด่ืม (เนสท์เล่ เบทาโกร เป๊ปซ่ีโค และ บมจ.สหพฒันพิบูล) เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ
รองรับการแข่งขนัท่ีมีแนวโน้มเขม้ขน้มากข้ึนในอนาคต  จะเห็นไดว้่า การประกอบธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 
นอกจากเงินทุนแลว้ เจา้ของหรือผูป้ระกอบการจะตอ้งเป็นผูน้ าพาองคก์รไปสู่เป้าหมาย หรือประสบผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคใ์ห้ได ้โดยเฉพาะท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีมีการแข่งขนัอยูต่ลอดเวลา ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการ
ประเมินสมรรถนะของตนเอง เพื่อท่ีจะทราบถึงความแขง็แรงและสมบูรณ์ และคน้หาจุดอ่อน ท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การปรับปรุงและแกไ้ข เพ่ือให้เกิดความพร้อมท่ีจะด ารงอยูอ่ยา่งมัน่คง สามารถไปสู่เป้าหมาย ประสบผลส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  จากหลกัการ และเหตุท่ี
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ และจากการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมจึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาวิจยั เร่ืองแบบจ าลอง
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย  โดยผลท่ี
ได้จากการท าวิจัยคร้ังน้ีจะท าให้ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ในการพัฒนาปรับปรุง และพัฒนา
กระบวนการบริหารจดัการ และผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการวิจยัไปใชใ้นการก าหนดนโยบายทั้งใน
ระดบัมหภาค และระดบัจุลภาค เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัของผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบติัไดม้ากยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย  
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของแบบจ าลองความสมัพนัธ์ของปัจจยั

ท่ีมีอิทธิต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย 
3.  เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลองท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษข์องผลการ

ด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย 
 

3.  กรอบแนวคิดในกำรวจัิย   
      ในการศึกษาวิจยั เร่ือง แบบจ าลองความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่ามี 4 ปัจจยั ท่ีสามารถ
น ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ไดด้งัน้ี 
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 1. ปัจจัยด้านการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ใช้แนวคิดของ Swapna & Raja (2012); Corbett (2015) มี
องคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงรูปแบบกลยทุธ์ การเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินงาน 
และการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
 2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ใช้แนวคิดของ Jansen et al.(2006) มีองค์ประกอบย่อย 2 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงเป็นพลวตัรและสภาพแวดลอ้มท่ีเนน้การแข่งขนั 
 3. ปัจจัยด้านบรรยากาศขององค์กร ใช้แนวคิดทฤษฎีของ Stringer (2002) มีองค์ประกอบย่อย 6 
องค์ประกอบ ไดแ้ก่ โครงสร้างองค์กร มาตรฐานในการท างาน ความรับผิดชอบในการท างาน การไดรั้บการ
ยอมรับ การไดรั้บการสนบัสนุน ความยดึมัน่ผกูพนั 
 4.ปัจจยัดา้นผลการด าเนินงานใชแ้นวคิดทฤษฎี Balanced  Scorecard ของKaplan & Norton. (1996) มี
องคป์ระกอบยอ่ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ มุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นลูกคา้ มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 
และมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 
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4. วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
4.1 แบบแผนกำรวจิยั  
การศึกษาแบบจ าลองความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในประเทศไทยในคร้ังน้ี ใช้วิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology)  โดยน า
ขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากประสบการณ์จริงมาตรวจสอบกบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัก าหนดข้ึนจากหลกัการ 
แนวคิด และทฤษฎี  

4.2 ประชำกรและตวัอย่ำง 
ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจิยั 
ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยค ร้ัง น้ี  ได้แ ก่  ผู ้บ ริหารระดับหัวหน้าแผนก ข้ึนไปท่ีปฏิบัติ งาน 

ในองค์กร ธุ ร กิ จ ท่ี อยู่ ในหมวด ธุร กิจอาหารและ เค ร่ื อง ด่ืม ท่ี จดทะ เ บี ยนอยู่ ในตลาดหลักท รัพย ์
แห่งประเทศไทย จ านวน 35 บริษทั มีบุคลากร ทั้ งส้ิน 23,317 คน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2560) 
เท่านั้น  

กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยั 
กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ัง น้ี  ได้แก่  ผู ้บ ริหารระดับหัวหน้าแผนกข้ึนไปท่ีปฏิบัติงาน 

ในองค์กร ธุ ร กิ จ ท่ี อยู่ ในหมวด ธุร กิจอาหารและ เค ร่ื อง ด่ืม ท่ี จดทะ เ บี ยนอยู่ ในตลาดหลักท รัพย ์
แห่งประเทศไทย  เท่านั้น  จ านวน 300 คน 
       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษำ 
           ในการศึกษาวิจยัเร่ือง แบบจ าลองความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย   ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง4 ตวั
แปรไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ตวัแปรดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ตวัแปรดา้นบรรยากาศ
ขององคก์ร  และตวัแปรดา้นดา้นผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
 4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยั 

การวจิยัเร่ือง  “แบบจ าลองความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืมในประเทศไทย  ” คร้ังน้ี ใชว้ิทยาการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ทั้งน้ีผูว้ิจยั
ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กบับุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด  
300  คน     
   4.5 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  

1. ผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลเพ่ือท าวจิยั ท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม 

2. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัได้
น าส่งและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในบางส่วน และบางส่วนใชก้ารส่งทางไปรษณียใ์ห้กบัผูป้ระสานงานซ่ึง
ปฏิบัติงานอยู่ภายในภาคธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ทั้ งน้ีผูว้ิจยัด าเนินการ
ติดตามคร้ังท่ี 2 และ 3 โดยวธีิการต่างๆ โดย ส่งแบบสอบถามไปใหใ้หม่ โทรศพัทส์อบถาม และติดตามดว้ยตนเอง 
ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
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 3.  ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 300 ฉบบั แลว้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลในล าดบัต่อไปโดย
ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล   
 4.6 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
       จากกรอบแนวความคิดการวจิยัท่ีกล่าวไวใ้นขา้งตน้ สามารถวเิคราะห์และเขียนในรูปของโมเดลท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั และการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างไดด้งัน้ี 

 
กำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั 
การวิเคราะห์ขอ้มูลไดท้ าการใชว้ิธีการทดสอบโมเดลแบบใชค้่าสังเกต (Observe Variables) และท าการ

วิเคราะห์ขอ้มูลดิบจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด จ านวน 300  คน ผลการทดสอบพบว่าโมเดลท่ีมีความกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยมีดชันีความกลมกลืน ดงัรูปท่ี 2 และตารางท่ี 1 พิจารณาตามเกณฑข์อง Hair ; et al. (1998) 

 
ตำรำงที ่1  ดชันีความกลมกลืนของโมเดลท่ีปรับแลว้ ( N = 300 คน)  

ค่ำดชันี เกณฑ์ ค่ำดชันีทีว่ดัได้ ผลกำรพจิำรณำ 

2 /df (51.21/61)  < 2.00 0.839 ผา่นเกณฑ ์

CFI  ≥ 0.95 1.00  ผา่นเกณฑ ์
GFI  ≥ 0.95 0.98 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ≥ 0.90 0.96 ผา่นเกณฑ ์
RMSEA < 0.05  0.000 ผา่นเกณฑ ์
SRMR < 0.05 0.0095 ผา่นเกณฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2 ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลแบบจ าลองความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการ

ด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย     (N=300  คน) 
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ตำรำงที ่2   แสดงการวเิคราะห์อิทธิพลของตวัแปรในแบบจ าลองความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมี 
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย 

เหตผุล CLI PER 
TE IE DE TE IE DE 

CHA 0.28 - 0.28 0.49 0.13 0.36 
 (0.10) - (0.10) (0.09) (0.06) (0.09) 

ENV 0.71 - 0.71 0.49 0.34 0.16 
 (0.10) - (0.10) (0.09) (0.13) (0.16) 

CLI - - - 0.47 - 0.47 
 - - - (0.16) - (0.16) 

2 = 51.21, df = 61, P = 0.81003, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, RMR = 0.0048 

 
 จากรูปท่ี 2 และตารางท่ี 2  แสดงการทดสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลองความสัมพนัธ์ของปัจจยั ท่ีมี
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย ตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความสอดคลอ้ง
ระหวา่งโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ไดแ้ก่ ค่า ไคว-์สแควร์ (2) มีค่าเท่ากบั 51.21 องศาอิสระ เท่ากบั 61 ค่าน่าจะ
เป็น (p) เท่ากบั 0.81003 นัน่คือ ค่าไคว-์สแควร์ แตกต่าง จากศูนยอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญั แสดงวา่ยอมรับสมมติฐานท่ีวา่ 
แบบจ าลองความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย 
ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ค่าดชันีวดัความกลมกลืน 
(GFI) มีค่าเท่ากบั 0.98 ค่าดชันีวดัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.96 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 และค่า
ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของส่วนท่ีเหลือ (RMR) มีค่าเท่ากบั 0.0048 ซ่ึงเขา้ใกลศู้นย ์
 
5. สรุปผลกำรวจัิย  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อองค์ประกอบการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับ  3.84  เม่ือพิจารณาแต่ละองค์ประกอบย่อยเรียงล าดับ 
ความส าคญัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี การเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินงาน  การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและ
นวตักรรม และการเปล่ียนแปลงรูปแบบกลยุทธ์  โดยมีค่าเฉล่ีย 3.86 , 3.83  และ 3.82  ตามล าดับ  องค์ประกอบ
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบั 3.81เม่ือพิจารณาแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยเรียงล าดบั พบวา่ 
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงเป็นพลวตัร และสภาพแวดล้อมท่ีเน้นการแข่งขัน มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 3.81 
องค์ประกอบดา้นบรรยากาศขององคก์ร  มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบั 3.80 เม่ือพิจารณาแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย
เรียงล าดบั ความส าคญัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ความยึดมัน่ผูกพนั ความรับผิดชอบในการท างาน การไดรั้บการ
สนับสนุน  การไดรั้บการยอมรับ โครงสร้างองค์กร มาตรฐานในการปฏิบติังาน โดยมีค่าเฉล่ีย3.88, 3.87,  3.82,  
3.80, 3.80 และ 3.64ตามล าดับ   องค์ประกอบด้านผลการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับ 3.79 เม่ือ
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พิจารณาแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยเรียงล าดบั ความส าคญัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี   ดา้นลูกคา้   ดา้นการเงิน ดา้นการ
เรียนรู้และพฒันา และดา้นกระบวนการภายใน โดยมีค่าเฉล่ีย 3.82,  3.79, 3.79 และ 3.77 ตามล าดบั 
 

6. อภิปรำยผล 
               จากการวิเคราะห์โมเดลแบบจ าลองความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย  พบวา่โมเดลท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และมี
นัยส าคญัทางสถิติทุกค่า  ผลการวิเคราะห์ การศึกษาแบบจ าลองความสัมพนัธ์ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย  มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษซ่ึ์งสอดคลอ้งกบั  
งานวิจัยของ  รุ่งอรุณ กระแสร์สินธ์ุ(2559) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ผลการด าเนินงานของธุรกิจและสมรรถนะของ
ผูป้ระกอบการกับขอบข่ายการแข่งขนัและศักยภาพองค์การ โดยการวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และสมรรถนะของผูป้ระกอบการ ขอบข่ายการแข่งขนั 
และศกัยภาพองค ์การวิเคราะห์ตวัแบบดว้ยสมการโครงสร้าง (SEM) ดว้ยโปรแกรม Smart PLS-Graph 3.0 โดย
อาศยัขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 500 ราย ผลการศึกษา สรุปได้ดังน้ี สมรรถนะของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ไม่ใช่ปัจจยัท่ีส าคญัต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แต่เป็นปัจจยั
ดา้นขอบข่ายการแข่งขนัและศกัยภาพองคก์าร ท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) ทั้ งดา้นตน้ทุน ความแตกต่างทางการตลาด การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และความรู้ในการท างาน  
สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ Lee (2006) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองผูจ้ดัหาการบริการ (Application Service Providers-
ASPs) กบัผลการด าเนินงานขององคก์รในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยท่ีการศึกษาเร่ืองน้ีโดยทัว่ไปจะ
กระท ากบักลุ่มตวัอยา่งของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ดงันั้น ในการวิจยัจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม ซ่ึงไดใ้ห้ความเห็นวา่ โดยทัว่ไปแลว้นั้นการท าวิจยัเร่ืองผลการด าเนินงานขององคก์ร มกัจะใชต้วัช้ีวดั
ทางดา้นการเงินเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการบ่งช้ี ทั้งน้ีในการศึกษาจึงไดใ้ชปั้จจยัทั้งดา้น
การเงินและท่ีไม่ใช่ด้านการเงิน (Financial and Non Financial Indicators) โดยปัจจยัท่ีไม่ใช่ดา้นการเงิน ไดแ้ก่ 
จ านวนลูกคา้ (The Number of Customers) ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (Administration Cost) ความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั (Competitive Advantage) การบริการลูกคา้ (Customer Service) ผลิตภาพ (Productivity) ความง่ายในการ
ถ่ายทอดขอ้มูลสู่ลูกคา้และภายในองคก์ร (Ease of Information Exchange Partners, Ease of Information Exchange 
within a Compan สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา สุคัณธสิริกุล (2555) ศึกษาวิจัยเร่ืองผลกระทบของ
ประสิทธิภาพธุรกิจแห่งนวตักรรม ท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
ผลการวิจยัพบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดยอ่มมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพธุรกิจ
แห่งนวตักรรมโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพดา้นภาวะผูน้ ากระบวนการ การ
วางแผน คน และสารสนเทศ และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีผลการด าเนินงานโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ดา้นลูกคา้ กระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้และพฒันา และอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ดา้น คือ ดา้น
การเงิน การศึกษาผลกระทบพบว่า ประสิทธิภาพธุรกิจแห่งนวตักรรมด้านภาวะผูน้ า คน และกระบวนการ มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน  
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7. ข้อเสนอแนะ  
     ข้อเสนแนะในกำรน ำผลกำรวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

ผูบ้ริหารขององค์กรควรตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงรูปแบบกลยุทธ์ การเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
ด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและนวตักรรม  และควรให้ความส าคญัในดา้นกระบวนการบริหาร
จดัการการผลิตท่ีรวดเร็ว ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้กวา่คู่แข่ง ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงในธุรกิจอยา่ง
ต่อเน่ืองเน่ืองจาก ปริมาณความต้องการด้านสินค้าและบริการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและบ่อยคร้ัง 
นอกจากน้ีการแข่งขนัดา้นราคาเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหารองคก์รธุรกิจควรตระหนกัอีกดว้ย 

ข้อเสนอแนะในกำรทำวจิยัคร้ังต่อไป  
1. ควรมีการวจิยัเก่ียวกบัแบบจ าลองความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจใน

องค์กรภาคธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือน าผลการวิจัยท่ีได้ มาใช้ในการพฒันาปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจใหดี้ยิง่ข้ึน    

2. ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัการศึกษาแบบจ าลองความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจในภาคธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะท าใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากข้ึน 

 

8. กติติกรรมประกำศ 
รายงานการวิจยัเร่ืองแบบจ าลองความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ

อาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ   ท่ี
กรุณาให้ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ตรวจแกไ้ขงานวิจยัน้ี และติดตามความกา้วหนา้อยา่งสม ่าเสมอ 
ผู ้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ีไดม้อบทุนสนับสนุนงานวิจยัปีงบประมาณ 2559  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณไว  ้ณ โอกาสน้ี
ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีได้กรุณาสละเวลาอนัมีค่ายิ่งของท่าน ปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือวิจัยจนได้
เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ  ขอขอบคุณทุกท่านท่ียงัไม่ไดเ้อ่ยนามท่ีไดมี้ส่วนร่วมให้งานวิจยัช้ินน้ีเสร็จส้ินสมบูรณ์ไป
ดว้ยดี คุณความดีหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเกิดจากงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดามารดาและ
บูรพาจารยท่ี์ใหก้ารศึกษาอบรมสัง่สอน ใหส้ติปัญญาและคุณธรรมอนัเป็นเคร่ืองช้ีน าความส าเร็จในชีวติของผูว้จิยั
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืมในประเทศไทย และศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของแบบจ าลอง
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย  ตลอดจน
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลองท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ของผลการด าเนินงานของธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารระดบัหวัหนา้
แผนกข้ึนไปท่ีปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจท่ีอยู่ในหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเท่านั้น  จ านวน 300 คน ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการ
รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมด น ามาวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ
เพื่อการวจิยั  โดยก าหนดระดบัความมีนยัส าคญั 0.05   ทั้งน้ีสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
มีดงัน้ี ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation หรือ S.D.)  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis)  และการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลการวจิยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ผลการวจิยั  พบวา่   ผลจากการวเิคราะห์โมเดล
สมมติฐาน พบวา่ แบบจ าลองความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมใน
ประเทศไทย ท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึนมาจากแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
โดยมีค่าดชันีความกลมกลืนทั้ง 6 ดชันีท่ีผา่นเกณฑ ์การยอมรับ คือค่าดชันี 2/df = 0.839, CFI = 1.00, GFI = 0.98, 
AGFI = 0.96, RMSEA = 0.000 และ SRMR = 0.0095 ดงันั้นสรุปไดว้า่แบบจ าลองความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิ
ต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย มีความเหมาะสม กลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 
ค ำส ำคญั:  แบบจ าลองความสมัพนัธ์  ผลการด าเนินงานของธุรกิจ  ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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ABSTRACT 
 The purposes of this reaearch were to study factor influencing the result of business operations of food 
and beverage industry in Thailand, study direcet influence, indirect influence,and total influence of relation model 
of factor that influences to business result of food and beverage industry in Thailand, exploring of telationship 
between developed model and empirical data of business operations of food and beverage industry in Thailand. 
The samples of this research were 300 administraters who hold in section head and higher of the industry that 
were in stock listed companies. In this research,SPSS program is used for data analizing and processing after 
collection of questionnairs, statistical significance level was determined at 0.05.  Statistics for data analizing are 
Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation or S.D., Confirmatory Factor Analysis, and Coefficience 
of corelation of research model with empirical evidence.The research findings are as below Assumtion model 
analysis was found that correlation model of factor influencing food and baverage operations in Thailand that 
was devdloped by the researcher correlated with emperical evidence, six correlation indexs were acceptable, those 
were x2/df = 0.839,CFI = 1.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.000, and SRMR = 0.0095,So it was 
concluded that correlation model of factor influencing result of food and beverage business operations in Thailand 
was appropriative and harmonywith empirical evidence. 
 
KEY WORDS : correlation model, result of business operation, food and beverage business 
 

1. ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำวจัิย 
      จากสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม  ท่ีมีการผลิตและการจ าหน่ายภายในประเทศของ
อุตสาหกรรมอาหารในไตรมาส 3 ปี 2559 พบวา่ปรับตวัลดลงกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตุส าคญัจาก
ปัญหาภยัแลง้ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตในภาพรวมลดลง โดยเฉพาะกลุ่มน ้ าตาลทราย และกลุ่มธัญพืชและแป้ง 
ประกอบกบัปัจจุบนั การประมงของประเทศไทยไดป้ฏิบติัตามกฎหมายประมงฉบบัใหม่ เพ่ือแกไ้ขปัญหา IUU 
Fishing  ท่ีสหภาพยโุรปไดป้ระกาศให้ใบเหลืองกบัประเทศไทย ท าให้การท าประมงผิดกฎหมายเร่ิมมีการลดลง 
ส่งผลให้ผลผลิตประมงลดลง  และการส่งออกอุตสาหกรรมอาหารในไตรมาส 3 ปี 2559 ปรับตวัลดลงกว่าช่วง
เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากปัญหาภยัแลง้ภายในประเทศ ท าให้ปริมาณวตัถุดิบลดลงโดยเฉพาะออ้ย ขา้ว มนั
ส าปะหลงั และปาล์มน้ามนั รวมถึงการฟ้ืนตัวของประเทศจีนท่ีเป็นคู่คา้หลักของประเทศไทยยงัคงมีความ
เปราะบาง ท าใหจี้นชะลอค าสัง่ซ้ือสินคา้จากประเทศไทย (ศูนยว์จิยัเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคาร
ออมสิน ,2560)  นอกจากน้ีการน าเขา้อุตสาหกรรมอาหารในไตรมาส 3 ปี 2559 ปรับตวัเพ่ิมข้ึนกวา่ช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน โดยมีสาเหตุส าคญัมาจากการขาดแคลนวตัถุดิบจากปัญหาภยัแลง้ และผลผลิตประมงภายในประเทศ
ไม่เพียงพอ ท าใหก้ารน าเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะปลาทูน่าสดแช่เยน็ แช่แขง็  การส่งออก
และการน าเขา้เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลใ์นไตรมาส 3 ปี 2559 ปรับตวัเพ่ิมข้ึนกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมี
ตลาดส่งออกท่ีส าคญัคือกลุ่มประเทศ CLMV ท่ีมีการน าเขา้เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์จากไทยเพ่ิมมากข้ึน 
เน่ืองจากเศรษฐกิจมีการขยายตวัมากข้ึน (ศูนยว์ิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน,  2560)   
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ทั้งน้ีแนวโนม้ภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมในช่วงปี 2560 คาดวา่จะสามารถปรับตวัดีข้ึนโดยมีปัจจยั
สนบัสนุน คือ  1) นโยบายส่งเสริมของภาครัฐ ไดแ้ก่ การจดัตั้งเมืองนวตักรรมดา้นอาหาร (Food Inn polis) และ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดน ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมีแนวโน้มขยายตวั    2)  
เศรษฐกิจและการคา้ในกลุ่มประเทศ CLMV ขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ท าให้มีความตอ้งการสินคา้อุปโภคบริโภค
โดยเฉพาะอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ิมมากข้ึน 3) แนวโน้มการเติบโตของภาคท่องเท่ียวและภาคบริการของไทย 
รวมถึงเทรนดรั์กสุขภาพ ส่งผลใหก้ารจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมในภาพรวมภายในประเทศมีแนวโนม้ขยายตวั  
4) สถานการณ์การผลิตกุง้ของไทยฟ้ืนตวัจากปัญหาโรคกุง้ตายด่วน (EMS) ส่งผลใหก้ารส่งออกกุง้สดแช่เยน็  แช่
แขง็และกุง้แปรรูปมีแนวโนม้ขยายตวั   และ 5)  สหรัฐฯไดป้รับสถานะเร่ืองสถานการณ์การคา้มนุษยข์องไทยจาก
ระดับ Tier 3 มาอยู่ท่ีระดับ Tier 2 (Watch list) ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมให้สินคา้ไทยมีภาพลกัษณ์ท่ีดีข้ึน  (ศูนยว์ิจัย
เศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน ,2560)  อยา่งไรก็ตาม ยงัมีปัจจยัเส่ียงท่ีตอ้งติดตามอย่าง
ใกลชิ้ด ไดแ้ก่ การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจประเทศจีนท่ีเป็นประเทศคู่คา้หลกัของประเทศไทยยงัคงมีความเปราะบาง 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกอาหารและเคร่ืองด่ืมของไทยไปยงัประเทศจีน  และการถูกตดัสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากร (GSP)จากสหภาพยโุรป ท าใหสิ้นคา้ของไทยท่ีส่งออกไปยงัสหภาพยโุรปเสียภาษีในอตัราปกติ ส่งผลให้
สินคา้ไทยมีราคาสูงกว่าประเทศอ่ืน ทั้งน้ีจากการศึกษายงัพบอีกว่า ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน
เฉล่ีย 15 % ต่อปี ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงสูงกวา่การเติบโตของ GDP Growth ท่ีเติบโตเฉล่ีย 4-6% แต่มีอตัราก าไร
สุทธิค่อนขา้งต ่า อยูท่ี่ระดบั 3-5 % ซ่ึงผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งปรับตวั โดยการเพ่ิมรายได ้หรือบริหารจดัการลด
ต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงคาดว่าปี 2560 รายได้และก าไรสุทธิของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมจะขยายตวั
สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกบัการขยายตวัเพ่ิมข้ึนของภาคการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการสนบัสนุนให้
เกิดขยายตวัของธุรกิจน้ี  (กรมพฒันาธุรกิจการคา้,2560) นอกจากน้ี  ประเทศในกลุ่ม ASEAN ส่วนใหญ่อุดมไป
ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ สามารถผลิตอาหารและสินคา้เกษตรไดเ้อง รวมถึงมีท าเลท่ีเอ้ือต่อการขนส่ง จึงท าให้ 
ASEAN (ยกเวน้สิงคโปร์และบรูไน) อยูใ่นฐานะผูส่้งออกอาหารและสินคา้เกษตรสุทธิของโลกมาโดยตลอด โดย
ในกลุ่มประเทศท่ีก าลงัพฒันานั้นผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัและน ้ าหนกักบัการบริโภคอาหารมากเป็นพิเศษเม่ือเทียบ
กบัค่าใชจ่้ายดา้นอ่ืนๆ เน่ืองจากอาหารเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด ารงชีวิต ซ่ึงการบริโภคจะเปล่ียนแปลงไปเม่ือ
ระดบัรายไดสู้งข้ึน โดยมีแนวโนม้ท่ีจะบริโภคสินคา้ชนิดอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากปัจจยั 4 มากข้ึน ดงัจะเห็นไดจ้าก
ในประเทศท่ีพฒันาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ท่ีมีสัดส่วนการบริโภคอาหารเพียง 13 % ของรายจ่ายทั้งหมดใน
ครัวเรือน ทั้ งน้ี ค่าใช้จ่ายทางด้านอาหาร (ไม่รวมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์) ของประเทศในกลุ่ม ASEAN-5 
(อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์) มีมูลค่าสูงถึง 67,896 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 5.7% ของ
การบริโภคอาหารทั้งโลก จึงกล่าวไดว้า่ ASEAN เป็นหน่ึงในผูบ้ริโภครายส าคญัอนัเน่ืองมาจากหลายปัจจยั ไดแ้ก่   
1) มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองแมว้า่จะไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดย IMF ไดป้ระมาณ
การขยายตวัของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียในปีน้ีอยูท่ี่ 5.5% ในขณะท่ีสหรัฐจะขยายตวัเพียง 2.2% และยโุรปนั้น
ชะลอตวัลง 0.4%   2) มีจ านวนประชากรมากและขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง โดยประชากรใน ASEAN มีประมาณ 600 
ลา้นคน หรือ 8% ของประชากรโลก และขยายตวัโดยเฉล่ีย 1.2% ต่อปี  3) มีการเพ่ิมข้ึนของกลุ่มชนชั้นกลาง จาก
โครงสร้างประชากรท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นวยัท างาน (อาย ุ15-49 ปี) ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีก าลงัซ้ือสูง ทั้งน้ีการบริโภคของ
ชนชั้นกลางในเอเชียในช่วง 20 ปีขา้งหนา้จะมีอตัราเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 9  % เม่ือเทียบกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ในภูมิภาค
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อ่ืนๆ ท่ีจะขยายตวัเพียง 0.6%   4) มีการขยายตวัของธุรกิจท่องเท่ียว โดยมีนกัท่องเท่ียวจากภูมิภาคอ่ืนๆ จ านวน
มากกวา่ 40 ลา้นคนต่อปีท่ีเขา้มาท่องเท่ียวใน ASEAN และมีอตัราเติบโตเฉล่ีย 7.5% ต่อปี   5) มีการเขา้สู่ความเป็น
สงัคมเมือง (Urbanization) ส่งผลใหพ้ฤติกรรมการบริโภคของชาว ASEAN เปล่ียนแปลงไป โดยมีรสนิยมในการ
บริโภคสินคา้ระดบักลางและระดบับนมากข้ึน 

ดงันั้นกลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการหลายรายใชเ้พ่ือเก็บเก่ียวผลประโยชน์จากการขยายตวัของการบริโภคใน 
ASEAN ไดแ้ก่ การสร้างพนัธมิตรทางการคา้กบัผูป้ระกอบการทอ้งถ่ิน การควบรวมหรือการเขา้ซ้ือกิจการรวมถึง
การลงทุนโดยตรง (FDI) ของบริษทัขา้มชาติและบริษทัภายในภูมิภาคท่ีใช ้ASEAN เป็นฐานผลิตอาหารและ
เคร่ืองด่ืม (เนสท์เล่ เบทาโกร เป๊ปซ่ีโค และ บมจ.สหพฒันพิบูล) เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ
รองรับการแข่งขนัท่ีมีแนวโน้มเขม้ขน้มากข้ึนในอนาคต  จะเห็นไดว้่า การประกอบธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 
นอกจากเงินทุนแลว้ เจา้ของหรือผูป้ระกอบการจะตอ้งเป็นผูน้ าพาองคก์รไปสู่เป้าหมาย หรือประสบผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคใ์ห้ได ้โดยเฉพาะท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีมีการแข่งขนัอยูต่ลอดเวลา ผูป้ระกอบการจะตอ้งมีการ
ประเมินสมรรถนะของตนเอง เพื่อท่ีจะทราบถึงความแขง็แรงและสมบูรณ์ และคน้หาจุดอ่อน ท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การปรับปรุงและแกไ้ข เพ่ือให้เกิดความพร้อมท่ีจะด ารงอยูอ่ยา่งมัน่คง สามารถไปสู่เป้าหมาย ประสบผลส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  จากหลกัการ และเหตุท่ี
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ และจากการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมจึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาวิจยั เร่ืองแบบจ าลอง
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย  โดยผลท่ี
ได้จากการท าวิจัยคร้ังน้ีจะท าให้ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ในการพัฒนาปรับปรุง และพัฒนา
กระบวนการบริหารจดัการ และผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการวิจยัไปใชใ้นการก าหนดนโยบายทั้งใน
ระดบัมหภาค และระดบัจุลภาค เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัของผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบติัไดม้ากยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย  
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของแบบจ าลองความสมัพนัธ์ของปัจจยั

ท่ีมีอิทธิต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย 
3.  เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลองท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษข์องผลการ

ด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย 
 

3.  กรอบแนวคิดในกำรวจัิย   
      ในการศึกษาวิจยั เร่ือง แบบจ าลองความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่ามี 4 ปัจจยั ท่ีสามารถ
น ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ไดด้งัน้ี 
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 1. ปัจจัยด้านการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ใช้แนวคิดของ Swapna & Raja (2012); Corbett (2015) มี
องคป์ระกอบยอ่ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงรูปแบบกลยทุธ์ การเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินงาน 
และการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
 2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ใช้แนวคิดของ Jansen et al.(2006) มีองค์ประกอบย่อย 2 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงเป็นพลวตัรและสภาพแวดลอ้มท่ีเนน้การแข่งขนั 
 3. ปัจจัยด้านบรรยากาศขององค์กร ใช้แนวคิดทฤษฎีของ Stringer (2002) มีองค์ประกอบย่อย 6 
องค์ประกอบ ไดแ้ก่ โครงสร้างองค์กร มาตรฐานในการท างาน ความรับผิดชอบในการท างาน การไดรั้บการ
ยอมรับ การไดรั้บการสนบัสนุน ความยดึมัน่ผกูพนั 
 4.ปัจจยัดา้นผลการด าเนินงานใชแ้นวคิดทฤษฎี Balanced  Scorecard ของKaplan & Norton. (1996) มี
องคป์ระกอบยอ่ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ มุมมองดา้นการเงิน มุมมองดา้นลูกคา้ มุมมองดา้นกระบวนการภายใน 
และมุมมองดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 
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4. วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
4.1 แบบแผนกำรวจิยั  
การศึกษาแบบจ าลองความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองด่ืมในประเทศไทยในคร้ังน้ี ใช้วิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology)  โดยน า
ขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากประสบการณ์จริงมาตรวจสอบกบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัก าหนดข้ึนจากหลกัการ 
แนวคิด และทฤษฎี  

4.2 ประชำกรและตวัอย่ำง 
ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจิยั 
ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยค ร้ัง น้ี  ได้แ ก่  ผู ้บ ริหารระดับหัวหน้าแผนก ข้ึนไปท่ีปฏิบัติ งาน 

ในองค์กร ธุ ร กิ จ ท่ี อยู่ ในหมวด ธุร กิจอาหารและ เค ร่ื อง ด่ืม ท่ี จดทะ เ บี ยนอยู่ ในตลาดหลักท รัพย ์
แห่งประเทศไทย จ านวน 35 บริษทั มีบุคลากร ทั้ งส้ิน 23,317 คน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2560) 
เท่านั้น  

กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจิยั 
กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ัง น้ี  ได้แก่  ผู ้บ ริหารระดับหัวหน้าแผนกข้ึนไปท่ีปฏิบัติงาน 

ในองค์กร ธุ ร กิ จ ท่ี อยู่ ในหมวด ธุร กิจอาหารและ เค ร่ื อง ด่ืม ท่ี จดทะ เ บี ยนอยู่ ในตลาดหลักท รัพย ์
แห่งประเทศไทย  เท่านั้น  จ านวน 300 คน 
       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษำ 
           ในการศึกษาวิจยัเร่ือง แบบจ าลองความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย   ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง4 ตวั
แปรไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ตวัแปรดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ตวัแปรดา้นบรรยากาศ
ขององคก์ร  และตวัแปรดา้นดา้นผลการด าเนินงานของธุรกิจ 
 4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยั 

การวจิยัเร่ือง  “แบบจ าลองความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืมในประเทศไทย  ” คร้ังน้ี ใชว้ิทยาการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ทั้งน้ีผูว้ิจยั
ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กบับุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด  
300  คน     
   4.5 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  

1. ผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลเพ่ือท าวจิยั ท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม 

2. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัได้
น าส่งและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในบางส่วน และบางส่วนใชก้ารส่งทางไปรษณียใ์ห้กบัผูป้ระสานงานซ่ึง
ปฏิบัติงานอยู่ภายในภาคธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ทั้ งน้ีผูว้ิจยัด าเนินการ
ติดตามคร้ังท่ี 2 และ 3 โดยวธีิการต่างๆ โดย ส่งแบบสอบถามไปใหใ้หม่ โทรศพัทส์อบถาม และติดตามดว้ยตนเอง 
ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
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 3.  ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 300 ฉบบั แลว้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลในล าดบัต่อไปโดย
ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล   
 4.6 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
       จากกรอบแนวความคิดการวจิยัท่ีกล่าวไวใ้นขา้งตน้ สามารถวเิคราะห์และเขียนในรูปของโมเดลท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั และการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างไดด้งัน้ี 

 
กำรวเิครำะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั 
การวิเคราะห์ขอ้มูลไดท้ าการใชว้ิธีการทดสอบโมเดลแบบใชค้่าสังเกต (Observe Variables) และท าการ

วิเคราะห์ขอ้มูลดิบจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด จ านวน 300  คน ผลการทดสอบพบว่าโมเดลท่ีมีความกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยมีดชันีความกลมกลืน ดงัรูปท่ี 2 และตารางท่ี 1 พิจารณาตามเกณฑข์อง Hair ; et al. (1998) 

 
ตำรำงที ่1  ดชันีความกลมกลืนของโมเดลท่ีปรับแลว้ ( N = 300 คน)  

ค่ำดชันี เกณฑ์ ค่ำดชันีทีว่ดัได้ ผลกำรพจิำรณำ 

2 /df (51.21/61)  < 2.00 0.839 ผา่นเกณฑ ์

CFI  ≥ 0.95 1.00  ผา่นเกณฑ ์
GFI  ≥ 0.95 0.98 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ≥ 0.90 0.96 ผา่นเกณฑ ์
RMSEA < 0.05  0.000 ผา่นเกณฑ ์
SRMR < 0.05 0.0095 ผา่นเกณฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2 ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลแบบจ าลองความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการ

ด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย     (N=300  คน) 
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ตำรำงที ่2   แสดงการวเิคราะห์อิทธิพลของตวัแปรในแบบจ าลองความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมี 
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย 

เหตผุล CLI PER 
TE IE DE TE IE DE 

CHA 0.28 - 0.28 0.49 0.13 0.36 
 (0.10) - (0.10) (0.09) (0.06) (0.09) 

ENV 0.71 - 0.71 0.49 0.34 0.16 
 (0.10) - (0.10) (0.09) (0.13) (0.16) 

CLI - - - 0.47 - 0.47 
 - - - (0.16) - (0.16) 

2 = 51.21, df = 61, P = 0.81003, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, RMR = 0.0048 

 
 จากรูปท่ี 2 และตารางท่ี 2  แสดงการทดสอบความสอดคลอ้งของแบบจ าลองความสัมพนัธ์ของปัจจยั ท่ีมี
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย ตามสมมติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
พบว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความสอดคลอ้ง
ระหวา่งโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ไดแ้ก่ ค่า ไคว-์สแควร์ (2) มีค่าเท่ากบั 51.21 องศาอิสระ เท่ากบั 61 ค่าน่าจะ
เป็น (p) เท่ากบั 0.81003 นัน่คือ ค่าไคว-์สแควร์ แตกต่าง จากศูนยอ์ยา่งไม่มีนยัส าคญั แสดงวา่ยอมรับสมมติฐานท่ีวา่ 
แบบจ าลองความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย 
ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห์ค่าดชันีวดัความกลมกลืน 
(GFI) มีค่าเท่ากบั 0.98 ค่าดชันีวดัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.96 ซ่ึงมีค่าเขา้ใกล ้1 และค่า
ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของส่วนท่ีเหลือ (RMR) มีค่าเท่ากบั 0.0048 ซ่ึงเขา้ใกลศู้นย ์
 
5. สรุปผลกำรวจัิย  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อองค์ประกอบการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับ  3.84  เม่ือพิจารณาแต่ละองค์ประกอบย่อยเรียงล าดับ 
ความส าคญัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี การเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินงาน  การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและ
นวตักรรม และการเปล่ียนแปลงรูปแบบกลยุทธ์  โดยมีค่าเฉล่ีย 3.86 , 3.83  และ 3.82  ตามล าดับ  องค์ประกอบ
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบั 3.81เม่ือพิจารณาแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยเรียงล าดบั พบวา่ 
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงเป็นพลวตัร และสภาพแวดล้อมท่ีเน้นการแข่งขัน มีค่าเฉล่ียเท่ากันคือ 3.81 
องค์ประกอบดา้นบรรยากาศขององคก์ร  มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบั 3.80 เม่ือพิจารณาแต่ละองคป์ระกอบยอ่ย
เรียงล าดบั ความส าคญัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ความยึดมัน่ผูกพนั ความรับผิดชอบในการท างาน การไดรั้บการ
สนับสนุน  การไดรั้บการยอมรับ โครงสร้างองค์กร มาตรฐานในการปฏิบติังาน โดยมีค่าเฉล่ีย3.88, 3.87,  3.82,  
3.80, 3.80 และ 3.64ตามล าดับ   องค์ประกอบด้านผลการด าเนินงาน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดับ 3.79 เม่ือ
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พิจารณาแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยเรียงล าดบั ความส าคญัจากมากไปหาน้อยดงัน้ี   ดา้นลูกคา้   ดา้นการเงิน ดา้นการ
เรียนรู้และพฒันา และดา้นกระบวนการภายใน โดยมีค่าเฉล่ีย 3.82,  3.79, 3.79 และ 3.77 ตามล าดบั 
 

6. อภิปรำยผล 
               จากการวิเคราะห์โมเดลแบบจ าลองความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย  พบวา่โมเดลท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และมี
นัยส าคญัทางสถิติทุกค่า  ผลการวิเคราะห์ การศึกษาแบบจ าลองความสัมพนัธ์ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย  มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษซ่ึ์งสอดคลอ้งกบั  
งานวิจัยของ  รุ่งอรุณ กระแสร์สินธ์ุ(2559) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ผลการด าเนินงานของธุรกิจและสมรรถนะของ
ผูป้ระกอบการกับขอบข่ายการแข่งขนัและศักยภาพองค์การ โดยการวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และสมรรถนะของผูป้ระกอบการ ขอบข่ายการแข่งขนั 
และศกัยภาพองค ์การวิเคราะห์ตวัแบบดว้ยสมการโครงสร้าง (SEM) ดว้ยโปรแกรม Smart PLS-Graph 3.0 โดย
อาศยัขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 500 ราย ผลการศึกษา สรุปได้ดังน้ี สมรรถนะของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ไม่ใช่ปัจจยัท่ีส าคญัต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แต่เป็นปัจจยั
ดา้นขอบข่ายการแข่งขนัและศกัยภาพองคก์าร ท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) ทั้ งดา้นตน้ทุน ความแตกต่างทางการตลาด การจดัการความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และความรู้ในการท างาน  
สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ Lee (2006) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองผูจ้ดัหาการบริการ (Application Service Providers-
ASPs) กบัผลการด าเนินงานขององคก์รในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยท่ีการศึกษาเร่ืองน้ีโดยทัว่ไปจะ
กระท ากบักลุ่มตวัอยา่งของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ดงันั้น ในการวิจยัจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่ง คือ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม ซ่ึงไดใ้ห้ความเห็นวา่ โดยทัว่ไปแลว้นั้นการท าวิจยัเร่ืองผลการด าเนินงานขององคก์ร มกัจะใชต้วัช้ีวดั
ทางดา้นการเงินเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการบ่งช้ี ทั้งน้ีในการศึกษาจึงไดใ้ชปั้จจยัทั้งดา้น
การเงินและท่ีไม่ใช่ด้านการเงิน (Financial and Non Financial Indicators) โดยปัจจยัท่ีไม่ใช่ดา้นการเงิน ไดแ้ก่ 
จ านวนลูกคา้ (The Number of Customers) ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (Administration Cost) ความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั (Competitive Advantage) การบริการลูกคา้ (Customer Service) ผลิตภาพ (Productivity) ความง่ายในการ
ถ่ายทอดขอ้มูลสู่ลูกคา้และภายในองคก์ร (Ease of Information Exchange Partners, Ease of Information Exchange 
within a Compan สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา สุคัณธสิริกุล (2555) ศึกษาวิจัยเร่ืองผลกระทบของ
ประสิทธิภาพธุรกิจแห่งนวตักรรม ท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
ผลการวิจยัพบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดยอ่มมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีประสิทธิภาพธุรกิจ
แห่งนวตักรรมโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพดา้นภาวะผูน้ ากระบวนการ การ
วางแผน คน และสารสนเทศ และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีผลการด าเนินงานโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ดา้นลูกคา้ กระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้และพฒันา และอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ดา้น คือ ดา้น
การเงิน การศึกษาผลกระทบพบว่า ประสิทธิภาพธุรกิจแห่งนวตักรรมด้านภาวะผูน้ า คน และกระบวนการ มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน  
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7. ข้อเสนอแนะ  
     ข้อเสนแนะในกำรน ำผลกำรวจิยัไปใช้ประโยชน์ 

ผูบ้ริหารขององค์กรควรตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงรูปแบบกลยุทธ์ การเปล่ียนแปลงรูปแบบการ
ด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและนวตักรรม  และควรให้ความส าคญัในดา้นกระบวนการบริหาร
จดัการการผลิตท่ีรวดเร็ว ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้กวา่คู่แข่ง ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงในธุรกิจอยา่ง
ต่อเน่ืองเน่ืองจาก ปริมาณความต้องการด้านสินค้าและบริการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและบ่อยคร้ัง 
นอกจากน้ีการแข่งขนัดา้นราคาเป็นส่ิงส าคญัท่ีผูบ้ริหารองคก์รธุรกิจควรตระหนกัอีกดว้ย 

ข้อเสนอแนะในกำรทำวจิยัคร้ังต่อไป  
1. ควรมีการวจิยัเก่ียวกบัแบบจ าลองความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจใน

องค์กรภาคธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือน าผลการวิจัยท่ีได้ มาใช้ในการพฒันาปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจใหดี้ยิง่ข้ึน    

2. ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัการศึกษาแบบจ าลองความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจในภาคธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะท าใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากข้ึน 

 

8. กติติกรรมประกำศ 
รายงานการวิจยัเร่ืองแบบจ าลองความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ

อาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ   ท่ี
กรุณาให้ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ตรวจแกไ้ขงานวิจยัน้ี และติดตามความกา้วหนา้อยา่งสม ่าเสมอ 
ผู ้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว ้ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ีไดม้อบทุนสนับสนุนงานวิจยัปีงบประมาณ 2559  ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณไว  ้ณ โอกาสน้ี
ขอขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีได้กรุณาสละเวลาอนัมีค่ายิ่งของท่าน ปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือวิจัยจนได้
เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ  ขอขอบคุณทุกท่านท่ียงัไม่ไดเ้อ่ยนามท่ีไดมี้ส่วนร่วมให้งานวิจยัช้ินน้ีเสร็จส้ินสมบูรณ์ไป
ดว้ยดี คุณความดีหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเกิดจากงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดามารดาและ
บูรพาจารยท่ี์ใหก้ารศึกษาอบรมสัง่สอน ใหส้ติปัญญาและคุณธรรมอนัเป็นเคร่ืองช้ีน าความส าเร็จในชีวติของผูว้จิยั
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 งานวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในบริษทั
โทรคมนาคมแห่งหน่ึง (2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในบริษทัโทรคมนาคมแห่งหน่ึง 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ พนักงานในบริษทัโทรคมนาคมแห่งหน่ึง 
จ านวน 389 คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติแบบ  t-test, F-test (One Way ANOVA) 
ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อาย ุประสบการณ์ในการท างาน รายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคญั : ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน, บริษทัโทรคมนาคม 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were (1) to study the levels of performance efficiency of employees a 
Telecommunication Company. (2) to study demographic factors affecting performance efficiency of employees 
The sample size was 389 employees from the Telecommunication Company. The data was analyzed by using 
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descriptive statistics such as frequency, percentage, average, standard deviation,            a t-Test, F-Test (One Way 
ANOVA). The results showed that demographic factors as follows age work experience and income affect 
performance efficiency of the employees at the statistical significance level of 0.05 
 
KEYWORD : Performance efficiency, Telecommunication Company 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ในยคุปัจจุบนัท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในทุก ๆ ดา้นไม่วา่จะเป็นดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม 
การเมือง ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีสภาพแวดลอ้ม ส่ิงเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดการแข่งขนัส่งผลใหห้ลายองคก์ร และ
หลายหน่วยงานมีการปรับเปล่ียนระบบการปฏิบติังานเพ่ือให้องคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวไ้ด ้แต่
การท่ีองคก์รจะสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์วางไวไ้ด ้มิไดอ้าศยัแค่เพียงเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัแต่
เพียงอย่างเดียว แต่ยงัตอ้งรวมไปถึงพนักงานท่ีดีเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหาก
พนักงานสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลลพัธ์ให้งานท่ีไดรั้บมอบหมาย หรืองานท่ีอยูใ่น
ความรับผิดชอบมีคุณภาพ นอกจากน้ี Peterson and Plowman ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมวา่  คุณภาพ และความสามารถใน
การผลิต และการด าเนินงานดา้นธุรกิจท่ีจะถือไดว้า่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ก็เพ่ือสามารถผลิตสินคา้หรือบริการใน
ปริมาณและคุณภาพท่ีตอ้งการท่ีเหมาะสมและตน้ทุนนอ้ยท่ีสุด 
 ส าหรับบริษัทท่ีด าเนินธุรกิจการส่ือสารโทรคมนาคม โดยมีพนักงานเป็นจ านวนมาก มีรูปแบบ
โครงสร้างการบริหารบริษทัเป็นบริษทัมหาชน การจะเป็นผูน้ าในธุรกิจน้ีได ้ไม่ไดเ้กิดจากคนเพียงคนเดียว ยอ่ม
ตอ้งอาศยัพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพคอยผลกัดนัอยูเ่บ้ืองหลงั ใหเ้อาชนะอุปสรรคจนประสบความส าเร็จ 
 จะเห็นไดว้า่พนกังานเป็นปัจจยัสนบัสนุนใหเ้กิดความประสบความส าเร็จ ดงันั้นผลการศึกษาเร่ืองน้ีจะ
เป็นแนวทางท่ีน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน สอดคลอ้งกับผลการด าเนินงาน 
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และวฒันธรรมองคก์รของบริษทั 

 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในบริษทัโทรคมนาคมแห่งหน่ึง 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานบริษทัของพนกังานในบริษทัโทรคมนาคมแห่งหน่ึง จ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 
3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีของ Peterson and Plowman (1953) ท่ีน ามาใช้ในการศึกษา
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ประกอบไปดว้ย 
 1. ดา้นคุณภาพของงาน  3. ดา้นเวลา 
 2. ดา้นปริมาณงาน   4. ดา้นค่าใชจ่้าย 
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จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าว สามารถท าเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัปรากฏตามแผนภาพท่ี 1 
       ตวัแปรอสิระ        ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิการด าเนินการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานในบริษทัโทรคมนาคมแห่งหน่ึง จ านวน 14,641 
คน ผูว้ิจยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane) จ านวน 389 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง
แบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยในด้านความตรงเชิงเน้ือหาด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งขอ้ค าถาม (IOC) จากผูท้รงคุณวฒิุจานวน 3 ท่าน พบวา่ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.95 
 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาส าหรับการวิจยัไปทดสอบความเช่ือมัน่โดยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แลว้ไปทดสอบกบัพนกังานในบริษทัโทรคมนาคมแห่งหน่ึง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จ านวน 30 คน 
แลว้น ามาค านวณหาค่าความเช่ือมนัของแบบสอบถาม ดว้ยค่าสัมประสิทธิอลัฟาของครอน บาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ไดเ้ท่ากบั 0.905 
 การรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยได้ส่งแบบสอบถามโดยขอความร่วมมือจากบริษทัโทรคมนาคมแห่งหน่ึง 
จ านวน 389 ชุด และได้รับแบบสอบถามฉบับท่ีสมบูรณ์กลับคืนมา  จ านวน 381 ชุด คิดเป็นร้อยละ 97.9 น า
แบบสอบถามท่ีไดม้าวิเคราะห์และประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์  ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ใชส้ถิติ t-test, F-test (One-way ANOVA) 

5. สรุปผลการวจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.6 มีอาย ุ31 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.6 มีสถานภาพ
โสด คิดเป็นร้อยละ 64.8 มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 87.7 มีประสบการณ์ในการท างาน 5 ปี 
ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.4 มีรายไดต้่อเดือนสูงกวา่ 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.0 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานะภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- ประสบการณ์ในการท างาน 
- รายไดต้่อเดือน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
- ดา้นคุณภาพของงาน 
- ดา้นปริมาณงาน 
- ดา้นเวลา 
- ดา้นค่าใชจ่้าย 
(Peterson and Plowman, 1953) 
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ตารางที ่1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการ 
    ปฏิบติังาน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
ระดบัความคดิเห็น 

( �̅� ) S.D. แปลผล 

ดา้นคุณภาพของงาน 3.93 0.51 มาก 

ดา้นปริมาณงาน 3.19 0.49 ปานกลาง 

ดา้นเวลา 3.74 0.58 มาก 

ดา้นค่าใชจ่้าย 3.92 0.61 มาก 

รวม 3.68 0.43 มาก 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X̅ = 3.68 ) เม่ือพิจารณารายดา้น โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย  ดงัน้ี  ดา้นคุณภาพของงาน ( X̅ = 
3.93 ) ดา้นค่าใชจ่้าย ( X̅ = 3.92 ) ดา้นเวลา ( X̅ = 3.74 ) อยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั และดา้นปริมาณงาน อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ( X̅ = 3.19 ) 
 จากผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็น ท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานจ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล สรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่2 แสดงผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 

F p-value 
อาย ุ 9.882 0.000* 

ประสบการณ์ในการท างาน 5.350 0.000* 
รายไดต้่อเดือน 5.895 0.001* 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อายุ ประสบการณ์ในการท างาน และรายไดต้่อเดือน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
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6. อภิปรายผล 
 จากการวิจยัในเร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของพนักงานบริษทัโทรคมนาคมแห่ง
หน่ึง สามารถอภิปรายผล ดงัน้ี บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะองคก์ารแห่งน้ีใหค้วามส าคญัของเร่ืองวฒันธรรมองคก์ารเป็นส่วนใหญ่ มีการปลูกฝังค่านิยม
อยู่เสมอ อีกทั้งผูบ้ริหารก็มีการปฏิบติัตนเป็นตวัอย่างท่ีดีในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าให้บุคลากรเกิดความ
เช่ือถือและน าไปปฏิบติัตาม และในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลสามารอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 อายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือ
พิจารณารายละเอียด พบว่า ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ่้าย แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิไลวรรณ บา้นกรด (2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของพนกังาน บริษทั พีทีจี เอ็นเนอยี 
จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ พบวา่ อายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้าน
ค่าใชจ่้าย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พสิษฐ ์ศรีสุจริต (2558) 
ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองศ์การและประสิทธิภาพในการท างาน กรณีศึกษา 
สานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช) พบว่าบุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกนัมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานแตกต่างกนัในดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา และโดยรวมทุกดา้น 
 รายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานแตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา่ ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ่้าย แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศกัรินทร์ นาคเจือ (2557) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์
การอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ และพลงังานทหาร พบวา่ รายไดต้่อเดือนแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

7. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจิยัในคร้ังนี ้
 จากผลการวจิยั พบวา่ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นปริมาณงานอยูใ่น
ระดบัปานกลาง การปฏิบติังานในเร่ืองเดียวกนัแต่บริษทัในเครือท่ีมีอยูจ่  านวนมาก จะมีขั้นตอนการปฏิบติังานไม่
เหมือนกนั เกิดความสับสนในปฏิบติังาน ควรก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานให้ไปในทางเดียวกนั มีขั้นตอนการ
ปฏิบติังานท่ีไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย เพ่ือลดความผิดพลาดในการปฏิบติังาน 
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 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เช่น ระดับพนักงาน 
หน่วยงาน เป็นตน้ 
 2. ควรศึกษาวิจยักับกลุ่มตวัอย่างให้ครอบคลุมทั้งระดบัผูบ้ริหาร ระดับหัวหน้างาน ระดบัพนักงาน
ปฏิบัติการ เพ่ือเปรียบเทียบระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทั้งองค์กรว่าแตกต่างกันอย่างไร ควรมีแนว
ทางการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพไดอ้ยา่งไร 
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บทคัดย่อ 
 งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา  (1)เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ต่อองค์กรของพนักงานบริษัทสินก้าวคอนสตร้ัคชั่น จ ากัดตามปัจจัยส่วนบุคคลและ(2)ระดับการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษทั สินกา้วคอน
สตร้ัคชัน่ จ ากดั เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคือ พนักงาน
บริษทั สินกา้วคอนสตร้ัคชั่น จ ากดัจ านวน 120 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง
ความถ่ี ร้อยละและค่าเฉล่ีย ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติแบบ t-test , F-test (One-way ANOVA) และการ
วเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ร และ
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รของพนักงาน บริษทั สิน
กา้วคอนสตร้ัคชัน่ จ ากดั 

 
ค าส าคญั :การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ร 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study . (1) To compare opinions on organizational citizenship 
behavior. Employees of sinkao construction Ltd. based on personal factors. (2) The Influence of organizational 
support on organizational citizenship behavior of sinkao construction Ltd. employee's. The questionnaire was 
used to collect data. The sample size in this research was 120 people. Data were analyzed using descriptive 
statistics were frequency, percentage and mean. Data were analyzed to test the hypothesis by using a t-test, F-test 
(ANOVA) and multiple regressionanalysis.  The results found that: (1) Personal factors don’t affect 
organizational citizenship behavior and (2) The organizational support on organizational influence on 
organizational citizenship behavior of employees in sinkao construction Ltd.  

 

KEYWORDS : Perceived Organizational Support , Organizational Citizenshipbehavior 
 

1. บทน า 
 พฤติกรรมของบุคคลในองคก์รมีความส าคญัต่อการเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิผลขององคก์ร เน่ืองจาก
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัท่ีมีความตอ้งการ มีความรู้สึกและอารมณ์ ดงันั้นการท่ีจะบริหารจดัการให้บุคลากรท างาน
ไดส้ าเร็จ เกิดประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายขององคก์ร ตลอดจนสามารถ แข่งขนัและท าใหอ้งคก์รอยูร่อดไดน้ั้น ผูบ้ริหาร
จ าเป็นตอ้งท าการศึกษาการบริหารจดัการองคก์ร และการควบคุมปัจจยัต่าง ๆ (อรวรรณ  บุญบ ารุง. 2557)โดยเฉพาะ
การเสริมสร้างให้ทุกคนในองคก์รมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รทั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึนนัน่เอง โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ไม่ใช่พฤติกรรมหรือการกระท า
ในลกัษณะเชิงรับ แต่เป็นเร่ืองของการรับรู้ของพนกังานระหวา่งงานกบัองคก์ร เป็นพฤติกรรมเชิงรุกท่ีพนักงาน
เลือกท่ีจะปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุความตอ้งการบางอยา่ง และเพ่ือใหต้นเกิดความพึงพอใจ ทั้งน้ี Buentello, O., Jung, J. and 
Sun, J. (2014) ไดอ้ธิบายไวอ้ยา่งน่าสนใจว่า ถา้พนักงานรับรู้วา่ การแสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์รน าผลประโยชน์มาสู่ตน พนกังานมีแนวโน้มจะแสดงพฤติกรรมดงักล่าวมากข้ึน เพราะการรับรู้การสนบัสนุน
จากองค์กรเป็นการสะทอ้นถึงคุณภาพของความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรกบัองคก์ร (Phoades and Eisenberger, 
2002)ซ่ึงจะสร้างความรู้สึกต่างตอบแทน ส่งเสริมความคิดของบุคลากรท่ีวา่ องคก์รตระหนักรู้และให้รางวลัเพ่ือเพ่ิม
การปฏิบติังานซ่ึงจะใหป้ระโยชน์ท่ีดีทั้งต่อบุคลากรในแง่ของการมีความพึงพอใจในงานเพ่ิมมากข้ึนและต่อองคก์รใน
แง่ของการมีการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน และมีพนกังานเป็นจ านวนมากท่ีไล่ล่าหารางวลัหรือผลตอบแทน จากองคก์รโดยใช้
กลยุทธ์ (Tactics) ของการจัดการความประทับใจ โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ขององค์กร (Organizational 
Citizenship Behavior :OCB)นักวิชาการและนักวิจยัทั้ งหลายต่างพิจารณาว่าเป็นพฤติกรรมเชิงบวก เป็นพฤติกรรมของ
การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการเสียสละอาสาช่วยเหลือผู ้อ่ืนด้วย ความเต็มใจและจริงใจ โดยไม่หวงัผลตอบแทนซ่ึง
พฤติกรรมน้ีเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัท่ีจะส่งผลใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จในระยะยาวอยา่งย ัง่ยนื 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั สินกา้วคอนสตร้ัคชัน่ จ ากดั ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางในการแกปั้ญหาและปรับปรุงและพฒันาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รของพนกังานบริษทั
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สินก้าวคอนสตร้ัคชัน่ จ ากดั รวมทั้งยงัสามารถน าผลการศึกษา มาใชส้ร้างระบบการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละ
ก าหนดนโยบายต่าง ๆ ขององคก์รเพ่ือน าไปสู่การเติบโตของธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป  
 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อ
องคก์รของพนกังาน บริษทั สินกา้วคอนสตร้ัคชัน่ จ ากดั 
        2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รของพนกังาน บริษทัสิน
กา้วคอนสตร้ัคชัน่ จ ากดัตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

3. สมมติฐานของการศึกษ 
 1. พนกังานบริษทั สินกา้วคอนสตร้ัคชัน่ จ ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีต่อองคก์รแตกต่างกนั 
         2. การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ร 
 

4. กรอบแนวคิดและทฤษฎใีนการศึกษา 
 ผูว้ิจัยใช้แนวคิดของ Phoades and Eisenberger (2002) ซ่ึงได้อธิบายถึงแนวคิด ทฤษฎีการรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์กรไวอ้ย่างน่าสนใจว่า การรับรู้สนับสนุนจากองค์กร หมายถึง  ทัศนคติของบุคคลจาก
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจาก การท างานในองคก์รวา่ องคก์รใหก้ารยอมรับและเห็นความส าคญัในการทุ่มเทท างาน มี
ความห่วงใย และใหก้ารสนบัสนุนในการท างานในดา้นต่างๆ เพ่ือใหบุ้คลากรมีความเป็นอยูท่ี่ดีในการท างานมาก
นอ้ยเพียงใด  โดยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรประกอบดว้ยดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ หมายถึง การ
รับรู้เก่ียวกับค่าตอบแทน เงินเดือน นโยบายและสวสัดิการต่างๆ ท่ีได้รับจากองค์กร เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
พนกังานในองคก์รและครอบครัว ดา้นความรู้ในงานและโอกาสกา้วหนา้ หมายถึง การรับรู้วา่องคก์รใหโ้อกาสแก่
พนกังานในการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง ความกา้วหนา้ตามสายงาน การจดัใหมี้การศึกษาอบรม เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้
ทกัษะ ความสามารถต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการท างานและความกา้วหนา้ในสายอาชีพดา้นความ
มัน่คงในการท างาน หมายถึง การรับรู้วา่องค์กรให้โอกาสและจะยงัคงจา้งพนักงานให้ท างานต่อไปไม่ปลดออก
หรือเลิกจา้ง ดา้นจิตอารมณ์  หมายถึง การรับรู้วา่องคก์รไดใ้หก้ารยอมรับให้ความส าคญัและเห็นคุณค่า ยกยอ่งให้
เกียรติพนกังานเม่ือเขาท างานประสบความส าเร็จ และให้พนกังานไดมี้ส่วนร่วมในการท างานในองคก์ร ตลอดจน
เขา้ใจ เห็นใจ เม่ือพนกังานตดัสินใจหรือท างานผิดพลาดดา้นการปฏิบติังาน  หมายถึง การรับรู้วา่ฝ่ายบริหารและ
ผูบ้ังคบับัญชาให้การสนับสนุน สอนงาน ให้ความไวว้างใจ และให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานเม่ือมีปัญหา 
เพ่ือใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และจดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกในองคก์ร 
 ผูว้ิจัยใช้แนวคิดของ Organ (1990) ซ่ึงได้อธิบายถึงแนวคิด ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ารไวว้า่ หมายถึง พฤติกรรมท่ีไม่เป็นทางการในการให้ความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ และความเป็นมิตร 
ซ่ึงปรากฏอยู่ในการปฏิบัติงานในท่ีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในโรงงาน ในหน่วยงานรัฐบาล ในคณะต่าง ๆ ของ
มหาวทิยาลยั แต่ไม่ไดเ้ป็นท่ีสงัเกต และถูกระบุไวใ้นหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัแต่พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ
การด าเนินงานในองคก์ร เน่ืองจากหากขาดพฤติกรรมเหล่าน้ีไปแลว้ระบบต่าง ๆ ในองคก์รจะไม่สามารถด าเนิน
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ต่อไปไดจ้ าแนกรูปแบบพฤติกรรมดงักล่าวไว ้5 ดา้น ดงัน้ีดา้นการให้ความช่วยเหลือ หมายถึง พฤติกรรมการให้
ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานทนัทีเม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบติังาน ช่วยแนะน าพนักงานใหม่เก่ียวกบัวิธีการใช้
วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ เพื่อประโยชน์โดยรวมขององค์การด้านการค านึงถึงผู ้อ่ืน หมายถึง 
พฤติกรรมความค านึงถึงผูอ่ื้น เคารพสิทธิของผูอ่ื้น การท่ีพนักงานให้ความส าคญักบัการท างานของตนท่ีจะไม่
สร้างปัญหาให้กบัเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืน ค านึงถึงผลกระทบจากการทางานของตนท่ีจะไม่สร้างปัญหาให้กบัเพ่ือน
ร่วมงานคนอ่ืน ค านึงถึงผลกระทบจากการท างานของตน มุ่งท่ีจะป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาในการท างานกบับุคคล
อ่ืน เน่ืองจากการปฏิบติังานในองคก์ารตอ้งอาศยัการพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนั การกระท าและการตดัสินใจ ดา้นความ
อดทนอดกลั้น หมายถึง พฤติกรรมท่ีพนกังานมีความเตม็ใจท่ีจะอดทนอดกลั้นต่อปัญหาท่ีเกิดจากการท างานหรือ
การประสานงานกบับุคคลอ่ืน หลีกเล่ียงท่ีจะกระทบกระทัง่กบับุคคลอ่ืน เน่ืองจากในการปฏิบติังานนั้นจ าเป็นตอ้ง
มีการพ่ึงพากนัและกนั ทั้งท่ีมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องสิทธิและความเป็นธรรมหรือร้องทุกขไ์ด ้แต่เน่ืองจากการร้องทุกข์
จะเพ่ิมภาระใหก้บัผูบ้ริหารและจะเกิดการโตแ้ยง้กนัยดืเยื้อ จนละเลยความสนใจในการปฏิบติังาน ของบุคคลหน่ึง
อาจมีผลกระทบต่อคนอ่ืน จึงควรค านึงถึงบุคคลอ่ืนด้านการให้ความร่วมมือ หมายถึง การท่ีพนักงานมีส่วน
ร่วมกบักิจกรรมต่างๆ ขององคก์รอยา่งรับผิดชอบ ให้ความสนใจกบันโยบายต่างๆ และประกาศต่างๆ ขององคก์ร 
พร้อมท่ีจะรักษาภาพลกัษณ์ขององค์กร แสดงความคิดเห็น และเขา้ร่วมประชุมหรือเป็นฝ่ายเดียวกนักบัองค์กร 
เช่น มีส่วนร่วมในการเขา้ประชุม เก็บความลบั มีความรู้สึกตอ้งการพฒันาองค์กร และมีการแสดงความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะท่ีเหมาะสมต่อองค์กรด้านความส านึกในหน้าท่ี หมายถึง พฤติกรรมท่ีพนักงานปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ สนองนโยบายขององคก์ร ขยนัท างาน ตรงต่อเวลา การประหยดั รักษาทรัพยากร และดูแลส่ิงของท่ี
เก่ียวขอ้งรวมถึงไม่ใชเ้วลาในการปฏิบติังานไปกบังานส่วนตวั ซ่ึงคนท่ีมีส านึกในหนา้ท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบ
และนโยบายขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบที ่1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิยั 

(Phoades and Eisenberger, 2002) 
(Organ,1990) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.เพศ 

2.อาย ุ

3.สถานภาพสมรส 

4.ระดบัการศึกษา 

5.ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ ี

ต่อองค์กร 

   1. พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น   
   2. พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น  
   3. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 

   4. พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ   
   5. พฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี 

 

ตวัแปรต้น/ตวัแปรอสิระ 

ตวัแปรตาม 

การรับรู้การสนบัสนุนจากองค์กร 

  1. ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ  
  2. ดา้นความรู้ในงานและโอกาสกา้วหนา้  
  3. ดา้นความมัน่คงในการท างาน  
  4. ดา้นจิตอารมณ์   
  5. ดา้นการปฏิบติังาน 
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5. วธีิการด าเนินงานวจัิย 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานท่ีปฏิบัติงานในบริษัท สินก้าวคอนสตร้ัคชั่น จ ากัด 
จ านวนทั้งส้ิน  120  คน  เน่ืองจากประชากรมีจ านวนนอ้ย ผูว้จิยัจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนประชากรทั้งหมด 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนมาจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย  เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งงาน และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 
 ส่วนท่ี 2   แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ใชแ้นวคิดของ Phoades 
and Eisenberger (2002) และผลงานวจิยัของ มาริสสา อินทรเกิด (2559)  
 ส่วนท่ี 3   แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กร  ตามแนวคิดของ 
Organ (1990)  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนจากการน าแบบสอบถามของ Chaikidurajai, Praphan (2015) มา
ปรับใช ้

 
 โดยผูว้ิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาส าหรับการวิจัยไปตรวจสอบคุณภาพความถูกตอ้งและ
เท่ียงตรงในเน้ือหา (Validity)  แลว้ ไปทดลองใช ้(Try-out) กบักลุ่มท่ีมีลกัษณะการปฏิบติังานใกลเ้คียงกบักลุ่ม
ตวัอย่าง (แต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง) จ านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) โดยการใช้สูตรของCronbach (ยุทธพงษ์  กัยวรรณ์, 2543) ผลจากการ
ค านวณหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ งฉบับ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-
Coefficient) พบวา่ มีค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.967 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัมีวิธีด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี(1.)ผูว้ิจยัท าการติดต่อ
บริษทั สินก้าวคอนสตร้ัคชั่น จ ากัด  โดยท าหนังสือช้ีแจงขอความร่วมมือพร้อมแนบแบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมถึงผูต้อบแบบสอบถามทุกคน (2.)ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามโดยผูว้ิจยัไดน้ าส่งและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองกบัผูป้ระสานงาน ซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ภายใน
บริษทั สินกา้วคอนสตร้ัคชัน่ จ ากดั ในกรณีท่ียงัไม่ได้รับแบบสอบถามคืน ผูว้ิจยัจะด าเนินการติดตามคร้ังท่ี 2  
และ 3 โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ส่งแบบสอบถามไปให้ใหม่ โทรศพัท์สอบถาม และติดตามดว้ยตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือให้
ได้ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด(3.)ผูว้ิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ทั้ ง 120 ชุด (4.)ผูว้ิจัยรวบรวม
แบบสอบถาม ทั้ง 120  ชุด ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) วิเคราะห์
โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติมาใชใ้นการค านวณเพ่ือค านวณหาค่าสถิติ  (ทองใบ  สุดชาชี. 2546)โดยก าหนดระดบัความ
มีนัยส าคัญ.05 โดยการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentageปัจจัยด้านการรับรู้การ
สนบัสนุนจากองคก์ร และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ร โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และวเิคราะห์
การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรโดยสถิติการวิเคราะห์
ถดถอยแบบพหุคูณ(Multiple RegressionAnalysis) 
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6. สรุปผลการวจัิย 
 1.ปัจจยัส่วนบุคลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 120คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 
75 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 มีอายใุนช่วง 35 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80 มีสถานภาพ
การสมรสมากท่ีสุด จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 59.20 มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 103 
คน คิดเป็นร้อยละ 85.80และมีระยะเวลาในการปฏิบติังานมากกวา่ 5 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อย
ละ 68.30 
 2.ผลการศึกษาการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ร 
  2.1การสนับสนุนจากองค์กรพบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.66โดยการ
สนับสนุนจากองคก์รดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากบั4.67รองลงมาคือ ดา้นการปฏิบติังาน 
ดา้นความมัน่คงในการท างานดา้นความรู้ในงานและโอกาสกา้วหน้ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั4.67, 4.66, 4.65 ตามล าดบัโดย
ดา้นดา้นจิตอารมณ์มีค่าเฉล่ียต ่าสุด เท่ากบั4.65และเม่ือพิจารณา รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเป็นส่วนใหญ่ 
  2.2พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ร พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย4.65 
โดยดา้นพฤติกรรมการให้ความร่วมมือมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั4.69รองลงมาคือ ดา้นพฤติกรรมความส านึกใน
หน้าท่ี ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น ด้านพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดทั้งหมดมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั4.66, 4.66 และ4.64 ตามล าดบัโดยดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น มีค่าเฉล่ียต ่าสุด เท่ากบั4.62 
และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเป็นส่วนใหญ่ 

 
ตารางที ่1 การวเิคราะห์สมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร 

เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

t-Test P-Value F-Test P-Value F-Test P-Value F-Test P-Value F-Test P-Value 

-0.504 0.615ns 1.257 0.292ns 0.126 0.882ns 2.468 0.088ns 1.417 0.247ns 

  

7. อภิปรายผล 
  ผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และระยะเวลาใน
การปฏบิัตงิานแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ต่ีอองค์กรแตกต่างกนั 
 1.ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รไม่แตกต่างกนั
ท่ีระดบัความมีนยัส าคญั 0.05 ซ่ึงไม่ไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ เพศเป็นเพียงตวับ่งช้ีคุณลกัษณะเฉพาะ
ของบุคคล แต่ในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั สินกา้วคอนสตร้ัคชัน่ จ ากดั นั้นไดรั้บการพิจารณาใหป้ฏิบติังาน
ในต าแหน่ง หนา้ท่ีความรับผิดชอบตามความรู้ ความสามารถ ซ่ึงพนกังานแต่ละคนไม่วา่เพศหญิงหรือเพศชาย ต่าง
ตั้งใจปฏิบติังาน และแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของตนเองให้ดีท่ีสุด ดงันั้นจึงเป็นเหตุให้พนกังานบริษทั 
สินก้าวคอนสตร้ัคชั่น จ ากัด ท่ีมีเพศต่างกัน จึงมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บดินทร์ หาญบุญทรง (2555)ท่ีท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคล บุคลิกภาพห้า
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องคป์ระกอบ การรับรู้การสนับสนุนขององค์กรกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ของขา้ราชการใน
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทยผลการวจิยัพบวา่ ขา้ราชการท่ีมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์รโดยรวม ไม่แตกต่างกนั 
 2.ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีอายตุ่างกนั มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ต่อองคก์รไม่แตกต่างกนัท่ี
ระดบัความมีนยัส าคญั 0.05 ซ่ึงไม่ไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ อาย ุเป็นเพียงตวับ่งช้ีถึงคุณลกัษณะเฉพาะ
ของแต่ละบุคคลเท่านั้น แต่ในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั สินกา้วคอนสตร้ัคชัน่ จ ากดั นั้นเช่ือวา่ไม่วา่อายเุท่าไร 
ก็สามารถเรียนรู้การปฏิบติังานไดต้ลอดเวลา ในทุกกลุ่มทุกช่วงอายอุยา่งเท่าเทียมกนั อีกทั้งบริษทั สินกา้วคอนสตร้ัค
ชัน่ จ ากดั นั้นให้เงินเดือนหรืออตัราค่าจา้งตามท่ีกฎหมาย หรือกฎเกณฑท่ี์หน่วยงานราชการก าหนดหรือไดร้ะบุไว ้ไม่
พิจารณาจากอาย ุหรือล าเอียงวา่อายนุอ้ยจะไดเ้งินเดือนหรือค่าจา้งนอ้ยดงันั้นจึงเป็นเหตใุหพ้นกังานบริษทั สินกา้ว
คอนสตร้ัคชัน่ จ ากดั ท่ีมีอายตุ่างกนั จึงมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุนทรี ศักดิ์ศรี และนทรัิตน์ พัฒนภักด ี(2557) ท่ีท าการศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีในองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัผลการวิจยั 
พบวา่ บุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีใน
องคก์รไม่แตกต่างกนั 
 3.ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีพฤติกรรม การเป็นสมาชิกท่ีดีต่อ
องค์กรไม่แตกต่างกนัท่ีระดบัความมีนัยส าคญั 0.05 ซ่ึงไม่ไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ สถานภาพสมรส
เป็นคุณลกัษณะทางประชากรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองทางเศรษฐกิจสังคมกฎหมายแต่ในการปฏิบติังานพนกังานบริษทั สิน
กา้วคอนสตร้ัคชัน่ จ ากดั ไม่วา่จะมีสถานภาพการสมรสอะไรก็ตาม ต่างแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อ
องค์กร โดยไดแ้สดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานภาพการ
สมรสซ่ึงเป็นส่ิงสมมติท่ีสงัคมก าหนด ซ่ึงไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ร และการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทั สินกา้วคอนสตร้ัคชัน่ จ ากดัดงันั้นจึงเป็นเหตุให้พนกังานบริษทั สินกา้วคอนสตร้ัคชัน่ จ ากดั ท่ีมี
สถานภาพการสมรสต่างกนั จึงมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้ง กบังานวจิยัของ 
จณิห์จฑุา ศรีเหรา (2559) ไดท้ าการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รของ
พนักงานสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
สถานภาพการสมรสต่างกนั มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร ไม่แตกต่างกนั 
 4.ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รไม่
แตกต่างกนัท่ีระดบัความมีนัยส าคญั 0.05 ซ่ึงไม่ไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าระดบัการศึกษาเป็นเพียง
ผลส าเร็จท่ีเกิดจากการเรียนรู้ท่ีแสดงใหเ้ห็นหรือบ่งช้ีให้เห็นไดว้า่พนกังานบริษทั สินกา้วคอนสตร้ัคชัน่ จ ากดั แต่
ละคนส าเร็จการศึกษาในระดบัสูงสุดระดบัใด และแต่ละบุคลผ่านการเรียนรู้ หรือเช่ียวชาญ ช านาญงานอะไรมา
บา้ง ก่อนจะเขา้ท างาน ถึงแมว้า่ระดบัของการศึกษา (Education) ของพนกังานจะแตกต่างกนัก็ตาม แต่บริษทั สิน
กา้วคอนสตร้ัคชัน่ จ ากดั ใหค้วามส าคญั และตระหนกัถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากกวา่ระดบัการศึกษา
ของแต่ละบุคคล จึงเอาใจใส่และดูแล และเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกคน ทุกระดบัการศึกษามีความเจริญ กา้วหนา้
ในต าแหน่ง/หนา้ท่ีการงานอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ดงันั้นจึงเป็นเหตุให้พนกังานบริษทั สินกา้วคอนสตร้ัค
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ชั่น จ ากัด ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรไม่แตกต่างกันซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ บดินทร์ หาญบุญทรง (2555) ท่ีท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนบุคคล บุคลิกภาพห้าองคป์ระกอบ 
การรับรู้การสนับสนุนขององค์กรกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ของข้าราชการในส านักงาน
ปลดักระทรวงมหาดไทยผลการวจิยัพบวา่ ขา้ราชการท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององคก์ร ไม่แตกต่างกนั 
 5.ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ต่อองค์กรไม่แตกต่างกันท่ีระดับความมีนัยส าคญั 0.05 ซ่ึงไม่ไปตามสมมติฐาน ทั้ งน้ีเป็นเพราะว่า วฒันธรรม
องคก์รของบริษทั สินกา้วคอนสตร้ัคชัน่ จ ากดั ท่ีพนักงานมีอาวโุสหรือมีประสบการณ์ในการท างานท่ีมากกวา่จะ
เป็นผูใ้หค้วามรู้ สอนงาน และใหค้วามช่วยเหลือในการปฏิบติังานกบัพนกังานท่ีเพ่ิงเขา้มาท างาน หรือมีอาวโุสนอ้ย 
และประสบการณ์ในการท างาน นอ้ย หรือมีระยะเวลาในการปฏิบติังานไม่นานมากนกั เพ่ือให้การปฏิบติังานของ
บริษทัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลดีต่อตวัพนักงานเอง และต่อองค์กร ดงันั้นจึงเป็นเหตุให้
พนกังานบริษทั สินกา้วคอนสตร้ัคชัน่ จ ากดั ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อ
องค์กรไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนทรี ศักดิ์ศรีและนทิรัตน์ พัฒนภักดี (2557) ไดท้ าการศึกษา
วิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัผลการวจิยัพบวา่ บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการท่ีมีระยะเวลาใน
การปฏิบติังานต่างกนั มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ในองคก์รไม่แตกต่างกนั 
 ผลการศึกษาการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร 
อภิปรายผลการศึกษาดงัต่อไปนี ้
          ผลการศึกษาระดบัการส่งผลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ทั้ง 5 ตวั ประกอบดว้ย ผลตอบแทน
และสวสัดิการ (POS1) ความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า (POS2) ความมั่นคงในการท างาน (POS3) จิตอารมณ์ 
(POS4) และการปฏิบติังาน (POS5) มีอิทธิพลและส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การในภาพรวม 
(TOCB) ของของพนักงานบริษทัสินกา้วคอนสตร้ัคชัน่ จ ากดั อยูใ่นระดบัสูง มีค่าเท่ากบั 0.681 (R = 0.681) หรือร้อย
ละ 46.40 (R2 = 0.464) มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการท านาย เท่ากบั ±0.38011 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรดา้นการปฏิบัติงาน  (POS5) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์รในภาพรวม (TOCB) สูงสุด ( = 0.345) ดงันั้นผูบ้ริหารควรตอ้งเนน้การรับรู้การสนบัสนุน
จากองค์กรดา้นการปฏิบัติงาน (POS5) มากเป็นพิเศษเพราะเป็นการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลและ
ส่งผล ( = 0.345) ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรมากท่ีสุด รองลงไปคือดา้นความรู้ในงานและโอกาส
กา้วหน้า (POS2) ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ (POS1) ด้านความมัน่คงในการท างาน (POS3) และด้านจิต
อารมณ์ (POS4) โดยมีค่าอิทธิพล  = 0.213, 0.070, 0.067 และ 0.057 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของหลาย
ท่าน เช่น Dymack, McCarthy (2006) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการรับรู้ของ พนักงานต่อการพฒันาวฒันธรรมการเรียนรู้ 
กรณีศึกษาธุรกิจสายการผลิตขนาดกลางพบวา่ พนกังาน มีการรับรู้และเขา้ใจถึงการเรียนรู้แตกต่างกนัหลายระดบั
แต่การเรียนรู้นั้นถูกท าให้เป็นลกัษณะของกฎระเบียบขององคก์รถูกยอมรับ และเป็นผลดีต่อตวัพนักงานและบริษทั 
งานวิจยัของ Moorman (2008) ท่ีศึกษาการรับรู้ของพนักงานเก่ียวกบัความยุติธรรมขององค์การกบัพฤติกรรมท่ีเขา
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กระท าเพื่อองค์กร พบว่า การท่ีพนักงานรับรู้ว่าตนเองได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมจะท านายพฤติกรรมเพ่ือ
องคก์รท่ีอยูน่อกเหนือบทบาทหนา้ท่ีการท างานได ้งานวิจยัของ รัตนภัทร์ สุวรรณสิทธิ (2558) ท่ีศึกษา การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผ่านสมรรถนะหลักของบุคลากรส านักงาน
ประกนัสังคม พบว่าการสนับสนุนจากองค์กร ส่งผลท าให้ประสิทธิภาพการบริการมีคุณภาพและมีประสิทธิผลท่ีดี
ยิ่งข้ึนและงานวิจัยของ มาริสสา  อินทรเกิด  (2559)  ท่ีศึกษาการรับรู้การสนับสนุน จากองค์กร และการรับรู้การ
สนบัสนุนจากหัวหนา้งาน ท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานสายสนบัสนุนมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหน่ึง
ผลการวิจยัพบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร มีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 สาเหตุท่ีค่าเฉล่ีย (POS) 5ดา้น และ (OCB) 5ดา้น มากท่ีสุดทุกดา้น เพราะในความเป็นจริงหนา้งานหาก
พนักงานรู้ว่าองค์กรสนบัสนุนการปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี ย่อมส่งผลต่อการเป็นสมาชิกท่ีดีอยูแ่ลว้ แบบสอบถาม
ส่วนใหญ่จะกา ช่อง 4และ5 สาเหตุเพราะองคก์รมีการสนบัสนุนพนกังานรวมถึงครอบครัวของพนกังานเอง เพื่อ
ความมัน่คงในการท างาน ความมัน่คงทางดา้นจิตใจ สร้างความเช่ือมัน่ การจ่ายค่าตอบแทนทุกๆ 15 วนั ท าให้ไม่
เกิดปัญหาในเร่ืองของการเงินสามารถเบิกเงินส ารองตามผลงานหากฉุกเฉิน รวมถึงพนกังานรับรู้ว่าฝ่ายบริหาร
และผูบ้งัคบับญัชา ประพฤติตนเป็นแบบอยา่ง ลงมือปฏิบติังานเองจริง ท าใหพ้นกังานเห็นถึงความใส่ใจในการลง
มือท างาน และสามารถอยูก่บัพนกังานไดอ้ยา่งมีมนุษยสมัพนัธ์ ไม่ใช่มองแค่เป็นนายจา้งกบัลูกจา้ง แต่องคก์รดูแล
เอาใจใส่กนัแบบครอบครัว ทั้งในขณะเวลาปฏิบติังานและนอกเหนือเวลางานปกติ สามารถซ้ือใจพนกังานไดทุ้ก
ฝ่าย สร้างความศรัทธา การให้รางวลัเพื่อการยอมรับ ตามสถานการณ์เพื่อจูงใจให้พนักงานด าเนินปฏิบติังานให้
บรรลุวตัถุประสงค ์ (POS5) การรับรู้การสนบัสนุนดา้นการปฏิบติังานเป็นค่ามีนยัส าคญัทางสถิติแค่ตวัเดียว (ค่า
P<0.05จากตาราง)คือตวัแปรส าคญั ท่ีมีอิทธิต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี (OCB) ท่ีบริษทัน้ี เป็นเพราะการรับรู้
วา่ฝ่ายบริหารและผูบ้งัคบับญัชาให้การสนบัสนุนสอนงาน ให้ความไวว้างใจ และให้ความช่วยเหลือแก่พนกังาน
เม่ือมีปัญหา เพ่ือใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และจดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกในองคก์ร 
เพ่ือสร้างความยัง่ยนืใหก้บัองคก์รต่อไปได ้
 

8. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
          ด้านผลตอบแทนและสวสัดกิาร ควรด าเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของการไดรั้บผลตอบแทน
และสวสัดิการ ใหเ้หมาะสมกบัปริมาณงานและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
     ด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า ควรด าเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของ การส่งเสริมให้
พนักงานมีโอกาสกา้วหน้าในสายงานท่ีปฏิบติั หรือสายงานอ่ืน ๆ และการพฒันาหรือเรียนรู้วิธีการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 ด้านความมั่นคงในการท างาน ควรด าเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของ การสร้างขวญัก าลงัใจ 
และแรงจูงใจในการปฏิบติังานใหค้วามส าคญัท่ีจะธ ารงรักษาพนกังานไว ้และสามารถ ท างานกบัองคก์รอยา่งมัน่คง 
 ด้านจิตอารมณ์ ควรด าเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของ การมีความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหน่ึง
ของบริษทัไม่คิดจะไปปฏิบติังานท่ีอ่ืน 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

 

698 

 ด้านการปฏิบัติงาน ควรด าเนินการพัฒนา และปรับปรุงในเร่ืองของการสนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ท่ีจะช่วยส่งเสริมใหพ้นกังานท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

9. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษา การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ร 
โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทัรับเหมาก่อสร้างอ่ืน ๆ  
 2. ควรศึกษา ปัจจัยอ่ืน ๆ นอกจากการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีต่อองค์กร เช่น วฒันธรรมองค์กร บรรยากาศองค์กร คุณภาพชีวิตในการท างาน หรือภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 
วตัถุประสงคก์ารศึกษาคร้ังน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือท าการส ารวจการรับรู้และการยอมรับ วตัถุประสงคเ์พ่ือส ารวจ

การรับรู้และการยอมรับ ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อนโยบายการช าระเงินผา่นระบบคิวอาร์โคด้ โดยมีจ านวนตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยท าธุรกรรมการเงินอิเลก็ทรอนิกส์อยูท่ี่ร้อยละ 43 โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัการช าระเงินผา่นคิวอาร์อยูท่ี่ร้อยละ 36 พบวา่ปัจจยัทางดา้นความตั้งใจและ
พฤติกรรมการใชก้ารช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ ความเช่ือมัน่ต่อการช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ และ การรับรู้ความ
เส่ียงต่อการช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ มีอิทธิพลต่อการยอมรับการช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 

ค าส าคญั: ประเทศไทย 4.0,ระบบช าระเงินคิวอาร์โคด้, สงัคมไร้เงินสด, ธุรกิจดิจิทลั 
 

ABSTRACT 
The objective of this study is to study the awareness and the acceptance of Thai consumers toward QR 

Code payment. A total of 400 usable samplings are obtained. The findings show that the samplings already used 
the electronic financial transaction at 43%, and they know about the QR code payment at 36%. The findings 
reveal that the predictor variables of behavioral intention, trust, and risk taking at 0.05 significance level. 
 

KEYWORDS: Thailand 4.0, QR Code Payment, Cashless Society, Digital Business 
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1. บทน า 

 จากนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และภายใต้การส่งเสริมเร่ืองเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy) การสร้างธุรกิจใหม่ ๆ โดยการขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยีจึงกลายเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ได ้ซ่ึงกิจกรรมหน่ึงท่ีทางภาครัฐไดเ้ขา้มาใหค้วามสนใจเพ่ือเป็นการกระตุน้การใชจ่้ายและการลดการใชเ้งินสด
ลง คือ การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) โดยปัจจุบันการท าธุรกรรมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคล่ือนท่ี หรือ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี กลายมาเป็นส่วนหน่ึงใน
ชีวิตประจ าวนั (สราวธุ ควชะกุล, 2558) การช าระเงินดว้ย QR Code เป็นอีกหน่ึงนโยบายท่ีทางภาครัฐให้ความ
สนใจและผลกัดันให้เกิดการใช้งานจริงภายในปี 2560 เพื่อลดตน้ทุนในการผลิตธนบัตรหรือเหรียญ และลด
ตน้ทุนของธนาคารในการขนยา้ยเงินเขา้สู่ตู ้ATM แต่อย่างไรก็ตามในภาคของประชาชนยงัคงมีความกงัวลใน
เร่ืองของการใชง้านไม่วา่จะเป็นเร่ืองความสะดวกหรือความปลอดภยั เป็นตน้ (แบรนดอิ์นไซต,์ 2560)  ดงันั้นการ
วิจยัในคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือส ารวจการรับรู้และการยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อนโยบายการช าระเงินผ่าน
ระบบคิวอาร์โคด้ 
 

ระบบการช าระเงินอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Payment) 
 เศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) เป็นหน่ึงในนโยบายในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศโดยการ
น าเอาดิจิทลัและเทคโนโลยีเขา้มาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานในกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ  
เพ่ือเพ่ิมผลิตผลโดยใชเ้วลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินคา้และบริการต่าง ๆ เพื่อให้เราแข่งขนัทางธุรกิจ
ดว้ยนวตักรรม (Boonnoon, 2014) ระบบการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Payment) เป็นหน่ึงในปัจจยั
ท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทลั โดยเป็นการใชเ้ครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นองค์ประกอบหลกัในการท า
ธุรกรรมในการรับหรือการช าระเงินระหวา่งธุรกิจกบัลูกคา้ (Hsiao, Kua, & Pei, 2002) ตั้งแต่ในอดีตจนจึงปัจจุบนั
ไดมี้วิวฒันการในการช าระเงินในการท าธุรกรรมในการซ้ือสินคา้ อาทิเช่น การช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต บตัรเงิน
สด หรือ การโอนเงินผ่านโมบายแบงค์ก้ิง เป็นตน้ ประโยชน์ของการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับภาคธุรกิจ
แลว้นั้นคงเป็นดา้นของความสะดวกมากยิง่ข้ึน ท าให้ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย รวมถึงความเส่ียงจากการถือเงิน
สด อยา่งไรก็ตามปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการพฒันาระบบการช าเงินอิเล็กทรอนิกส์ คือ ความกา้วหน้าทางดา้น
เทคโนโลยแีละอินเตอร์เน็ตท่ีมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว และมีการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 ระบบการช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ไดรั้บความนิยมจากการเติบโตของธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีผา่น
มามีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ือง การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย 
โดยเฉพาะอุปกรณ์เคล่ือนท่ีอยา่งสมาร์ตโฟนเน่ืองจากสามารถใชง้านไดทุ้กสถานท่ีและทุกเวลา และการเขา้ถึง
อินเตอร์เน็ตเป็นเร่ืองท่ีง่ายข้ึน Global Payment Report (2016) พบวา่ ค่าเฉล่ียการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม
ประเทศเอเชียแปซิฟิก ปี 2015 อยู่ท่ี 19.5% และประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์อยู่ท่ี 
7.6% และในปี 2017 จะเพ่ิมข้ึนเป็น 23% และมีการประมาณการมูลค่าการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2017 ว่า 
การช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ทัว่โลกอาจสูงถึง 41% หรือ 1,656,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงจากจ านวนผูใ้ชส้มาร์ท
โฟนในประเทศไทยกวา่ 47 ลา้นคน ธนาคารแห่งประเทศไทย (2560) พบวา่ มีการใชบ้ริการพร้อมเพยป์ระมาณ 
33 ลา้นเลขหมาย และมีมูลค่าการโอนเงินผา่นพร้อมเพยป์ระมาณ 122,674 ลา้นบาท 
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สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) 
 สงัคมไร้เงินสด (Cashless Society) ก าลงัขยายตวัเขา้ไปในสงัคมในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ี
มีประชากรมากเป็นอนัดบัหน่ึงอยา่งประเทศจีน สงัคมไร้เงินสด คือ การท าธุรกรรมไม่วา่จะเป็นการซ้ือสินคา้ ข้ึน
รถสาธารณะ หรือการใช้บริการต่าง ๆ ในสังคมท่ีจะไม่เกิดการใช้เงินสด สังคมไร้เงินสดเป็นแนวคิดสังคม
เศรษฐกิจท่ีปราศจากเงินสด หรือสังคมเศรษฐกิจท่ีไม่นิยมถือเงินสด โดยมีจุดเร่ิมตน้โดยธนาคารพาณิชยช่์วงปี 
1950 ซ่ึงธนาคารพาณิชยเ์ห็นถึงความส าคญัของเงินสดในอนาคตจะมีค่าลดน้อยลง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 
2559) และจะถูกแทนท่ีโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมในการท าธุรกรรมทางการเงินแทน  
ต่อเน่ืองมาจนถึงยคุปัจจุบนั แมว้า่หลาย ๆ ประเทศรวมถึงไทยจะมีการเร่ิมเปล่ียนแปลงจากสงัคมเงินสด ไปสู่การ
ใช้ ระบบบัตรเครดิตและเดบิต หรือการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ในการใช้จ่ายช าระค่าบริการใน
ชีวติประจ าวนั (บีบีซี, 2560) 
 มีงานวิจยั ๆ จ านวนหน่ึงพบวา่การท่ีสังคมเปล่ียนเป็นสังคมไร้เงินสดจะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดจบัจ่ายใช้
สอยง่ายมากข้ึน มีผลช่วยผลกัดนัเศรษฐกิจต่อได ้และช่วยท าให้เศรษฐกิจเติบโต อีกทั้งยงัเป็นการช่วยลดตน้ทุน
จากท่ีไม่ตอ้งมีการพิมพธ์นบตัรและเหรียญของทางภาครัฐลงได ้ดงันั้นเม่ือมีการใชจ่้ายมากข้ึน รัฐบาลก็จะเก็บ
ภาษีไดม้ากข้ึน รัฐบาลก็จะมีเงินไปลงทุนพฒันาประเทศช่วยให้เศรษฐกิจหมุนเวียน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(2560)  แต่อยา่งไรก็ตามนกัเศรษฐศาสตร์ยงัคงเป็นกงัวลในเร่ืองของภาระหน้ีในภาคครัวเรือนและหน้ีส่วนบุคคล
ท่ีจะท าให้เกิดการใชจ่้ายเงินเกินความจ าเป็น อาจจะท าให้ประชาชนประสบปัญหาเร่ืองการออมเงิน และเป็นการ
เพ่ิมภาระหน้ีสินหนกักวา่ท่ีเป็นอยูอ่ยา่งในปัจจุบนั (แรบบิทไฟแนนท,์ 2560) 
 อยา่งไรก็ตามรัฐบาลประเทศไทยไดผ้ลกัดนัให้สงัคมไทยเขา้สู่ยคุสังคมไร้เงินสดอยา่งเตม็รูปแบบ ผา่น
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment 
Master Plan) ท่ีท าหน้าท่ีผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนผ่านจากการช าระเงินดว้ยเงินสด ไปสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
อยา่งเป็นรูปธรรมภายในส้ินปี 2560 ผา่นระบบออนไลน์ในช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น Internet Banking, Mobile 
Banking การหกับญัชีอตัโนมติั และ e-Money เป็นตน้ (กระทรวงการคลงั, 2560) 
 
การช าระเงินผ่านควิอาร์ โค้ด QR Code Payment 
 ปี 2560 รัฐบาลได้มีนโยบายโดยการประกาศผ่านกระทรวงการคลังเก่ียวกับนโยบาย National e-
Payment โดยร่วมมือกบักลุ่มธนาคารเพ่ือมุ่งสู่สงัคมไร้เงินสด เพ่ือท่ีจะปฏิรูปโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบธนาคาร
ในประเทศ และผลกัดนัประเทศเขา้สู่เศรษฐกิจยคุดิจิทลั (Digital Economy) ผ่านการบริการโอนเงินและรับโอน
เงินในรูปแบบ พร้อมเพย ์(Prompt Pay) (กระทรวงการคลงั, 2560) 
 คิวอาร์ โค้ด (QR Code) คือ รหัสชนิดหน่ึงท่ีถูกพฒันามาจากบาร์โคด้ (Barcode) มีความสะดวกใน
สามารถใชง้านง่ายและเก็บขอ้มูลไดม้ากกวา่ ปัจจุบนันิยมน ามาใชห้ลายรูปแบบ เช่น ใชเ้ป็นช่องทางการรับช าระ
เงินท่ี ร้านค้า เข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ต่าง ๆ เพียงแค่สแกนผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Mobile 
Application) โดยธนาคารแห่งประเทศไทยไดเ้ร่ิมพฒันาระบบมาตรฐาน (Standard QR Code) เพื่อสร้างรูปแบบ
ในการท าธุรกิจและนวตักรรมทางการเงิน (FinTech) เพ่ือใชจ่้ายค่าสินคา้และบริการตามร้านคา้ทัว่ไป (ปิยพร อรุณ
เกรียงไกร, 2560) รวมทั้งธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ และเพ่ิมความมัน่คงปลอดภยัในการท าธุรกรรม และลด
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ภาระค่าใชจ่้ายของรัฐในการจดัการธนบตัร ซ่ึงการช าเงินผา่นคิวอาร์ โคด้ (QR Code) เกิดจากการเช่ือมขอ้มูลบญัชี
ของลูกคา้กบัธนาคาร หรือบตัรเดบิต บตัรเครดิต บญัชีเงินฝากธนาคาร บญัชี e-Wallet และพร้อมเพย ์โดยลูกคา้
ไม่จ าเป็นตอ้งพกบตัรติดตวั ลดการใชเ้งินสด หรือขอเลขบญัชีของร้านคา้หรือธุรกิจเพ่ือโอนเงินอีกต่อไปและไม่มี
ภาระในการติดตั้งเคร่ืองอ่านบตัรใด ๆ ช าระเงินผ่านคิวอาร์ (QR Code Payment) มีทั้งหมด 2 รูปแบบ (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2560) 

1) Static QR Code: ร้านคา้สามารถพิมพแ์ละติด QR Code ไวท่ี้แคชเชียร์หรือท่ีตวัสินคา้ไดต้ลอดจนกว่า
ขอ้มูลการช าระเงินจะเปล่ียนไป โดยร้านคา้อาจเป็นผูก้  าหนดราคาให้ลูกคา้ช าระเงินตามท่ีระบุ หรือ
ลูกคา้เป็นผูใ้ส่จ านวนเงินเองก็ได ้

2) Dynamic QR Code: การท าธุรกรรมแต่ละคร้ังจะใช ้QR Code ท่ีแตกต่างกนั เช่น การระบุราคารวมของ
สินคา้โดยลูกคา้ไม่ตอ้งใส่จ านวนเงิน กรณีน้ี QR Code จะถูกสร้างข้ึนจากแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์
พกพาของร้านคา้นั้น ๆ 

 
แนวคดิเกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลยขีองผู้บริโภค 

 ความตั้งใจทีจ่ะท าพฤติกรรม (Behavioral Intention) 
 Ajzen (1991) กล่าวถึงการกระท าดว้ยเหตุผลวา่บุคคลจะตดัสินใจท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรม
ตามข้อมูลท่ีมีอยู่ การกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงจะถูกก าหนดโดยความตั้ งใจท่ีจะท าพฤติกรรมนั้ น 
(Behavioral Intention) ซ่ึงความตั้ งใจท่ีจะท าพฤติกรรมเป็นผลจากองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ 1) ทัศนคติต่อ
พฤติกรรมดงักล่าวและการรับรู้ถึงความกดดนั หรือ อิทธิพลทางสังคมต่อการกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมนั้น
หรือความคิดท่ีวา่บุคคลส่วนใหญ่เห็นวา่ เขาควรหรือไม่ควรแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ เรียกวา่การคลอ้ยตามส่ิงอา้งอิง 
(Subjective Norm) โดยทัว่ไปบุคคลจะมีความตั้งใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมอนั ใดอนัหน่ึงเม่ือประเมินวา่พฤติกรรม
นั้นมีผล ในทางบวกต่อเขาและบุคคลมีความส าคญัต่อตวัเขาเห็นวา่เขาควรแสดงพฤติกรรมนั้น เม่ือทศันคติ และ
การคลอ้ยตามส่ิงอา้งอิงสอดคลอ้งกบัความตั้งใจจะท าพฤติกรรมนั้นจะเกิดข้ึนและควรใหน้ ้ าหนกัของตวัก าหนด
ทศันคติและการคลอ้งตามส่ิงอา้งอิง เพ่ือท่ีจะสามารถอธิบายความตั้งใจจะกระท า ซ่ึงทศันคติและการคลอ้ยตามส่ิง
อา้งอิงเป็นผลมาจากความเช่ือเป็นพ้ืนฐานของทศันคติ เรียกความเช่ือตามพฤติกรรม (Behavioral Belief) ส่วน
ความเช่ือเป็นพ้ืนฐานของบรรทดัฐานเชิงอตัวิสยั คือ ความเช่ือตามกลุ่มอา้งอิง แมว้า่บุคคลจะมีความเช่ือมากมาย
แต่จะมีความเช่ือท่ีจะเป็นตวัก าหนดทศันคติต่อพฤติกรรมอนัใดอนัหน่ึง การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงอาจจะเกิดจาก
ผลระหวา่งความเช่ือของกลุ่มอา้งอิง และ ความคาดหวงัของกลุ่มอา้งอิง  
 ความเช่ือมั่น (Trust)  
 ความเช่ือมัน่ คือ ความเช่ือท่ีว่าผลิตภณัฑ์หรือบริการของผูใ้ห้บริการสามารถท่ีจะมีผลประโยชน์ใน
ระยะยาวต่อผูบ้ริโภค (Crosby, Evans & Cowles, 1990) ซ่ึงความเช่ือมัน่จะเกิดจากการสร้างความไวว้างใจ การ
สร้างความน่าเช่ือถือ และแสดงให้ เห็นถึงความภกัดี โดยแสดงให้ลูกคา้เห็นเม่ือมีการเขา้รับบริการโดยความไว้
เน้ือเช่ือใจเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสามารถสร้างความผูกพนัท่ีส าคญัระหวา่งตราสินคา้ไดท้า้ให้เกิดปัจจยัของความ
จงรักภกัดีต่อตราสินคา้หรือร้านคา้ (Batemana, C., & Valentineb, 2015) มีงานวิจยัพบว่าความไวว้างใจมีผลการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ และส่งผลต่อการกลบัมาซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภค (Jongchul, Hanjoon, & Kim, 2014) ดงันั้นความ
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ไวว้างใจเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย ท่ีจะก่อความเช่ือมั่นในการ
ใหบ้ริการท่ีดีจากธุรกิจ 
 ความยอมรับความเส่ียง (Risk Taking) 

 Hong and Yi (2012) กล่าววา่ ความเส่ียงท่ีไดรั้บรู้ (Perceived risk) ของผูบ้ริโภค จะมีผลต่อการตดัสินใจ
ในการยอมรับหรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค โดยเป็นการค านึงถึงความเส่ียงในดา้นการสูญเสียเงินทองและ
การสูญเสียผลประโยชน์หรือขอ้เสียหายทั้งหมดท่ีเกิดจาก สถานการณ์การซ้ือผลิตภณัฑห์รือการใชบ้ริการ ความ
เส่ียงท่ีรับรู้ไดอ้าจเป็นเร่ืองเก่ียวกับความไม่สะดวกของผูบ้ริโภค หรือ การท างานของผลิตภณัฑ์ไม่ดีหรือการ
สูญเสียสถานภาพทางสังคมอนัเป็นผลมาจากการซ้ือสินคา้หรือบริการซ่ึงส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการ
เลือกซ้ือหรือใชสิ้นคา้หรือบริการของธุรกิจต่อไป (สุนนัทา หลบภยั และ นิตนา ฐานิตธนกร, 2559) ระดบัการรับรู้
และการยอมรับ ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนมีอิทธิพลต่อลูกคา้ในการตดัสินใจ เลือกใชบ้ริการ ไม่วา่หลงัจากไดซ้ื้อสินคา้
หรือรับบริการแลว้ ความเส่ียงนั้นจะเกิดข้ึนจริงหรือไม่ก็ตาม หากความรู้สึกถึงความเส่ียงจะส่งผลต่อการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภค โดยความเส่ียงท่ีผูบ้ริโภคมกัจะรับรู้ไดมี้ดงัน้ี 

1. ความเส่ียงท่ีเกิดขากการบกพร่องต่อการใช้งาน (Functional Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจาก
ผูบ้ริโภคคาดหวงัต่อการใชง้านของผลิตภณัฑห์รือการเขา้รับบริการโดยไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั 

2. ความเส่ียงท่ีอาจเกิดกับร่างกาย (Physical Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากลกัษณะทางกายภาพของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการอาจส่งผลกบัผูบ้ริโภคหรืออาจเป็นอนัตรายต่อผูอ่ื้น 

3. ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) ความเส่ียงจากบริการท่ีเลือกซ้ือไม่มีความคุม้ค่ากบัเงินท่ีเสีย
ไป  

4. ความเส่ียงทางสังคม (Social Risk) ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการใช้บริการท่ีด้อยค่าจนท าให้เกิด
ความรู้สึกอบัอายต่อสงัคม 
 

2. วธีิการด าเนินการวจัิย  
 กลุ่มตวัอย่างคือผูบ้ริโภคท่ีท าธุรกรรมการเงินอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพ โดยมีจ านวนประชากรท่ีไม่แน่ชัด 
และมีขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง (Krejcie and Morgan, 1970) ขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่งคือการเลือกเก็บ
ตวัอยา่งผูท่ี้จะตอบแบบสอบถามโดยใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบตามความสะดวก (Convenience sampling) 
วธีิวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) โดยสถิติ ท่ีใช้ประกอบไปด้วยค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression Analysis) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
3. สรุปผลการวจัิย 
 กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง เคยท าธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์อยู่ท่ีร้อยละ 43 และไม่เคยท า
ธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์อยู่ท่ีร้อยละ 57 และทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการช าระเงินผ่านคิวอาร์อยู่ท่ีร้อยละ 36 
และ ไม่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการช าระเงินผา่นคิวอาร์อยูท่ี่ร้อยละ 64  
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 ตางรางท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามในดา้นความตั้งใจในการใชก้ารช าระเงินผ่านระบบคิวอาร์ใน
ภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 โดยเม่ือจ าแนกปัจจยัความตั้งใจใน
การใชก้ารช าระเงินผา่นระบบคิวอาร์ พบวา่ดา้นท่ีมีผลในระดบัมากท่ีสุดคือการช าระเงินผ่านระบบคิวอาร์เป็นวิธี
ท่ีทนัสมยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69 การช าระเงินผ่านคิวอาร์เป็นวิธีท่ีสะดวกมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 และ การช าระเงิน
ผา่นคิวอาร์เป็นประสบการณ์ท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 
 
ตารางที ่1 ความตั้งใจในพฤติกรรมในการใชก้ารช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ 
ความตั้งใจในพฤตกิรรม ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน อนัดบั 
การช าระเงินผา่นคิวอาร์เป็นวธีิท่ีทนัสมยั 3.69 1.09 1 
การช าระเงินผา่นคิวอาร์เป็นประสบการณ์ท่ีดี 3.30 0.98 3 
การช าระเงินผา่นคิวอาร์เป็นวธีิท่ีสะดวก 3.53 0.99 2 
เฉลีย่ 3.51 0.86 มาก 
 
 ตางรางท่ี 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามในดา้นความเช่ือมัน่ในการใชก้ารช าระเงินผ่านคิวอาร์โคด้ใน
ภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 โดยเม่ือจ าแนกปัจจยัความเช่ือมัน่ใน
การใช้การช าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด พบว่าด้านท่ีมีผลในระดับมากท่ีสุดคือผูใ้ห้บริการการช าระเงินมีระบบ
คุม้ครองผูบ้ริโภคในการท าธุรกรรม  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 ผูใ้ห้บริการการช าระเงินมีระบบการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 และ ผูใ้ห้บริการการช าระเงินสามารถเก็บรักษาขอ้มูลส่วนตวั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.90 
 
ตารางที ่2 ความเช่ือมัน่ต่อการช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ 
ความเช่ือมัน่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน อนัดบั 
ผูใ้หบ้ริการการช าระเงินมีระบบการรักษาความ
ปลอดภยัท่ีดี  

3.94 0.57 2 

ผูใ้หบ้ริการการช าระเงินสามารถเก็บรักษาขอ้มูล
ส่วนตวั 

3.90 0.67 1 

ผูใ้หบ้ริการการช าระเงินมีระบบคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
การท าธุรกรรม 

3.97 0.51 1 

เฉลีย่ 3.93 0.43 มาก 
 

ตางรางท่ี 3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามในดา้นการรับรู้ความเส่ียงในการใชก้ารช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้
ในภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09 โดยเม่ือจ าแนกปัจจยัความเส่ียงใน
การใชก้ารช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ พบวา่ดา้นท่ีมีผลในระดบัมากท่ีสุดคือการช าระเงินผา่นคิวอาร์เส่ียงต่อการ
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หลอกลวง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 การช าระเงินผา่นคิวอาร์เส่ียงต่อการโจรกรรมขอ้มูล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 และ 
การช าระเงินผา่นคิวอาร์เส่ียงต่อการใชจ่้ายเกินตวั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 

 
ตารางที ่3 การรับรู้ความเส่ียงต่อการช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ 
การรับรู้ความเส่ียง ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน อนัดบั 
การช าระเงินผา่นคิวอาร์เส่ียงต่อการโจรกรรมขอ้มูล 4.12 0.48 2 
การช าระเงินผา่นคิวอาร์เส่ียงต่อการหลอกลวง 4.20 0.45 1 
การช าระเงินผา่นคิวอาร์เส่ียงต่อการใชจ่้ายเกินตวั 3.95 0.49 3 

เฉลีย่ 4.09 0.45 มาก 
 

ตางรางท่ี 4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามในดา้นการรับรู้ยอมรับในการใชก้ารช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ใน
ภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 โดยเม่ือจ าแนกปัจจยัยอมรับในการใช้
การช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ พบวา่ดา้นท่ีมีผลในระดบัมากท่ีสุดคือการช าระเงินผา่นคิวอาร์ช่วยลดค่าใชจ่้ายใน
การท าธุรกรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 การช าระเงินผา่นคิวอาร์เป็นเร่ืองง่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 และ การช าระ
เงินผา่นคิวอาร์มีความสะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18 

 
ตารางที ่4 การยอมรับการช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ 
การยอมรับช าระเงนิผ่านควิอาร์โค้ด ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน อนัดบั 
การช าระเงินผา่นคิวอาร์มีความสะดวกและรวดเร็ว 4.18 0.73 3 
การช าระเงินผา่นคิวอาร์ช่วยลดคา่ใชจ่้ายในการท า
ธุรกรรม 

4.27 0.67 1 

การช าระเงินผา่นคิวอาร์เป็นเร่ืองง่าย 4.22 0.72 2 

เฉลีย่ 4.22 0.64 มาก 
 

ตารางท่ี 5 พบวา่ ความตั้งใจในพฤติกรรมในการใชก้ารช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ ความเช่ือมัน่ตอ่การ
ช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ และ การรับรู้ความเส่ียงต่อการช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ 

สามารถพยากรณ์การยอมรับการช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ในระดบัท่ีสูง ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.520 และมีอ านาจการพยากรณ์ร้อยละ 52 (R2) ดว้ยความคลาดเคล่ือน
ของการประมาณหรือความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการพยากรณ์เฉล่ีย 0.3668 โดยสามารถเขียนสมการการวเิคราะห์
การถดถอยพหุคูณของประสิทธิผลในการด าเนินงานดงัน้ี 
การยอมรับการช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ = 0.970 + 0.382 (ความตั้งใจในพฤติกรรมในการใชก้ารช าระเงินผา่นคิว
อาร์โคด้) + 0.248 (ความเช่ือมัน่ตอ่การช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้) + 0.160 (การรับรู้ความเส่ียงต่อการช าระเงินผา่น
คิวอาร์โคด้) 
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จากสมการสามารถอธิบายได้ว่า เม่ือความตั้งใจในพฤติกรรมในการใชก้ารช าระเงินผ่านคิวอาร์โคด้
เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย การยอมรับการช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ จะเพ่ิมข้ึน 0.382 หน่วย เม่ือความเช่ือมัน่ต่อการช าระเงิน
ผา่นคิวอาร์โคด้เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย การยอมรับการช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ จะเพ่ิมข้ึน 0.248 หน่วย และ เม่ือการรับรู้
ความเส่ียงต่อการช าระเงินผ่านคิวอาร์โคด้เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย การยอมรับการช าระเงินผ่านคิวอาร์โคด้ จะเพ่ิมข้ึน 
0.160 หน่วย 

 
ตารางที ่5 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการยอมรับการช าระ
เงนิผ่านควิอาร์โค้ด 

ค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) 

ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย
มาตรฐาน 

(β) 

t P 

ความตั้งใจในพฤติกรรมในการใช้
การช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ 

0.382 0.402 3.062 0.000* 

ความเช่ือมัน่ต่อการช าระเงินผา่นคิว
อาร์โคด้  

0.248 0.313 3.856 0.000* 

การรับรู้ความเส่ียงต่อการช าระเงิน
ผา่นคิวอาร์โคด้ 

0.160 0.177 3.676 0.000* 

ค่าคงท่ี (a) 0.970  4.093 0.000 
 R = 0.520, R2 = 0.517, SSE = 0.3668, F = 22.061, P = 0.000*  

*P < 0.01 

4. อภิปรายผล  
 นโยบายทางดา้นเศรษฐกิจดิจิทลัเป็นหน่ึงในยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ ในการกระตุน้ให้ผูบ้ริโภค
เกิดความยอมรับนั้นจ าเป็นตอ้งทาความเขา้ใจกบัปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีจะใช ้ก าหนดความตั้งใจของผูบ้ริโภค ไม่วา่จะเป็น
ปัจจัยท่ีมาจากตวับุคคลหรือปัจจัยท่ีเป็นตัวกระตุน้ปัจจัย ท่ีมาจากตวับุคคลได้แก่ลกัษณะบุคลิกภาพของตัว
ผูบ้ริโภคและทศันคติ ผูบ้ริโภคเช่ือวา่การช าระเงินผ่านคิวอาร์โคด้เป็นวิธีท่ีทนัสมยัและท าให้การท าธุรกรรมใน
ชีวติประจ าวนัง่ายข้ึน มีความสะดวกสบาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท์ และ นิตนา ฐา
นิตธนกร (2559) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือหนังสือออนไลน์และช าระเงินผ่านออนไลน์ และ ความ
สะดวกในการใชง้านจากเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนัเป็นอีกปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจัยของ สุกฤตา ศิริรัตน์รุ่งเรือง และ นิตนา ฐานิตธนกร (2559) ท่ีพบว่าความสะดวกและการได้รับ
ประโยชน์จากโทรศพัท์มือถือในการเรียกใช้บริการแท็กซ่ีเป็นปัจจยัท่ีท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจใช้บริการ  จาก
การศึกษาของ สราวธุ ควชะกุล (2558) ศึกษาความไวว้างใจในการใชบ้ริการธนาคารออนไลน์ของผูบ้ริโภค ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ความปลอดภยัเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคให้ความส าคญั ในดา้นความเช่ือมัน่
ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ โดยเฉพาะในดา้นการคุม้ครองผูบ้ริโภคและการรักษาขอ้มูลส่วน
บุคคล เน่ืองจากการท าธุรกรรมต่าง ๆ เก่ียวขอ้งกบัเงินและบญัชีท่ีผกูกบัทางธนาคาร  
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5. ข้อเสนอแนะ 
1. ทางภาครัฐควรเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์เพ่ือสร้างการรับรู้และช่วยให้ความรู้กบัผูบ้ริโภค รวมถึงภาค

ธุรกิจ เก่ียวกบัแนวทางในการท าธุรกรรมการเงินผา่นคิวอาร์โคด้ 
2. ทางภาครัฐควรมีหน่วยงานกลางคอยก ากบัดูแลมัน่ใจในความถูกตอ้งของ การท ารายการ และการ

ดูแลผูใ้ชบ้ริการ 
3. ภาคธุรกิจควรมีการปรับตวัให้สอดรับกับนโยบายและเพ่ือรองรับการช าระเงินจากนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติ 
4. ภาคธุรกิจขอ้เสนอทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมและกระตุน้การใชง้านการช าระเงินผา่นคิวอาร์โคด้ อาทิ

เช่น การสะสมคะแนน การแลกของรางวลั หรือการชิงโชค เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการรถจกัรยานยนต์รับจา้งในพ้ืน      

ท่ีอ าเภอพระประแดง โดยแบ่งเป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานของผูใ้ชบ้ริการ, ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการการใช้
บริการรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง, ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และขอ้เสนอแนะจากผูใ้ชบ้ริการ เพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการรถจกัรยานนยตรั์บจา้งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และศึกษาแนวทาง และขอ้เสนอแนะใน
การให้บริการ กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยบุคคลทัว่ไปท่ีมาใชบ้ริการจ านวน 560 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็น
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงผลการวิจัยท่ีส าคญัสรุปได้ดังน้ี 
ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุน้อยกว่า 20 ปี มีการศึกษาระดับมธัยมศึกษาหรือต ่ากว่า ท างานเป็น
พนักงานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาท โดยมีพฤติกรรมใชบ้ริการ
ในช่วงเชา้ เดือนละประมาณ 2 ถึง 5 คร้ัง เหตุใช ้คือ ความสะดวกสบาย และความรวดเร็ว ดา้นปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด มีความคุม้ค่าของราคาค่าโดยสาร และมีวิธีการคิดอตัราค่าโดยสารท่ีเหมาะสม และผูข้บัข่ี เร่ือง
มารยาทการใหบ้ริการและค านึงถึงความปลอดภยั. 
 
ค าส าคญั: ปัจจยั,บริการ,รถจกัรยานยนต ์
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study factors affecting the selection of motorcycle hire service     in 

Phra Pradaeng District. Factors related to the use of motorcycle service, marketing mix factors. And the feedback 
from the users. To improve public bicycle service to be more effective. And study guidelines and service 
suggestions the sample consisted of 560 people who used the service. The questionnaire was divided into 4 parts. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

 

712 

The major findings are as follows. Most of the users are female. Less than 20 years old. Have secondary or lower 
education. Working as a private company the average monthly income is about 10,000 to 20,000 baht, with the 
service in the morning. 2 to 5 times a month. And speed Marketing Mix Factors The value of the fare. And how 
to calculate the appropriate fare. And riders on service etiquette and safety considerations. 
 
KEYWORDS: Factors, Services, Motorcycles 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
เม่ือกล่าวถึงปัญหาท่ีสังคมไทยมักจะเจออยู่มาอย่างยาวนานบนท้องถนน และ ยงัแก้ปัญหาไม่ได้         

นั่นคือ ปัญหาการจราจร ติดขดัในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑล ท่ีท าให้ทุกคนไดรั้บผลกระทบ โดยเฉพาะเร่ือง
เวลาท่ีเราจะตอ้งเสียไป เพราะฉะนั้นทางภาครัฐ หรือทางต ารวจจราจร ก็ไดมี้การพยายามวางแผนเพ่ือขจดัปัญหาน้ี
ไปให้ได ้แต่ยงัไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ท าให้ทุกคนยงัตอ้งเผชิญปัญหาการจราจรต่อไป(ดลพร ประสาทกิต 
,2560) สาเหตุส าคญัท่ีสุดของปัญหาการจราจรติดขดั คือ มีการใช้รถส่วนตวักันมากกว่าการขนส่งสาธารณะ       
ซ่ึงยอดขายรถยนตต์ั้งแต่ปี 2555 – 2559 มียอดขายอยูท่ี่ 5,217,217 คนั(กิตติชยั ทองติรัตน์,2556) ในขณะท่ีพ้ืนผิว
การจราจรในระดบัดินไม่สามารถรองรับปริมาณรถยนตท่ี์มีจ านวนสะสมและเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีได(้ฐานเศรษฐกิจ
,2559)  

อ าเภอพระประแดง มีขนาดพ้ืนท่ี 73.37 ตารางกิโลเมตร มีจ านวนประชากร 197,122 คน(วกิิพีเดีย,2559) 
พ้ืนท่ีอ าเภอพระประแดงเป็นท่ีราบลุ่มมีน ้ าทะเลถึงเป็นบางฤดู มีล าคลองอยูท่ัว่ไป พ้ืนท่ีอ าเภอพระประแดงแต่เดิม
ท าการเพาะปลูกไดผ้ลดีมาก แต่ปัจจุบนัน้ีมีพ้ืนท่ีในอ าเภอพระประแดงส่วนใหญ่เป็นชุมชนค่อนขา้งหนาแน่น มี
โรงงานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก อาคารพาณิชย ์อาคารบ้านเรือนท่ีพกัอาศยั ตลอดจนท่ีท าการต่างๆ
มากมาย มีถนนหนทางติดต่อกนัทุกต าบล หมู่บา้น พ้ืนท่ีท าการเกษตรเหลือนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม
(โรงเรียนศรีวทิยาปากน ้ า, 2553) 

อ าเภอพระประแดงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจงัหวดัสมุทรปราการ อ าเภอน้ีมีพ้ืนท่ีอยู่ 2 ฝ่ังของแม่น ้ า
เจา้พระยา มีอาณาเขตติดต่อกบัอ าเภอและจงัหวดัใกลเ้คียง คือ ทิศเหนือ ติดต่อกบักรุงเทพฯ ทิศใต ้ ติดต่อกบั
อ าเภอพระสมุทรเจดียแ์ละอ าเภอเมืองสมุทรปราการ  ทิศตะวนัออก ติดต่อกับอ าเภอเมืองสมุทรปราการและ
กรุงเทพฯ ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบักรุงเทพฯ(โรงเรียนศรีวิทยาปากน ้ า, 2553) เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการ
เดินทางของประชาชนท่ีเพ่ิมมากข้ึน มีระบบการขนส่งทางบกและทางน ้ า เช่น รถโดยสารประจ าทาง รถตู ้เรือขา้ม
ฟาก เป็นตน้ แต่ดว้ยบริการขนส่งมวลชนของรัฐและเอกชนยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการและขาดคุณภาพ เกิด
ความล่าชา้ในการเดินทางและสูญเสียทางเศรษฐกิจนอกจากนั้นยงัก่อใหเ้กิดปัญหามลพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชนอีกดว้ย(จามจุรี ศรีเสริมศรี, 2549) 

จากเหตุการณ์ด ังกล่าวข ้างต ้น  ประกอบก ับสภาพการจราจรที่ เข ้าขั้นว ิกฤต เช่นทุกวนั น้ี  
ประชากรในอ าเภอพระประแดง จึงตอ้งหาหนทางช่วยเหลือตนเอง การบริการรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง จึงเป็น
อีกทางเลือกหน่ึงท่ีเกิดข้ึนและเติบโตอย่างรวดเร็ว จนได้ช่ือว่าเป็นพาหนะยอดนิยมของคนทุกล าดบัชั้น และ
แตกต่างจากรูปแบบอ่ืนๆ ตั้งแต่ขนาดพาหนะท่ีกะทดัรัด รูปแบบการใหบ้ริการท่ีเนน้เวลาและความคล่องตวัเป็น
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หลกั เส้นทางท่ีวิ่งระหวา่งพ้ืนท่ีใกล ้หรืออยูใ่นซอยลึกๆ ห่างจากถนนใหญ่ ซ่ึงรถโดยสารสาธารณะเขา้ไปถึง ซ่ึง
แหล่งท่ีท างานและท่ีอยูอ่าศยัของคนในปัจจุบนั ซ่ึงโดยทัว่ไปผูโ้ดยสารมกัใชบ้ริการในเวลาเร่งด่วน และเส้นทาง
ใกล้ๆ  เพื่อไปใหถึ้งจุดหมายปลายทาง (จามจุรี ศรีเสริมศรี, 2549) 

ทั้ ง น้ี  ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เ พ่ือช่วยเหลือผู ้ประกอบอาชีพขับ
รถจกัรยานยนต์รับจา้งให้สามารถประกอบอาชีพไดถู้กตอ้งตามกฎหมายและเกิดความปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้ริการ
นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไดแ้ก่ กรมการขนส่งทางบก
เจา้หนา้ท่ีทหาร ต ารวจ และเจา้หนา้ท่ีเทศกิจของกรุงเทพมหานคร เพ่ือควบคุมการใหบ้ริการของรถจกัรยานยนต์
สาธารณะ (ไทยบริบูน, 2558) 

จากขอ้มูลดังกล่าวจึงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งท่ีจะศึกษาว่าผูท่ี้ใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างในเขต
อ าเภอพระประแดง ปัจจยัต่อการเลือกใชบ้ริการดา้นต่างๆ อยูใ่นระดบัใด ทั้งน้ีเพ่ือเป็นขอ้มลูในการปรับปรุงการ
ให้บริการต่างๆ  ของรถจักรยานยนต์รับจ้างให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีดังกล่าว และเพ่ือก าหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีต่างๆ เพ่ือเป็นทางเลือกในการเดินทางท่ีส าคญัของประชาชนท่ีตอ้งการใชบ้ริการจักรยานยนต์
รับจา้งต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการ ของผูโ้ดยสารรถจกัรยานยนตรั์บจา้งในอ าเภอพระประแดง 
2.เ พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผล ของผูโ้ดยสารรถจกัรยานยนตรั์บจา้งในอ าเภอพระประแดง 
3. เพื่อรวบรวมขอ้เสนอแนะ ของผูโ้ดยสารรถจกัรยานยนตรั์บจา้งในอ าเภอพระประแดง  
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรม 

การเลือกใชบ้ริการ  แนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกบัการตดัสินใจ แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองส่วนประสมทางการตลาด  
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูว้จิยัน ามาก าหนด ตวัแปรและกรอบแนวคิดของการวจิยั ดงัแสดงในภาพท่ี 1  
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
ในการศึกษาโครงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ีคือ 

ผูใ้ช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างในอ าเภอพระประแดงกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรในการค านวณขนาดของ 
Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 560 คน ใชว้ธีิการสุ่มขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
แบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) โดยขั้นแรกใชว้ธีิการการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยแจกแบบสอบถามใหก้บัผูท่ี้ใชบ้ริการรถโดยสารจกัรยานยนตรั์บจา้งในอ าเภอพระประแดง 

4.1 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อวดัความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง : โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงลกัษณะของค าถามจะเป็นแบบหลาย

ค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Question) ประกอบดว้ยค าถามท่ีเก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้
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เฉล่ียต่อเดือน ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการการใชบ้ริการรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

4.2 สถิตทิีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมูล 
1.ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ จากกลุ่มท่ีไม่ใชก้ลุ่มตวัอยา่งโดยการแจกแบบสอบถามจ านวน 50 ชุด

เพ่ือให้ไดข้อ้มูลส าหรับน ามาปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องของแบบสอบถาม เพ่ือให้มีความถูกตอ้งและมีความ
ชดัเจนยิง่ข้ึน 

2.ผูว้ิจยัจะด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่ง โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง เพ่ือท่ี
สามารถช้ีแจงขอ้สงสยัของผูต้อบสอบถามได ้โดยก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง 

3.เ ม่ือผู ้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้ งหมดแล้ว ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม เพ่ือท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนต่อไป 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 1.การวิเคราะห์ความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Pereentage) ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 2.การวิเคราะห์ร้อยละ (Pereentage) ของขอ้มูลพฤติกรรมการใช้บริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
 3.การวิเคราะห์ร้อยละ (Pereentage) ของขอ้มูลส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ
รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะทัว่ไปของ ผูใ้ชบ้ริการรถจกัรยานยนตรั์บจา้งสาธารณะอ าเภอพระประแดง จาก
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 560 ราย ดงัน้ี ประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.1) เป็นเพศหญิง มีอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี  (ร้อยละ 51.4) 
และมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาหรือต ่ากวา่ (ร้อยละ 80) มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด (ร้อยละ 57.1) 
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาท  
 

ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ริการรถจกัรยานยนตรั์บจา้งสาธารณะอ าเภอพระประแดง ดงัน้ี 
 
พฤตกิรรมการใช้บริการรถจกัรยานยนต์ 

รับจ้างสาธารณะ 
อตัราส่วนร้อยละ (N) 

ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการรถจกัรยานยนตรั์บจา้งสาธารณะ 
1. 03.00-09.00 น. 
2. 09.01-18.00 น. 
3. 18.01-02.59 น. 

 
60 (336) 
14.3 (80) 

25.7  (144) 
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พฤตกิรรมการใช้บริการรถจกัรยานยนต์ 
รับจ้างสาธารณะ 

อตัราส่วนร้อยละ (N) 

จ านวนคร้ังท่ีใชบ้ริการเฉล่ียต่อเดือน 
1. 1 คร้ัง 
2. 2-5 คร้ัง 
3. 6-10 คร้ัง  
4. มากกวา่ 10 คร้ัง 

 
20.0 (112) 
32.9 (184) 
24.3 (136) 
22.9 (128) 

เหตุผลท่ี เ ลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง
สาธารณะ 

1. ความสะดวกสบาย 
2. มีความเร็ว 
3. อ่ืนๆ 

 
48.6 (272) 
32.9 (184) 
18.6 (104) 

สถานท่ีใชบ้ริการรถจกัรยานยนตรั์บจา้งสาธารณะ 
1. จุดท่ีตั้งวนิ 
2. ป้ายรถเมล ์และท่ีอ่ืนๆ  

 
68.6 (384) 
31.4 (176) 

ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 
1. นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 40 บาท 
2. มากกวา่ 40 บาท 

 
74.3 (416) 
25.7 (144) 

บุคคลใดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการ 
1. ตนเอง 
2. บุคคลอ่ืนๆ 

 
68.6 (384) 
31.4 (176) 

 
พฤติกรรมการใชบ้ริการรถจกัรยานยนตรั์บจา้งอ าเภอพระประแดง พบวา่ ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งจะใช้

บริการในช่วงเชา้ เวลา03.00-09.00 นาฬิกา (ร้อยละ 60) เฉล่ียใชบ้ริการประมาณเดือนละ 2 ถึง 5 คร้ัง มากท่ีสุด 
(ร้อยละ 32.9) ตามดว้ย 6 ถึง 10 คร้ัง เหตุผลท่ีเลือกใชร้ถจกัรยานยนตรั์บจา้งมากท่ีสุด คือความสะดวกสบาย และ
ความรวดเร็ว (ร้อยละ 48.6 และ 32.9 ตามล าดบั) โดยใชบ้ริการ ณ จุดท่ีตั้งวินมากท่ีสุด (ร้อยละ 68.6) มีค่าใชจ่้าย
ในการใชบ้ริการประมาณ 40  บาท หรือนอ้ยกวา่ มากท่ีสุด และในการเลือกใชบ้ริการเป็นการตดัสินใจดว้นตวัเอง
มากวา่ค าแนะน าของบุคคลอ่ืน 

ผลวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง  อ าเภอ
พระประแดง พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการรถจกัรยานยนต์รับจา้ง อ าเภอ
พระประแดง พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์(คุณภาพของการบริการ) กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นใน
ระดบัปานกลางในเร่ืองสภาพรถจกัรยานยนต์ ดี สะอาด พร้อมใชง้านมากท่ีสุด ตามดว้ยมีอุปกรณ์สร้างความ
สะดวกในการนั่ง เช่น ท่ีจบัทา้ยรถ (ร้อยละ 55.7 และ 52.9 ตามล าดบั) ดา้นราคาผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นในระดบัปานกลาง เร่ือง ความคุม้ค่าของราคาค่าโดยสาร และมีวิธีการคิดอตัราค่าโดยสารท่ีเหมาะสม 
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ตามล าดบั (ร้อยละ 55.7 และ 52.9) ดา้นช่องทางการใหบ้ริการกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นในระดบัมาก ในเร่ืองความ
สะดวกและง่ายต่อการใชบ้ริการสูงท่ีสุด (ร้อยละ 57.1) รองลงมาเป็นเร่ืองการจอดรับ – ส่งผูโ้ดยสารตามสถานท่ีท่ี
ก าหนด (ร้อยละ 47.1) ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นในระดบัปานกลางมากท่ีสุดในเร่ือง
ความสะดวกในการติดต่อสอบถามขอ้มูล (ร้อยละ 48.6) และและเห็นวา่เร่ืองการมีส่วนลดค่าโดยสารพิเศษ เช่น 
นกัเรียน ผูสู้งอาย ุในระดบันอ้ยท่ีสุด ถึงร้อยละ 28.6 ส่วนดา้นบุคคลกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดบั
ปานกลาง โดยให้ความส าคญัไปท่ี สุขภาพของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตท่ี์ให้บริการมากท่ีสุด (ร้อยละ 64.3) เร่ือง
มารยาทการใหบ้ริการของผูข้บัขี่รถจกัรยานยนต ์มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 51.4) ส่วนเร่ืองผูข้บัข่ีค  านึงถึงความ
ปลอดภัยตัวอย่างกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นในระดับมากท่ีสุดเพียงร้อยละ 2.9 เท่านั้ น และด้านกระบวนการ
ใหบ้ริการกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นในระดบัปานกลาง ในเร่ืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของวิน 
(ร้อยละ 60) 
 

6. อภิปรายผล  
 ผลจากการศึกษามีประเด็นท่ีส าคญัควรน ามาอภิปรายดงัน้ี  

พฤติกรรมการใชบ้ริการรถจกัรยานยนตรั์บจา้งอ าเภอพระประแดง พบวา่มีการใชบ้ริการส่วนใหญ่ใน
เวลาเร่งด่วนคือช่วงเวลาเชา้และเยน็ ดว้ยเหตุผลในเร่ืองความสะดวกสบายและรวดเร็ว มีพฤติการมการใชบ้ริการ
ไม่แน่นอนเพียงเดือนละ 2 ถึง 5 คร้ังเท่านั้น สอคลอ้กบั อิสรา คูสุวรรณ(2546) อธิบายว่า เหตุท่ีเลือกใชบ้ริการ
รถจักรยานยนต์รับจ้างเ น่ืองจากมีความรวดเร็วในการเดินทาง และมีพฤติกรรมการใช้ท่ีไม่แน่นอน 
รถจกัรยานยนตรั์บจา้งมีความต่อการเดินทางในบางคร้ัง และจกัรพนัธ์ ปานจนัทร์ (2546) กล่าววา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วน
ใหญ่มีทางเลือกอ่ืนในการเดินทางแต่ก็ยงัเลือกท่ีจะใชบ้ริการรถจกัรยานยนตรั์บจา้ง ทั้งน้ีดว้ยเง่ือนไขของความ
สะดวกรวดเร็วและประหยดัเวลา ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ ชุมชนเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วนประชาชนนิยมใชบ้ริการ
รถจกัรยานยนตรั์บจา้งในการเดินทางไปศึกษาและท างาน ในกรณีท่ีมีความตอ้งการความรวดเร็ว โดยสังเกตได้
จากผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นคนท างานในบริษทัเอกชนและนักเรียนนักศึกษา แต่กลบัไม่ไดใ้ชบ้ริการเป็นระจ า 
(เดือนละ 2 ถึง 5 คร้ังเท่านั้น)  

ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีน่าสนใจคือดา้นกระบวนการให้บริการ ในเร่ืองผูข้บัข่ีค  านึงถึง
ความปลอดภยัตวัอย่างกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นในระดบัมากท่ีสุดเพียงร้อยละ 2.9 เท่านั้น ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับ
ด ารงค ์ข าเปล่ียน (2543) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองจิตส านึกของผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตรั์บจา้งต่อความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น พบวา่ ผูข้บัขี่รถจกัรยานยนตรั์บจา้งมีจิตส านึกในเร่ืองความปลอดภยัของตนเองและเพ่ือนมนุษยด์ว้ยกนั 
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างการยอมรับดว้ยการขบัข่ีอยา่งปลอดภยั และมีความตระหนกัวา่อุบติัเหตุ
น ามาซ่ึงความเจ็บปวด สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและร่างกาย ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า ผูใ้ชบ้ริการในเขตอ าเภอ
พระประแดงป็นยานพาหะท่ีมีอนัตรายอยู ่และในอนัตรายนั้นส่วนหน่ึงเกิดจากความตระหนกัของผูข้บัข่ี  
 ส าหรับภาพรวมของผูใ้ชบ้ริการในอ าเภอพระประแดงท่ีมีต่อผูใ้หบ้ริการจกัรยานยนตรั์บจา้งสาธารณะ
อยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกกรณี สอดคลอ้งกับ จามจุรี ศรีเสริมศรี (2549) ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
รถจักรยานยนต์รับจ้างท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการ กรณีศึกษาเขตวฒันา พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นระดบัปานกลาง และอิสรา คูสุวรรณ(2546) สรุปวา่มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 จากการวิจัยเร่ือง ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
รถจกัรยานยนตรั์บจา้ง ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ผูข้บัข่ีควรค าถึงความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร บุคคลทัว่ไปให้มาก และขบัข่ีรถจกัรยานยนต์
ดว้ยอตัราความเร็วท่ีเหมาะสม 

2. ผูข้บัขี่ควรมีการปรับปรุงมารยาทการใหบ้ริการ และการแต่งกายใหเ้รียบร้อย 
3. ผูข้บัข่ีควรปฏิบติัตามกฎหมายจราจรท่ีก าหนดไว ้
4. ผูข้บัข่ีควรเก็บค่าโดยสารตามอตัราค่าบริการท่ีก าหนด และเม่ือเกินระยะทางท่ีก าหนดควรตกลง

ค่าโดยสารใหช้ดัเจน  
5. ผูข้บัข่ีควรตรวจสอบอุปกรณ์หรือสภาพรถท่ีบริการใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยในด้านพฤติกรรมการใช้บริการให้ละเอียดมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะกลุ่ม

ผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชน  
2. ควรทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่างๆ กบัความพึงพอใจในการให้บริการ เพ่ือดูระดบั

ความสมัพนัธ์วา่เป็นความสมัพนัธ์ประเภทใด และมีทิศทางอยา่งไร 

 
8. กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณาของ ท่านอาจารยจิ์ตสุภา สาคร อาจารย ์มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย ท่ีไดก้รุณาเอาใจใส่ ใหค้  าปรึกษา แนะน า และตรวจแกไ้ขขอ้
พกพร่องต่างๆ จนงานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่านอาจารยเ์ป็นอย่างสูง ท่ีไดป้ระสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรู้ให้ผูว้ิจยั ทั้งน้ีขอขอบพระคุณ พี่ นอ้ง และเพื่อนวินรถจกัรยานยนต ์ในอ าเภอพระประแดงท่ี
คอยช่วยเหลือแนะน า และเป็นธุระในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ตลอดจนใหก้ าลงัใจแก่ผูว้จิยัจนท า
ส าเร็จ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสปาในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอยา่ง คือ 
ประชากรท่ีใชบ้ริการร้านสปาในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
แบบสอบถาม  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบ
สมมติฐานดว้ย  T-Test , ONE-WAY ANOVA  (F-Test) , การวเิคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย  (Simple Regression) 
และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Analysis) ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านส
ปาในเขตสายไหม  กรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และพบว่าปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (7P) ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสปาในเขต     สาย
ไหม กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี 0.01 โดยดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สูง
ท่ีสุด รองลงมาดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) และต ่าท่ีสุดคือดา้นกระบวนการ (Process) 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study behavior of customers and marketing mix those influenced the decision to 
use spa in Saimai in Bangkok area. The sample used were 400 customers who use spa in Saimai in Bangkok area.  
The tool used was the questionnaire.  Statistics used to analyze the data by SPSS were Frequency, Percentage, 
Mean, Standard Deviation, T-Test, ONE-WAY ANOVA, Simple Regression and Pearson's Correlation Analysis. 
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 The results were concluded that the different personal factors such as sex, age, level of education, 
occupation and income per month do not effect the decision to use spa in Saimai in Bangkok area at level of 
significant at 0.05 and also finding that the marketing mix (7P's) influenced the decision to use spa in Saimai in 
Bangkok area at level of significant at 0.01 in the following respective aspects: Physical Evidence, Promotion 
and Process respectively. 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ธุรกิจสปา  ถือเป็นหน่ึงในธุรกิจบริการท่ีมีการแข่งขนัสูง และไดรั้บความนิยมอยา่งมาก อีกทั้งยงัไดรั้บ

การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการก ากบัดูแลให้มีการจดทะเบียนให้ถูกตอ้งและจะไดผ้ลกัดนัธุรกิจสปา
ไปสู่สากลมากข้ึน  ผู ้ประกอบธุรกิจสปาจึงจ าเป็นต้องมีแนวทางในการรับมือการขยายตัวของธุรกิจสปา
ตลอดเวลา ท าให้ตอ้งมีการปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการท่ีเปล่ียนแปลง และสร้างความไดเ้ปรียบเพ่ือความ
เป็นผูน้ าในธุรกิจสปา แต่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจนั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ ท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภค
เลือกท่ีจะใชบ้ริการธุรกิจสปาของเราเป็นอนัดบัแรก  และใชบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงท าให้
ผู ้วิจัยมีความสนใจศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาของผูบ้ริโภคในเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร 

 

ตารางที ่1.1  สถิติจ านวนธุรกิจสปาและนวดแผนไทยท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใหม่ จดทะเบียนเลิกกิจการ  
        และคงอยู ่ปี 2553-2556 จ าแนกตามภูมิภาค 

2553 2554 2555 2556 2553 2554 2555 2556 2553 2554 2555 2556
กรุงเทพมหานคร 37 38 35 65 6 5 3 7 373 369 366 386
ภาคกลาง 13 7 10 5 1 1 3 3 70 1 70 65
ภาคตะวนัตก 0 1 2 1 0 0 0 0 8 7 9 9
ภาคตะวนัออก 12 8 17 18 2 0 1 1 84 84 87 94
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 2 4 3 0 0 1 1 13 14 15 143
ภาคใต้ 15 16 16 85 2 2 0 9 111 112 118 391
ภาคเหนือ 8 8 5 49 5 1 1 2 53 57 52 216
รวม 87 80 89 226 16 9 9 23 712 644 717 1,304

จ านวนนิติบุคคลคงอยู่ 

(ราย)ภูมิภาค
จ านวนนิติบุคคล

จดทะเบียนจดัตั้งรายใหม ่

จ  านวนนิติบุคคล

จดทะเบียนยกเลิก (ราย)

ท่ีมา : กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์(2557) 
 

เม่ือพิจารณาจากสถิติการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์พบวา่ มี
ธุรกิจสปาและนวดแผนไทยท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายจ านวน 1,304 ราย ในปี 2556 เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ซ่ึง
มีจ านวน 717 ราย หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 81.87 และส่วนใหญ่ธุรกิจ สปาจะตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเป็นหลกั 
และเขตสายไหมมีจ านวนธุรกิจสปาและนวดแผนไทยเป็นจ านวนมาก 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
(1) เพ่ือศึกษาถึงลกัษณะทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการสปาในเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 
(2) เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสปาในเขตสายไหม  

กรุงเทพมหานคร 
(3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการสปาในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
(4) เพ่ือน าผลการวิจัยท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจสปาให้ดีข้ึน ส าหรับผูว้ิจัยท่ี

ประกอบธุรกิจสปาอยู ่ และเป็นขอ้มูลส าหรับผูท่ี้สนใจจะประกอบธุรกิจสปา 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านสปา ในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีจากแนวคิดหลกัของนกัวิชาการต่างๆ 
ตลอดจนผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี  

   ตวัแปรอสิระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล : 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7’P 

- ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ (Product) 
- ราคา (Price) 
- สถานท่ี (Place) 
- การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
- บุคคลากร (People) 
- กระบวนการ (Process) 
- ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) 

ตดัสินใจเลอืกใช้บริการ
สปา ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมการเลอืกใช้บริการสปา  
- ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
- ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 
- วนัท่ีเลือกใชบ้ริการ 
- รูปแบบบริการท่ีใช ้
- ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง 
- สาเหตุของการใชบ้ริการ 
- ผูมี้ส่วนในการตดัสินใจ  
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4. สมมติฐานการวจัิย 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสปาในเขตสาย

ไหม กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2  พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการสปามีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสปาในเขต

สายไหม กรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสปาในเขต

สายไหม กรุงเทพมหานคร 
 

5. วธีิด าเนินการวจัิย 
5.1 แบบแผนการวจิยั  
    (1)  การศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้อง  เ ป็นการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 

ต่างๆ ทั้งในดา้นทฤษฎี แนวคิด และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่วนประสมทางการตลาด และการ
ตดัสินใจ 

    (2) การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูใ้ชบ้ริการของร้านนวดแผนไทยและสปา ในเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 

5.2 ประชากรและตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีใช้บริการร้านสปาในเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 400 คน 
5.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยจ าแนก เป็น 4 ตอน ตามกรอบแนวคิดท่ีผูว้ิจยัก าหนด ไวด้งัน้ี  ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ แบบสอบถามเก่ียวกบัดา้นประชากรศาสตร์  เช่น  
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นลกัษณะค าถามเป็นแบบมีค าตอบใหเ้ลือกตอบ (Multiple 
choices)  ตอนท่ี 2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านสปาในเขตสายไหม เช่น ความถ่ีในการใชบ้ริการ  
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง  วนัท่ีเลือกใชบ้ริการ  รูปแบบบริการท่ีใช ้ ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการต่อคร้ัง  สาเหตุของการใช้
บริการ  ผูมี้ส่วนในการตดัสินใจ เป็นตน้  เป็นลกัษณะค าถามแบบมีค าตอบให้เลือกตอบ (Multiple choices)  
ตอนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสปา เช่น ผลิตภณัฑ์และบริการ 
ราคา สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด พนักงานท่ีให้บริการ กระบวนการการให้บริการ หรือส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ โดยผูต้อบแบบสอบถามให้คะแนนความเห็นตามความส าคญัโดยก าหนดไว ้5 ระดับ คือ ตอนท่ี 4  
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสปา ในเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  เช่น  ท่านเลือกใชบ้ริการสปาเพราะความ
เป็นมืออาชีพของหมอนวดสปา  ท่านเลือกใชบ้ริการสปาเพราะบรรยากาศและการจดัลกัษณะร้านสปา  ท่าน
เลือกใชบ้ริการสปาเพราะมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีดีและครบครัน  เม่ือท่านมีเวลาว่างท่านจะนึกถึงและมาใช้
บริการร้านสปา  ส่วนใหญ่จะเลือกใชบ้ริการสปาจากร้านเดิม  ท่านจะแนะน าใหบุ้คคลท่ีรู้จกัมาใชบ้ริการร้านสปา 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

 

724 

โดยผูต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนความส าคญัตามก าหนดไว ้5 ระดบั  โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาความเช่ือมัน่
มากกวา่ 0.90 ท่ียอมรับได ้

5.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
      (1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Source of data) การวิจัยเร่ืองน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 

research) และการวิจยัเชิงส ารวจ (Exploratory research) โดยมุ่งศึกษาพฤติกรรม ส่วนประสมทางการตลาด  และ
การตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการสปา โดยแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมี
ผูร้วบรวมไว ้คน้ควา้ศึกษาจากต ารา เอกสาร บทความ อินเตอร์เน็ต ทฤษฎี หลกัการ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

      (2) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 400 คน โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากผูใ้ช้บริการสปาในเขตสายไหม  
กรุงเทพมหานคร 
 5.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

      ผูว้ิจัยวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพ่ือหาค่าสถิติ
ต่างๆ ซ่ึงประกอบดว้ย  ค่าเป็นความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Devision) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ T-Test  และ ONE-WAY ANOVA (F-Test)  การวิเคราะห์
ถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Analysis)  
 

6. สรุปผลการวจัิย 
ผลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผู ้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลสรุป

ดงัต่อไปน้ี 
ส่วนที ่1  ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 252 คน  คิดเป็นร้อยละ 63  ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ

ระหวา่ง 31 – 40 ปี จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39  โดยมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  จ านวน 262 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 65.50  ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน  จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.20  มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 25,001 บาท ข้ึนไป จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 
 ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการใช้บริการร้านสปาในเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการต่อเดือน จ านวน 1 – 2 คร้ัง จ านวน 272 คน 
คิดเป็นร้อยละ 68  มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการใชบ้ริการร้านสปาต่อคร้ัง  300 – 499 บาท จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51  วนัท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่ คือ วนัหยดุเสาร์ – อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.50  รูปแบบท่ีใชบ้ริการคือนวดตวั จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50  ระยะเวลาท่ีใชบ้ริการต่อคร้ังคือ 2 
ชัว่โมง จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71  โดยสาเหตุส่วนใหญ่ของการใชบ้ริการคือมีอาการปวดเม่ือย จ านวน 
208 คน คิดเป็นร้อยละ 52  และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการคือตดัสินใจดว้ยตนเอง จ านวน 311 
คน  คิดเป็นร้อยละ 77.80 
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 ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการสปาร้านสปาในเขต
สายไหม  กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาในเขตสายไหม  
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมจดัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.30  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ี (Place) มากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.47  รองลงมาดา้นราคา (Price) มีค่าเฉล่ีย 4.38  ดา้นกระบวนการ (Process) มีค่าเฉล่ีย 4.32  ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) มีค่าเฉล่ีย 4.31 ด้านสินค้าและบริการ (Product) และปัจจัยด้านบุคลากร 
(Process)  เท่ากนัมีค่าเฉล่ีย 4.28  และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต  ่าท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.08   

ซ่ึงจะเห็นว่าด้านสถานท่ี (Place) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาในเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่  ด้านสถานที่ (Place)  ในภาพรวมจดัอยูใ่นเกณฑม์าก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.47 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัดา้นมีสถานท่ีจอดรถ สะดวก สะอาดและชดัเจน มากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.49  ท าเลท่ี
เหมาะสม เดินทางสะดวกสบาย ไม่อยูใ่นท่ีลึกลบั รองลงมา ค่าเฉล่ีย 4.47  ดา้นสถานท่ีมีความสะอาด สวยงาม ร่ม
ร่ืน ตกแต่งมีสไตล ์เหมาะสมตามระดบัผูใ้ชบ้ริการต ่าท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.46 

ส่วนที่ 4 การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาในเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  โดยการแสดงจ านวน 
ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสปาในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.19  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปหานอ้ย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม
ใหค้วามส าคญักบัการเลือกใชบ้ริการร้านสปาเพราะความเป็นมืออาชีพของหมอนวดสปามากท่ีสุด ท่ีค่าเฉล่ีย 4.55  
การเลือกใชบ้ริการร้านสปาเพราะบรรยากาศและการจดัลกัษณะร้านสปา  รองลงมา  ค่าเฉล่ีย 4.34  การเลือกใช้
บริการร้านสปาเพราะมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีดีและครบครัน  ค่าเฉล่ีย 4.29  เม่ือมีเวลาวา่งจะนึกถึงและมาใช้
บริการร้านสปา ค่าเฉล่ีย 4.14  ส่วนใหญ่จะเลือกใชบ้ริการสปาจากร้านเดิม ค่าเฉล่ีย 3.94  จะแนะน าให้บุคคลท่ี
รู้จกัมาใชบ้ริการร้านสปาต ่าท่ีสุด  ท่ีค่าเฉล่ีย 3.91   

ส่วนที ่5  การทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานที่  1  ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 เม่ือพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 
 ด้านเพศ  พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสปาใน
เขตสายไหม  กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั  ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ด้านอายุ  พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสปาใน
เขตสายไหม  กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั  ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ด้านระดับการศึกษา  พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการร้านสปาในเขตสายไหม  กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ด้านอาชีพ  พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสปา
ในเขตสายไหม  กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั  ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสปาในเขตสายไหม กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 

สมมตฐิานที ่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสปาในเขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสปา
ในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการศึกษา พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดภาพรวม มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
ร้านสปาภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ค่า R Square เท่ากบั 0.056 แสดงวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจ 5.6 % ส่วนท่ีเหลืออีก 94.4 % เป็นผลมาจากตวัแปรหรือปัจจยัอ่ืนท่ีไม่ทราบได ้โดยมี
ความคาดเคล่ือนในการพยากรณ์ 0.395  

 และยงัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีค่าจากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด 
คือ ดา้นลกัษณะส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพสูงท่ีสุดเท่ากบั 0.227 ดา้นการส่งเสริมการขาย  เท่ากบั 0.218 ดา้นราคา  
เท่ากบั 0.194  ดา้นสถานท่ี  เท่ากบั 0.193  ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ  เท่ากบั 0.192  ดา้นพนกังานท่ีใหบ้ริการ  
เท่ากบั 0.190 และดา้นกระบวนการ  เท่ากบั 0.166  ตามล าดบั 
 

6. อภิปรายผล  
 จากการศึกษา  เร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภค  ส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจใชบ้ริการร้านสปา
ในเขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี โดยมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  
ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 บาท ข้ึนไป  และมีพฤติกรรมการเขา้
ใชบ้ริการร้านสปาส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการต่อเดือน จ านวน 1–2 คร้ัง มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการใช้
บริการร้านสปาต่อคร้ัง  300–499 บาท ส่วนใหญ่ใชบ้ริการในวดัหยดุเสาร์ – อาทิตยแ์ละนกัขตัฤกษ ์โดยส่วนใหญ่
ใชบ้ริการนวดตวั  ระยะเวลา 2 ชัว่โมง/คร้ัง  ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เพ่ือลดอาการปวดเม่ือย และตดัสินใจใช้
บริการดว้ยตนเอง 
 ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสปาในเขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  ซ่ึงแสดงว่าปัจจยัส่วนบุคคลนั้นไม่ไดมี้ผลต่อการตดัสินใจในการใชบ้ริการ
ร้านสปาในเขตสายไหม 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดรายดา้นกบัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการสปาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P) ทุกดา้นมีความสมัพนัธ์เชิงบวกต่อ
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การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านสปาในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ี 0.01 โดยดา้น
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สูงท่ีสุด รองลงมาด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้านราคา 
(Price) ดา้นสถานท่ี (Place) ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการ (Product)  ดา้นพนกังานท่ีให้บริการ (People) และต ่า
ท่ีสุดคือดา้นกระบวนการ (Process) 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สามารถอภิปรายผลไดว้า่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัการ
มีสถานท่ีจอดรถเพียงพอ และอุณหภูมิของร้านท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดนัน่แสดงวา่ผูบ้ริโภคตอ้งการส่ิงอ านวย
ความสะดวกสบาย หากมีสถานท่ีจอดรถก็จะส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการมากข้ึน 

ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) สามารถอภิปรายผลไดว้า่การให้ส่วนลดในการให้บริการและจดั
โปรโมชัน่ จะท าใหผู้บ้ริโภคหนัมาสนใจและส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการมากข้ึน 

ดา้นราคา (Price) สามารถอภิปรายผลไดว้า่ ไดว้า่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการก าหนดราคาและระบุ
ราคาให้ชดัเจนพร้อมช้ีแจงรายละเอียดแก่ผูม้าใชบ้ริการก่อนใหบ้ริการ เพราะเม่ือใชบ้ริการก่อนแลว้ หากราคาไม่
ชดัเจนจะส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการในคร้ังต่อไป 

ดา้นสถานท่ี (Place) สามารถอภิปรายผลไดว้า่ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการมีสถานท่ีจอดรถ สะดวก 
สะอาด และชัดเจนมองเห็นง่าย และไม่อยู่ในท่ีลึกลบั ท าให้เดินทางสะดวก ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ              
มากข้ึน 

ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ (Product)  สามารถอภิปรายผลไดว้า่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัความเอาใจใส่
ดา้นการใหบ้ริการทุกขั้นตอนมากท่ีสุด เน่ืองจากสปาเป็นธุรกิจดา้นการบริการ เม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บการบริการท่ีเตม็
ทุกขั้นตอนเป็นการแสดงถึงความคุม้ค่าของการซ้ือบริการ ก็จะส่งผลต่อการตดัสินใจมาใชบ้ริการอีก 

ดา้นพนักงานท่ีให้บริการ (People)  สามารถอภิปรายผลไดว้่าผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัพนักงานท่ีมี
มารยาท พูดจาไพเราะ สุภาพอ่อนโยนกบัผูม้าใชบ้ริการ เพ่ือสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้และมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ 

คือดา้นกระบวนการ (Process) สามารถอภิปรายผลไดว้า่ การมีบริการดูแลก่อนให้บริการ เช่น การลา้ง
เทา้ ขดัเทา้ จะท าใหลู้กคา้ประทบัใจและตดัสินใจใชบ้ริการอีก 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
   (1) จากผลการวจิยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,000 

บาทข้ึนไป และส่วนใหญ่มาใช้บริการนวดตัว คิดเป็นร้อยละ 56.50  ในราคา 300 – 499 บาท ต่อคร้ัง  
มาสปาตวัเพียง ร้อยละ 15.50 เพราะฉะนั้นถือวา่กลุ่มผูบ้ริโภคมีก าลงัซ้ือสูง แต่เลือกซ้ือในสินคา้และบริการท่ีราคา
ไม่สูง  หากผูป้ระกอบการร้านสปาสามารถบริหารจดัการในเร่ืองการใหส่้วนลดหรือจดัรายการส่งเสริมการขายใน
เร่ืองบริการสปาตวัก็จะท าให้มีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ไม่เป็นการปล่อยห้องว่างท่ีมีโดยเปล่าประโยชน์ เพราะมีทั้ ง
ทรัพยากรดา้นสถานท่ีและก าลงัคนแลว้ พนกังานและร้านสปาก็เกิดรายไดเ้พ่ิมข้ึนดว้ย  โดยอาจมีการจดัรายการ
ส่งเสริมการขายเช่น นวดตวัครบ 10 คร้ัง แถมนวดสปาตวั 1 ชั่วโมง เพ่ือให้ผูบ้ริโภคซ้ือเพ่ิม 1 ชั่วโมง เป็น 
2 ชัว่โมง และเป็นการใหผู้บ้ริโภคไดล้องในบริการอ่ืนๆ หากเกิดความประทบัใจก็จะมีการซ้ือบริการซ ้ าอีก 
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(2) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัสถานท่ีจอดรถมาเป็นอนัดบัตน้ๆ ซ่ึงท าใหเ้ห็นวา่
ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เดินทางมาโดยรถยนตส่์วนตวั ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งให้ความส าคญักบัการจดัสถานท่ีจอด
รถและบรรยากาศให้ดูสบายตา ไม่อยู่ในท่ีลบัตาคน ทั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ในการขยายกิจการต่อไปดว้ยในการ
ค านึงถึงท่ีจอดรถ เม่ือลูกคา้มีท่ีจอดรถก็จะท าใหเ้กิดความอุ่นใจในขณะรับบริการ ไม่มีความกงัวลเกิดข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
      (1) ควรมีการศึกษาในเร่ือง Life Style ของผูบ้ริโภคดว้ย เน่ืองจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมี Life Style ท่ี

แตกต่างกนั เป็นการศึกษาขอ้มูลเพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปบริหารจดัการใหธุ้รกิจมีบริการท่ีมีความหลากหลายมาข้ึน 
       (2) การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัท าการวิจยัในพ้ืนท่ีเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร คร้ังต่อไปผูว้ิจยัควรมีการ
รวบรวมขอ้มูลกลุ่มประชากรใหก้วา้งข้ึนทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายและกวา้งข้ึน 
       (3) ควรศึกษาเพ่ิมเติมในดา้นของการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลเพ่ือไม่ให้มีการไหลออกของ
พนกังานท่ีเดินทางไปใหบ้ริการตามสถานท่ีท่องเท่ียวหรือต่างประเทศ 

 
8. กติติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัศรีปทุม 
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร การรับรู้ความยติุธรรม ในองคก์ร 
และความสุขในการท างาน ของพนกังานท่ีปฏิบติังานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อความสุขในการท างาน ของพนักงานท่ีปฏิบัติงานภาคพ้ืนดิน ในสายการบินไทยแอร์เอเซีย 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุน จากองคก์ร การรับรู้ความยติุธรรมใน
องคก์รท่ีมีต่อความสุขในการท างานของพนกังานท่ีปฏิบติังานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย กลุ่มตวัอยา่ง 
คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานภาคพ้ืนดินในสายการบิน ไทยแอร์เอเซีย จ านวน 356 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็น
แบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ทั้ งฉบับเท่ากบั 0.980 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์
ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติที สถิติเอฟ และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร การรับรู้ความยติุธรรมในองค์กร 
และความสุขในการท างาน ของพนกังานท่ีปฏิบติังานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย อยูใ่นระดบัมาก ทั้งใน
ภาพรวม รายด้าน และรายข้อ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อความสุขในการท างาน ของพนักงานท่ี
ปฏิบติังาน ภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส 
และระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความสุขในการท างานแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  ผลการศึกษาอิทธิพลของ
การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร และการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ร ท่ีมีต่อความสุขในการท างาน ของพนกังานท่ี
ปฏิบติังาน ภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย พบว่า การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และการรับรู้ความ
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ยติุธรรมในองคก์ร มีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน ของพนกังานท่ีปฏิบติังานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทย
แอร์เอเชีย อยูใ่นระดบัสูงมาก มีค่าเท่ากบั 0.854 (R = 0.854) หรือร้อยละ 73.00 (R2 = 0.730) อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05.  
 
ค าส าคญั :   การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ร อิทธิพลต่อความสุขในการท างาน 
                พนกังานท่ีปฏิบติังานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย 
 

ABSTRACT  
 This research aimed ( 1)  To study the perceived organizational support, organizational justice and work 
happiness of employees working on the ground operations of Thai AirAsia. (2) To comparison of the opinions 
on work happiness of employees working on the ground operations of Thai AirAsia. , classified by personal 
factors. (3)  To study the influence of perceived organizational support and organizational justice affecting to 
work happiness of employees working on the ground operations of Thai AirAsia. The samples were employees 
working on the ground operations of Thai AirAsia, used to study in this research is 356. Tools used in the study 
were query as Rating Scale with 0.980 reliability. The statistics used in data analysis were percentage, means, 
standard deviation and the hypothesis was tested by t-test ( Independent) , F-test (One-way ANOVA) , and Multiple 
Regression Analysis. The results showed that: The overall and each aspect of perceived organizational support 
and organizational justice affecting to work happiness of employees working on the ground operations of Thai 
AirAsia were at high level.  The results of the study in Compare of the opinions on work happiness of employees 
working on the ground operations of Thai AirAsia, classified by personal factors were found that:  Sex, Age, 
Marital, and Time of performance were difference with statistically significant at 0.05.  except Educational were non-
significant with statistically.  The results of the study influence of perceived organizational support and organizational 
justice affecting to work happiness of employees working on the ground operations of Thai AirAsia. Were found that, 
at highest level (R = 0.854) or 73.00 percent (R2 = 0.730) with statistical significance at the level of 0.05. 
             
KEY WORDS:  Perceived organizational support , organizational justice , affecting to work happiness employees 

working ,the ground operations of Thai AirAsia 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
                จากการเติบโตของธุรกิจสายการบินนั้นนับวา่เป็นปัจจยัส าคญัให้ผูบ้ริหารสายการบินต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย ควรวางแผนดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพและมีผลการปฏิบติังานท่ี เป็นเลิศ เพื่อรองรับการ
ใหบ้ริการกบัผูโ้ดยสารท่ีเดินทางมาใชบ้ริการท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ท่าอากาศยานดอนเมือง  เน่ืองจากการ
เติบโตอยา่งมากของธุรกิจการบินในอาเซียนไดท้ าให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ เลง็เห็นถึงโอกาสเช่นกนั และจาก
การขยายตวัของเท่ียวบินท่ีมากข้ึนนั้น ส่งผลให้ มีผูใ้ชบ้ริการสูงข้ึนตามไปดว้ย ดงันั้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสาย
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การบินจึงตอ้งมีคุณภาพสูงข้ึนดว้ย (ธนกร ณรงคว์านิช, 2559) จากการเติบโตของสายการบินดงักล่าว ส่งผลให้ บริษทั 
ไทยแอร์เอเชีย จ ากดั น าเสนอภาพลกัษณ์ใหม่ของการเดินทางภายใตแ้นวคิด “ใคร ใคร...ก็บินได”้ ซ่ึงทา้ทายความเช่ือ
เดิม ๆ ท่ีมองวา่การโดยสารเคร่ืองบินเป็นการเดินทางเฉพาะกลุ่ม ยากและราคาแพง โดยอาศยัตน้แบบแนวคิด ของสาย
การบินราคาประหยดัท่ีประสบความส าเร็จในต่างประเทศ ท่ีน าเสนออตัราค่าโดยสารประหยดั ท่ีสุดคู่กบับริการท่ี
จ าเป็นในการเดินทาง และจ่ายเพ่ิมส าหรับบริการเสริมพิเศษท่ีตอ้งการ ท่ีสามารถท าให้สายการบินไทยแอร์เอเชีย
เปล่ียนประสบการณ์การบินให้มีความง่าย สะดวกสบาย สนุกสนานในราคาประหยดัส าหรับผูโ้ดยสารทุกคน 
ทั้ งน้ีสายการบินไทยแอร์เอเชียให้บริการการเดินทางโดยชั้นบินเพียงชั้นเดียวจากฝูงบินท่ีประกอบไปด้วย
เคร่ืองบินแอร์บสั A320 เพียงรุ่นเดียว โดยมีรายไดก้ารให้บริการขนส่งผูโ้ดยสารแบบประจ า (Schedule Passenger 
Services) (การจ าหน่ายบัตรโดยสาร) และจากการให้บริการเสริม (Ancillary Services) (อาทิเช่น การลงทะเบียน
สมัภาระ การเลือกท่ีนัง่ การส ารองท่ีนัง่และการเปล่ียนแปลงการส ารองท่ีนัง่ การขายอาหาร เคร่ืองด่ืม และสินคา้บน
เคร่ืองบิน เป็นตน้ สายการบินไทยแอร์เอเชียเร่ิมตน้จากการมีเคร่ืองบินโบอ้ิง 737-300 จ านวน 2 ล า ให้บริการ
เท่ียวบินแบบไม่มีการเช่ือมต่อ (Point-to-point) จากศูนยป์ฏิบติัการการบินกรุงเทพมหานคร โดยใหบ้ริการเสน้ทาง
บินเชิงพาณิชยค์ร้ังแรกในเส้นทาง กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2547 และขยายเส้นทางบินเพ่ิมเติมไป
ยงัจุดหมายปลายทางทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมเติม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สายการบินไทยแอร์เอเชีย มี
เครือข่ายเส้นทางบินครอบคลุม 44 เมืองใน 10 ประเทศ ในทวีปเอเชีย แบ่งเป็นจุดหมายปลายทางระหวา่งประเทศ 
24 แห่งและจุดหมายปลายทางในประเทศ 20 แห่ง ปัจจุบนับริการดว้ยฝูงเคร่ืองบินแอร์บสั A320 ใหม่จ านวน 46 ล า 
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 มี.ค. 2559) โดยมีจ านวน 180 ท่ีนัง่ต่อล า ให้บริการผูโ้ดยสารกวา่ 14,849,422 ลา้นคนในปี 2558 และ
กว่า 70 ลา้นคน จนถึงปัจจุบนั (ท่ีมา: ไทยแอร์เอเชีย จากwww.airasia.com สืบคน้เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2560)  
นอกจากการบริหารจดัการของผูบ้ริหารแลว้ พนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเซีย นับว่า เป็นทรัพยากรท่ีจดัว่า
ส าคญัท่ีสุดในบรรดาปัจจยัการผลิตทั้งหมด เพราะทรัพยากรมนุษยเ์ปรียบเสมือน ฟันเฟืองท่ีท าหน้าท่ีขบัเคล่ือนน า
ความเจริญกา้วหนา้ และน าความส าเร็จมาสู่องคก์าร หากแสดงบทบาท หนา้ท่ี และพฤติกรรมท่ีดี ก็ยอ่มจะส่งผลต่อคน
อ่ืน ๆ ในองค์การ ให้เกิดความร่วมมือกนับนเป้าหมายเดียวกันได้ (ชุติมา ชุติทิวานนท์, 2554) ทั้ งน้ีเพ่ือให้การ
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน องคก์รควรจะสร้างความสุขในการท างานให้แก่บุคลากรทุก
คนดว้ย เน่ืองจากความสุขในการท างาน เป็นส่ิงท่ีบุคลากรทุกคนปรารถนาท่ีจะมี ไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของชีวิต
ส่วนตัว ครอบครัว หรือการท างาน คนท่ีมีความสุข คือ คนท่ีมีภาวะอารมณ์ทางบวกอยู่เสมอ ซ่ึงโดยทั่วไป
คนท างานใชเ้วลาไม่ต ่ากวา่หน่ึงในสามของแต่ละวนั ใชชี้วติอยูใ่นท่ีท างานเสมือนเป็นบา้นหลงัท่ีสอง ดงันั้นหาก
ท่ีท างานน่าอยู่ คนท างานก็จะอยากไปท างาน และอยากแสดงผลงานให้ดีทุกวนั ดงันั้นจะเห็นไดว้่าท่ีท างานมี
บทบาทส าคัญต่อความสุขของบุคคล เพราะเม่ือท่ีท างานน่าอยู่ คนก็จะแข็งแรงและเป็นสุข บุคลากรก็จะมี
ประสิทธิผลในระยะยาว การสร้างความสุขในการท างานจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอยา่งมากในการปฏิบติังานในองคก์ร  
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ยงัไม่มีการศึกษาวา่ การสนับสนุนจากองคก์ร และ การรับรู้ความ
ยติุธรรมในองคก์ร มีความสัมพนัธ์ และมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในสายการบิน
ไทยแอร์เอเซีย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิจยั การรับรู้การสนบัสนุน จากองคก์ร และการรับรู้ความยติุธรรม
ในองคก์ร วา่มีความสัมพนัธ์ และมีอิทธิพลต่อความสุขในการท างาน ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในสายการบินไทย
แอร์เอเซีย มากหรือนอ้ยเพียงใด  ทั้งน้ีผลวิจยั ท่ีไดใ้นคร้ังน้ีท าให้ทราบระดบัความสัมพนัธ์และอิทธิพลของ การรับรู้
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การสนับสนุนจากองค์กร และ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ท่ีมีต่อความสุขในการท างาน ของพนักงานท่ี
ปฏิบติังานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย มากหรือนอ้ยเพียงใด ผูบ้ริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย สามารถน าขอ้มูล
จากงานวิทยานิพนธ์น้ีไปใช้ในการพฒันา และปรับปรุงแนวทางในการสร้างความสุขในการท างานของพนักงาน 
ตลอดจนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการก าหนดนโยบายระดบัมหภาค เพ่ือสร้างความสุขในการท างาน ของ
พนักงานท่ีปฏิบัติงานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย ตลอดจนองค์กรอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ สามารถ น าผลการวิจัยน้ีไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างความสุขในการท างานให้แก่พนักงานของตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลต่อองคก์รไดสู้งสุด 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  1.  เพื่อศึกษาการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ร และความสุขในการ
ท างาน ของพนกังานท่ีปฏิบติังานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อความสุขในการท างาน ของพนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
ภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 3.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กรท่ีมีต่อ
ความสุขในการท างานของพนกังานท่ีปฏิบติังานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย   
 การศึกษาวิจยัเร่ือง การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร และการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการท างาน ของพนกังานท่ีปฏิบติังานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย ท่ีไดจ้าก การศึกษาเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูว้ิจยัไดป้ระยุกต์ใชแ้นวคิดของ Rhoades and Eisenberger (2002) เพื่อศึกษาการรับรู้การ
สนบัสนุนจากองคก์ร ใน 5 ดา้นประกอบดว้ย (1) ดา้นผลตอบแทนและ สวสัดิการ (2) ดา้นความรู้ในงานและโอกาส
ก้าวหน้า (3) ด้านความมัน่คงในการท างาน (4) ด้านจิตอารมณ์ (5) ด้านการปฏิบัติงาน ประยุกต์ใช้แนวคิดของ 
Sheppard Lewicki and Minton (1992) เพื่อศึกษา การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ร ใน 3 ดา้น ประกอบดว้ย (1) ความ
ยติุธรรมดา้นผลตอบแทน (2) ความยติุธรรมดา้นกระบวนการ (3) ความยุติธรรมดา้นระบบ และประยกุต์ใชแ้นวคิด
ของ Diener (2003) เพื่อศึกษาความสุขในการท างาน ใน 4ดา้น ประกอบดว้ย (1) ความพึงพอในชีวิต (2) ความพึง
พอใจในงาน (3) อารมณ์ทางบวก และ (4) อารมณ์ทางลบ  ซ่ึงสามารถสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้
ดงัต่อไปน้ี 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
      4.1 แบบแผนการวจิยั  
               การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ท่ีมี อิทธิพลต่อความสุขในการ
ท างาน ของพนักงานท่ีปฏิบติังานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซียในคร้ังน้ี ใชว้ิทยาการวิจยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research Methodology)  โดยน าขอ้มูลเชิงประจักษ์จากประสบการณ์จริงมาตรวจสอบกับกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีผูว้จิยัก าหนดข้ึนจากหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี  
 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
               ประชากร 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการท างาน ของพนักงานท่ีปฏิบัติงานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเชีย ไดก้ าหนด ขอบเขตของ
ประชากร โดยเลือกศึกษาเฉพาะพนักงานท่ีปฏิบัติงานภาคพ้ืนดินของสายการบินไทยแอร์เอเซีย โดยก าหนด
ขอบเขตพ้ืนท่ีไวท่ี้ท่าอากาศยานดอนเมือง เท่านั้นซ่ึงท่าอากาศยานดอนเมืองมีจ านวนพนกังานภาคพ้ืนดินของสาย
การบินไทยแอร์เอเซีย จ านวน 758 คน (ไทยแอร์เอเซีย, 2559)            

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร  
 1. ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ  
 2. ดา้นความรู้ในงานและโอกาสกา้วหนา้ 
 3. ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
 4. ดา้นจิตอารมณ์   
 5. ดา้นการปฏิบติังาน 

 

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร 

   1. ความยติุธรรมดา้นผลตอบแทน    
   2. ความยติุธรรมดา้นกระบวนการ  
   3. ความยติุธรรมดา้นระบบ 

ความสุขในการท างาน 

      1. ความพึงพอใจในชีวติ  
      2. ความพึงพอใจในงาน  
      3. อารมณ์ทางบวก  
      4. อารมณ์ทางลบ 

ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอสิระ 

ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
   1. เพศ 
    2. อาย ุ
    3. สถานภาพสมรส 
    4. ระดบัการศึกษา 
    5. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
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 กลุ่มตวัอย่าง 
 ผูว้ิจยัไดท้ าการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี โดยใชต้าราง การก าหนดกลุ่ม
ตวัอยา่งส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั
คร้ังน้ี จ านวน 254 คน นอกจากน้ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย ์(Mailing) เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีผูต้อบมักไม่ให้ความร่วมมือมากนัก หรือหมายถึงสัดส่วนท่ีผูต้อบจะส่งแบบสอบถามคืน 
(Response Rate) ค่อนขา้งต ่า ผูว้จิยัจึงไดท้ าการ ประมาณอตัราการตอบกลบัเป็น 254+(254 x 0.4) = 356 คน (กลัยา วา
นิชยบ์ญัชา, 2549ก) เพ่ือป้องกนั ความผิดพลาดในการเก็บขอ้มูล เพ่ือเป็นการส ารอง หรือลดความคลาดเคล่ือนจากการ
ตอบแบบสอบถาม ของกลุ่มตวัอย่าง กรณีท่ีมีการส่งแบบสอบถามคืนค่อนขา้งต ่า และเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความ
สมบูรณ์ครบถว้น น่าเช่ือถือมากข้ึน จากกรณีความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามบางฉบบัไม่สมบูรณ์ ดงันั้น
จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ จ านวน 356 คน ซ่ึงถือวา่เป็นจ านวนท่ีเหมาะสม และครอบคลุมการ
เป็นตวัแทนของประชากรไดดี้  
       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
           ในการศึกษาวจิยัเร่ือง การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ร ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการท างาน ของพนักงานท่ีปฏิบัติงานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย ท่ีได้จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยผูว้ิจยัไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดของ Rhoades and Eisenberger 
(2002) เพื่อศึกษาการรับรู้การสนับสนุนจากองคก์ร ประยกุตใ์ชแ้นวคิดของ Sheppard Lewicki and Minton (1992) เพื่อ
ศึกษา การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ร และประยกุตใ์ชแ้นวคิดของ Diener (2003) เพื่อศึกษาความสุขในการท างาน  
 4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

การวจิยัเร่ืองการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ร ท่ีมีอิทธิพลต่อความสุข
ในการท างาน ของพนักงานท่ีปฏิบัติงานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย คร้ังน้ี ใช้วิทยาการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ทั้ งน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยการแจก
แบบสอบถามใหก้บับุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 356  คน     
        4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
              ผูว้จิยัด าเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลเพ่ือท าวจิยั ท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม 

2. ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผูว้จิยัได้
น าส่งและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในบางส่วน และบางส่วนใชก้ารส่งทางไปรษณียใ์ห้กบัผูป้ระสานงานซ่ึง
ปฏิบัติงานอยู่ภายในภาคธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ทั้ งน้ีผูว้ิจยัด าเนินการ
ติดตามคร้ังท่ี 2 และ 3 โดยวิธีการต่างๆ โดย ส่งแบบสอบถามไปให้ใหม่ โทรศัพท์สอบถาม และติดตามด้วย
ตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

3. ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา แลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลในล าดบัต่อไปโดยผูว้ิจยัด าเนินการ
วเิคราะห์ขอ้มูล    
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  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมด มาวิเคราะห์
และประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจยั โดยก าหนดระดบั ความมีนัยส าคญั 0.05 
และมีสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
 1. ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ส าหรับวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 
 2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)ใช้ส าหรับ วิเคราะห์
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ และระดบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 3. วเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นระหวา่งเพศ หรือตวัแปรท่ีแยกเป็น 2 ระดบัทดสอบโดย
ใชส้ถิติที t-test (Independent)  
 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่ง อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังาน หรือตวัแปรท่ีมากกวา่ 2 ระดบัข้ึนไป โดยใชส้ถิติเอฟ (F-test : One-way ANOVA) กรณีท่ีผลการทดสอบ
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผูว้ิจัยจะด าเนินการทดสอบรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe' 
method) 
 5. การวเิคราะห์อิทธิพลของการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร และการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ร 
ท่ีมีต่อความสุขในการท างานของพนักงานท่ีปฏิบัติงานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย โดยใช้สถิติ 
Multiple Regressionรวมทั้งทดสอบวา่ตวัพยากรณ์ส่งผลต่อความสุขในการท างานมากนอ้ย เพียงใด โดยใชส้ถิติ F-
test และทดสอบความมีนยัส าคญัของค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ และทดสอบตวัพยากรณ์แต่ละตวัวา่ส่งผลต่อตวั
แปรตามอย่างมีนัยส าคญัหรือไม่ โดยใช้สถิติ t-test พร้อมทั้ งค  านวณหาค่าคงท่ีในการพยากรณ์ ค่าสัมประสิทธ์ิตวั
พยากรณ์ ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ และสร้างสมการพยากรณ์ ในรูปสมการคะแนนดิบ และ
สมการคะแนนมาตรฐาน  
 
ตารางที ่1 ผลค่าสถิติท่ีใชพิ้จารณาความเหมาะสมของการทดสอบความถดถอยพหุคูณของการรับรู้การสนบัสนุน

จากองคก์ร (TSU) และการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ร (TKN) ท่ีมีต่อความสุขในการท างาน (THA) ใน
ภาพรวม 

ตวัแปรเกณฑ์ ตวัพยากรณ์ b  t R R2 F SEest
 

ความสุขในการ
ท างาน (THA) 

a = 1.533   16.863 * 

0.854 0.730 117.010 ±0.26427 

SU1 0.042 0.065 1.301  
SU2 0.051 0.072 1.399  
SU3 0.171 0.257 4.038 * 
SU4 -0.089 -0.131 -1.8486  
SU5 0.120 0.167 2.600 * 
KN1 0.094 0.134 1.894  
KN2 0.142 0.212 3.089 * 
KN3 0.101 0.155 2.094 * 

 *  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 1 อธิบายโดยสรุปไดด้งัน้ี 
 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร (TSU) ประกอบด้วย ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ (SU1) ด้าน
ความรู้ในงานและโอกาสกา้วหนา้ (SU2) ดา้นความมัน่คงในการท างาน (SU3) ดา้นจิตอารมณ์ (SU4) และดา้นการ
ปฏิบติังาน (SU5) การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์าร (TKN) ประกอบดว้ย การรับรู้ความยติุธรรมดา้นผลตอบแทน 
(KN1) การรับรู้ความยติุธรรมดา้นกระบวนการ (KN2) และการรับรู้ดา้นความยติุธรรมดา้นระบบ (KN3) มีอิทธิพล
ต่อความสุขในการท างานของพนกังานท่ีปฏิบติังานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย (THA) อยูใ่นระดบัสูง 
มีค่าเท่ากบั 0.854 (R = 0.854) หรือสามารถพยากรณ์ความสุขในการท างาน (THA) ไดร้้อยละ 73.00 (R2 = 0.730) โดย
มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากบั ±0.26427 เม่ือทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติ พบวา่ มี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 4 ค่า โดยดา้นความมัน่คงในการท างาน (SU3)  มีอิทธิพลสูงสุด ( = 
0.257) รองลงมาคือ การรับรู้ความยุติธรรมดา้นกระบวนการ (KN2) ( = 0.212) ดา้นการปฏิบติังาน (SU5) ( = 
0.167) และการรับรู้ด้านความยุติธรรมด้านระบบ (KN3) ( = 0.155) ตามล าดับ และสามารถเขียนเป็นสมการ
พยากรณ์ความสุขในการท างานของพนกังานท่ีปฏิบติังานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย (THA) ในรูป
คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี 
 สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 

 Ŷ THA  = 1.533 + 0.042XSU1 + 0.051XSU2 + 0.171XSU3 - 0.089XSU4  
    + 0.120XSU5 + 0.094XKN1 + 0.142XKN2 + 0.101XKN3 
 สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 

 Ẑ THA = 0.065ZSU1 + 0.072ZSU2 + 0.257ZSU3 - 0.131ZSU4  
    + 0.167ZSU5 + 0.134ZKN1 + 0.212ZKN2 + 0.155ZKN3 

2.  ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร และการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ร ท่ีมี
ต่อความสุขในการท างานของพนกังานท่ีปฏิบติังานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซียดา้นความพึงพอใจใน
ชีวติ (HA1) 

 
ตารางที ่2  ผลค่าสถิติท่ีใชพิ้จารณาความเหมาะสมของการทดสอบความถดถอยพหุคูณของการรับรู้การสนบัสนุน 
 จากองคก์ร (TSU) และการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ร (TKN) ท่ีมีต่อความสุขในการท างานดา้น 
 ความพึงพอใจในชีวติ (HA1) 
ตวัแปรเกณฑ์ ตวัพยากรณ์ b  t R R2 F SEest

 

ด้านความพงึ
พอใจในชีวติ 

(HA1) 

a = 0.939   7.493 * 

0.836 0.700 100.993 ±0.36421 

SU1 0.033 0.039 0.747  
SU2 0.123 0.132 2.440 * 
SU3 0.231 0.266 3.963 * 
SU4 -0.004 -0.005 -0.066  
SU5 -0.092 -0.098 -1.439  
KN1 0.154 0.168 2.256 * 
KN2 0.384 0.438 6.054 * 
KN3 -0.028 -0.032 -0.414  

 *  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 2 อธิบายโดยสรุปไดด้งัน้ี 
 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร (TSU) ประกอบด้วย ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ (SU1) ด้าน
ความรู้ในงานและโอกาสกา้วหนา้ (SU2) ดา้นความมัน่คงในการท างาน (SU3) ดา้นจิตอารมณ์ (SU4) และดา้นการ
ปฏิบติังาน (SU5) การรับรู้ความยติุธรรมในองคก์าร (TKN) ประกอบดว้ย การรับรู้ความยติุธรรมดา้นผลตอบแทน 
(KN1) การรับรู้ความยติุธรรมดา้นกระบวนการ (KN2) และการรับรู้ดา้นความยติุธรรมดา้นระบบ (KN3) มีอิทธิพล
ต่อความสุขในการท างานด้านความพึงพอใจในชีวิต (HA1) อยู่ในระดับสูง มีค่าเท่ากับ 0.836 (R = 0.836) หรือ
สามารถพยากรณ์ความสุขในการท างานดา้นความพึงพอใจในชีวิต (HA1) ไดร้้อยละ 70.00 (R2 = 0.700) โดยมีค่า
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากบั ±0.36421 เม่ือทดสอบความมีนัยส าคญัทางสถิติ พบว่า มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 4 ค่า โดยการรับรู้ความยติุธรรมดา้นกระบวนการ (KN2) มีอิทธิพลสูงสุด 
( = 0.438) รองลงมาคือ ด้านความมั่นคงในการท างาน (SU3) ( = 0.266) การรับรู้ความยุติธรรมด้าน
ผลตอบแทน (KN1) ( = 0.168) และดา้นความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า (SU2) ( = 0.132) ตามล าดับ และ
สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสุขในการท างานดา้นความพึงพอใจในชีวติ (HA1) ในรูปคะแนนดิบ และ
คะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี 
 สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 

 Ŷ HA1  = 0.939 + 0.033XSU1 + 0.123XSU2 + 0.231XSU3 - 0.004XSU4  
    - 0.092XSU5 + 0.154XKN1 + 0.384XKN2 - 0.028XKN3 
 สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 

 Ẑ HA1 = 0.039ZSU1 + 0.132ZSU2 + 0.266ZSU3 - 0.005ZSU4  
    - 0.098ZSU5 + 0.168ZKN1 + 0.438ZKN2 - 0.032ZKN3 

 

5. สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ร ท่ีมี
ต่อความสุขในการท างานของพนักงานท่ีปฏิบัติงานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย พบว่า การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์กร (TSU) ประกอบดว้ย ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ (SU1) ดา้นความรู้ในงานและโอกาส
กา้วหนา้ (SU2) ดา้นความมัน่คงในการท างาน (SU3) ดา้นจิตอารมณ์ (SU4) และดา้นการปฏิบติังาน (SU5) การรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การ (TKN) ประกอบด้วย การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน (KN1) การรับรู้ความ
ยติุธรรมดา้นกระบวนการ (KN2) และการรับรู้ดา้นความยติุธรรมดา้นระบบ (KN3) มีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ท างานของพนกังานท่ีปฏิบติังานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย (THA) อยูใ่นระดบัสูงมาก มีค่าเท่ากบั 
0.854 (R = 0.854) หรือสามารถพยากรณ์ความสุขในการท างาน (THA) ไดร้้อยละ 73.00 (R2 = 0.730) โดยมีค่าความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากบั ±0.26427 เม่ือทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติ พบวา่ มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 4 ค่า โดยด้านความมั่นคงในการท างาน (SU3)  มีอิทธิพลสูงสุด ( = 0.257) 
รองลงมาคือ การรับรู้ความยุติธรรมดา้นกระบวนการ (KN2) ( = 0.212) ดา้นการปฏิบติังาน (SU5) ( = 0.167) 
และการรับรู้ดา้นความยติุธรรมดา้นระบบ (KN3) ( = 0.155) ตามล าดบั และสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์
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ความสุขในการท างานของพนกังานท่ีปฏิบติังานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย (THA) ในรูปคะแนนดิบ 
และคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี 
 สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 

 Ŷ THA  = 1.533 + 0.042XSU1 + 0.051XSU2 + 0.171XSU3 - 0.089XSU4  
    + 0.120XSU5 + 0.094XKN1 + 0.142XKN2 + 0.101XKN3 
 สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 

 Ẑ THA = 0.065ZSU1 + 0.072ZSU2 + 0.257ZSU3 - 0.131ZSU4  
    + 0.167ZSU5 + 0.134ZKN1 + 0.212ZKN2 + 0.155ZKN3 

 

6. อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้การสนับสนุนจากองคก์ร และการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์ร ท่ีมีต่อ
ความสุขในการท างานของพนักงานท่ีปฏิบัติงานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย พบว่า การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์กร (TSU) ประกอบดว้ย ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ (SU1) ดา้นความรู้ในงานและโอกาส
กา้วหนา้ (SU2) ดา้นความมัน่คงในการท างาน (SU3) ดา้นจิตอารมณ์ (SU4) และดา้นการปฏิบติังาน (SU5) การรับรู้
ความยุติธรรมในองค์การ (TKN) ประกอบด้วย การรับรู้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน (KN1) การรับรู้ความ
ยติุธรรมดา้นกระบวนการ (KN2) และการรับรู้ดา้นความยติุธรรมดา้นระบบ (KN3) มีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ท างานของพนกังานท่ีปฏิบติังานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย (THA) อยูใ่นระดบัสูง และยงัมีอิทธิพล
ต่อความสุขในการท างานดา้นความพึงพอใจในชีวิต (HA1) ดา้นความพึงพอใจในงาน (HA2) ดา้นอารมณ์ทางบวก 
(HA3) และดา้นอารมณ์ทางลบ (HA4) อยู่ในระดบัต ่าถึงสูง อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวจิยั 2 ท่ีตั้งไว ้สามารถอธิบายไดว้า่ การรับรู้ในการสนบัสนุนขององคก์าร (Perceived Organization 
Support) หมายถึง ทศันคติของบุคคลจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการท างานในองคก์รวา่ องคก์รให้การยอมรับและ
เห็นความส าคญั ในการทุ่มเทท างาน มีความห่วงใย และให้การสนับสนุนในการท างานในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้
บุคลากรมีความเป็นอยูท่ี่ดีในการท างานมากนอ้ยเพียงใด และการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ารยงัถูกมองวา่เป็น
ส่ิงรับรองวา่องคก์ารพร้อมท่ีจะช่วยเหลือใหพ้นกังานไดท้ างานอยา่งมีประสิทธิภาพ และพร้อมท่ีจะช่วยแกปั้ญหา 
รวมถึงช่วยแก้ไขสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ในการท างานของพนักงานอีกด้วย (Rhoades, Eisenberger, and 
Armeli, 2001) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Eisenberger และคณะ (1990) ท่ีกล่าวว่า การรับรู้การสนับสนุนจาก
องคก์าร เป็นการรับรู้ของพนกังานวา่ องคก์ารไดม้องเห็นคุณค่าในการท างานของพนักงานเพียงใด มีการแสดงถึง
ความห่วงใย และการรับรู้ความยติุธรรมในองคก์าร (Organizational Justice) ท่ีองคก์ารจดัสรรใหก้บัพนกังานและ
ความยติุธรรมของกระบวนการท่ีใชใ้นการตดัสินใจเพ่ือก าหนดผลตอบแทน ซ่ึงจะท าใหพ้นกังานมีความผกูพนักบั
องค์การและผูกพนักับงานท่ีท า ตลอดจนส่งผลให้พนักงานมีความสุขในการท างานด้วย (Sheppard Lewicki and 
Minton, 1992) และยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของหลายท่าน เช่น งานวิจัยของ Moorman (2008) ท่ีศึกษา ตวัแปร
ระหวา่งการรับรู้ของพนกังานเก่ียวกบัความยติุธรรม ขององคก์รกบัพฤติกรรมท่ีเขากระท าเพ่ือองคก์ร ผลการศึกษา
พบวา่ การท่ีพนกังานรับรู้วา่ตนเองไดรั้บการปฏิบติัอยา่งยติุธรรมจะท านายพฤติกรรมเพ่ือองคก์รท่ีอยูน่อกเหนือ
บทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ งานวิจยัของ อชัฌา ช่ืนบุญ และคณะ. (2556) ท่ีศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
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ความสุขในการท างานของบุคลากร ในโรงพยาบาลเซนต์เมร่ี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในชีวิต 
ดา้นความพึงพอใจในงาน และดา้นอารมณ์/ความรู้สึกต่องาน ส่งผลต่อความสุขในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  
 

7. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป  
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
 ควรด าเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของ ค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนหรือผลตอบแทนอ่ืน ๆ เช่น 

โบนสั ค่าล่วงเวลา เบ้ียขยนั อยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระงานของแต่ละคนและควรด าเนินการพฒันา 
และปรับปรุงในเร่ืองของ ต าแหน่งงานในหนา้ท่ี ท่ีพร้อมจะส่งเสริมให้มีโอกาสกา้วหนา้ในสายงานท่ีปฏิบติัหรือ
สายงานอ่ืน ๆ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษา การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รและความยติุธรรมในองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อความสุข
ในการท างานของพนกังานท่ีปฏิบติังานในทุกภาคส่วน ของสายการบินไทยแอร์เอเซีย  
 2. ควรศึกษา การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รและความยติุธรรมในองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อความสุข
ในการท างานของพนกังานท่ีปฏิบติังานในทุกสายการบินทั้งภายในประเทศ และสายการบินระหวา่งประเทศ 
 3. ควรศึกษา คุการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และความยุติธรรมในองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการท างานของพนักงานท่ีปฏิบติังานในกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ หรือ
กลุ่มธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้ 
 4.ควรด าเนินการศึกษาตวัแปรอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร แบบของผูน้ า วฒันธรรม
องคก์ร หรือสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เป็นตน้ วา่ตวัแปรดงักล่าวมีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ท างานของพนกังานท่ีปฏิบติังานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย มากหรือนอ้ยเพียงใด  
 

8. กติติกรรมประกาศ 
รายงานการวิจัยเร่ือง การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร และการรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร ท่ีมี 

อิทธิพลต่อความสุขในการท างาน ของพนักงานท่ีปฏิบัติงานภาคพ้ืนดินในสายการบินไทยแอร์ ผูว้ิจยัขอกราบ
ขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ   ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ 
ตรวจแกไ้ขงานวิจยัน้ี และติดตามความกา้วหนา้อยา่งสม ่าเสมอ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ 
โอกาสน้ี ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่ายิ่งของท่าน ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือวิจยัจน
ไดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ    ขอขอบคุณ อาจารยแ์ละบุคลากร ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตม
ฟอร์ด  อยา่งสูงท่ีเป็นก าลงัใจและให้การสนบัสนุนการท างานอยา่งต่อเน่ือง และขอขอบคุณทุกท่านท่ียงัไม่ไดเ้อ่ย
นามท่ีไดมี้ส่วนร่วมให้งานวิจยัช้ินน้ีเสร็จส้ินสมบูรณ์ไปดว้ยดี คุณความดีหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเกิดจากงานวจิยั
ฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดามารดาและบูรพาจารยท่ี์ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและ
คุณธรรมอนัเป็นเคร่ืองช้ีน าความส าเร็จในชีวติของผูว้จิยัต่อไป 
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ไทยกับการเป็นศูนย์กลางธุรกิจการบินอาเซียน.%20(2560).%20(ออนไลน์)%20เข้าถึงได้จากhttp:/www.uasean.com/kerobow01/812%20%20สืบค้นเมื่อวันที่%2026%20กุมภาพันธ์%202560%20%20%20%20%20ไทยแอร์เอเชีย.%20(2560).%20(ออนไลน์)%20เข้าถึงได้จาก:%20http:/www.airasia.com%20%20สืบค้นเมื่อวันที่%2026%20กุมภาพันธ์%202560%20%20ธนกร%20ณรงค์วานิช.%20(2559).%20ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย.%20การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ%20มหาวิทยาลัยศรีปทุม%20ครั้งที่%2011%20ประจำปี%202559วันที่%2021%20ธันวาคม%202559%20%20นภัชชล%20รอดเที่ยง.%20(2550).%20ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทางานของบุคลากรที่สังกัดศูนย์อนามัยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ%20กรมอนามัย%20กระทรวงสาธารณสุข.%20วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,%20สาขาวิชาอนามัย%20ครอบครัว,%20บัณฑิตวิทยาลัย,%20มหาวิทยาลัยมหิดล.%20ศรัณย์%20พิมพ์ทอง.%20(2557).%20การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง.วารสาร%20ธุรกิจปริทัศน์%20ปีที่%208%20ฉบับที่%202%20(กรกฎาคม%20-%20ธันวาคม%202559)%20วารสาร%20ธุรกิจปริทัศน์.
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บรรยากาศองค์กรทีม่อีทิธิพลต่อคุณภาพชีวติในการท างานของพนักงาน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวนัตก ในประเทศไทย 

THE ORGANIZATIONAL CLIMATE AFFECTING THE QUALITY  
OF WORKING LIFE OF THE EMPLOYEES OF THE GOVERNMENT 

HOUSING BANK IN SOUTHERN AND WESTERN IN THAILAND 
 

รัตนา   แสงมงคล  
ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 

สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ 
ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์กร ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขต
สาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย (3) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (4) เพื่อศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองค์กรท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวนัตก ในประเทศไทย จ านวน 129 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า Rating Scale ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ทั้ งฉบับเท่ากับ 
0.936 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ
ที ค่าสถิติเอฟ และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณผลการศึกษาพบวา่ ผลศึกษาบรรยากาศองคก์ร ของพนกังานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภรัตนา แสงมงคล าคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย พบวา่ ในอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง
ในภาพรวมและรายดา้น   ผลศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขา
ภาคใต้และภาคตะวนัตก ในประเทศไทย พบว่า ในอยู่ในระดับมาก ทั้ งในภาพรวมและรายด้าน   ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้
และภาคตะวนัตก ในประเทศไทย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ อาย ุมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ไม่แตกต่างกัน   ผลการศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองค์กร ท่ีมีต่อ
คุณภาพชีวติในการท างาน ของพนกังาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย 
พบวา่ บรรยากาศองคก์ร มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติในการท างาน ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขา
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ภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย อยู่ในระดับสูงมาก (R = 0.814) หรือร้อยละ 66.20 (R2 = 0.662) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05.  
 
ค าส าคญั    บรรยากาศองคก์ร , คุณภาพชีวติในการท างาน , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
                  

ABSTRACT 
 This research aimed to (1) Study the organizational climate of the employees of the Government 
Housing Bank in Southern and Western Thailand. (2) Study the quality of working life of the employees of the 
Government Housing Bank in Southern and Western Thailand. (3) Make comparisons of the opinions of quality 
of work life of the employees of the Government Housing Bank in Southern and Western Thailand, by personal 
factors. (4) Study the organizational climate affecting the quality of working life of the employees of the 
Government Housing Bank in Southern and Western Thailand. In this research, 129 samples size were 
employees of the Government Housing Bank in Southern and Western Thailand.  The tool used to collect the 
data was the questionnaires with their reliability at 0.936. The statistics used in data analysis were percentage, 
means, standard deviation and the hypothesis was tested by t-test, F-test, and Multiple Regression Analysis. The 
results showed that: The overall and each aspect of organizational climate of the employees of the Government 
Housing Bank in Southern and Western Thailand were at high level. The overall and each aspect of quality of 
working life of the employees of the Government Housing Bank in Southern and Western Thailand were at high 
level. The Compare the level of opinions of quality of working life of the employees of the Government Housing 
Bank in Southern and Western Thailand, by demograpic factors, age showed statistically significant differences 
in level of 0.05. Except for sex, marital, education, time of performance and Salary. The result of study the affecting 
of organizational climate  to the quality of working life of the employees of the Government Housing Bank in 
Southern and Western Thailand at highest level (R = 0.814) or 66.20 percent (R2 = 0.662) with statistical significance 
level of 0.05. 
 
KEY WORDS: Organizational climate, Quality of working life, Government Housing Bank 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
                ในยุคเร่ิมก่อตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์มิได้เพียงท าหน้าท่ีเป็น “สถาบันการเงินท่ีให้สินเช่ือ เพ่ือท่ีอยู่
อาศยั” เท่านั้น หากยงัท าหนา้ท่ีเป็น “ผูจ้ดัสรรบา้นและท่ีดิน” โดยมุ่งจดัสรรท่ีดินและสร้างบา้นในลกัษณะโครงการ
อาคารสงเคราะห์เป็นหลัก ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและขยายกิจการก่อสร้าง อาคารสงเคราะห์ประเภทเช่าซ้ือ
โครงการเคหะสถาน ซ่ึงธนาคารไดจ้ดัสร้างข้ึนเป็นบา้นแบบรวมกลุ่ม มีแบบบา้นลกัษณะเดียวกนั มีการสร้างถนน
และสาธารณูปโภคท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ การออกแบบเป็น “สถาปัตยกรรม แนวสภาวะแวดลอ้มสัมพนัธ์” เป็นเคหะ
ชุมชนท่ีอยู่อาศัยท่ีสมบูรณ์แบบ (Complete Housing Community) และเป็นต้นแบบของโครงการบ้านจัดสรรใน
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ช่วงเวลาต่อมา บทบาทของธนาคาร ส่วนใหญ่จะเป็นการจดัสรรท่ีดินและอาคารสงเคราะห์เพ่ือการเช่าซ้ือ รวมทั้ง
การให้กู้เงินเพ่ือปลูกสร้างบ้านแก่ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีบ้านเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเองกว่า 7,000 
ครอบครัว (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2560) ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประสบความส าเร็จนั้น มา
จากพนกังานในองค์กรท่ีต่างทุ่มเท ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน อยา่งเต็มความสามารถ ดงันั้นพนักงาน
องค์การจึงมีส่วนส าคญัต่อความมีประสิทธิภาพและความส าเร็จ ขององค์กร นอกจากน้ีปัจจยัทางด้านคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย ์เป็นส่วนหน่ึงในการก าหนดโอกาส การเจริญเติบโตขององค์กรได้ แต่ขณะเดียวกนัทรัพยากร
มนุษยข์องแต่ละองคก์รก็ประสบกบัปัญหา เกิดข้ึนหลายลกัษณะ ไม่วา่จะเป็นทั้งในลกัษณะท่ีเกิดจากระดบัความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร การมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อองคก์ร การขาดทกัษะในการปฏิบติังาน ถึงแมว้า่หลายองคก์รมี
ความมุ่งมัน่ในการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความกา้วหน้าอย่างต่อเน่ืองแลว้ก็ตาม ซ่ึงการบริหารทรัพยากร
มนุษยน์ั้น จ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ เพราะหากไม่ด าเนินการตามกระบวนการอยา่งเป็นระบบ
แลว้ จะก่อให้เกิดผลเสียต่อองคก์รในอนาคตได ้เพราะผลท่ีไดรั้บจากการบริหารนั้นไม่สอดคลอ้งกบัความส าเร็จ
ขององคก์ร (ชชัชยั พนัธ์ุเกตุ, 2560) ปัจจยัส าคญัประการหน่ึงในการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารนั่นก็คือ
การพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน เน่ืองจากเม่ือแต่ละบุคคลได้ใช้ชีวิตการท างานอยู่กับส่ิงท่ี
ตนเองพอใจ ก็จะท าให้มีสภาพจิตใจ และอารมณ์ท่ีดี ซ่ึงส่งผลใหท้ างานดีตามไปดว้ย ดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีแต่
ละองคก์ารจะตอ้งศึกษาหรือแสวงหาหนทางใหเ้กิดความสอดคลอ้งตอ้งกนัของ ความพึงพอใจระหวา่งพนกังานและ
องค์การ เพื่อให้องคก์ารสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด การท่ีพนกังานมีความรู้สึกวา่ก าลงัถูกลิดรอนสิทธ์ิ คุณภาพ
ชีวิตการท างานต ่าลง ผลท่ีตามมาคือ ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการผลิตท่ีตอ้ง
หยุดชะงกั จนมีผลท าให้การส่งออกไม่สามารถด าเนินการไปตามเป้าหมายได ้ซ่ึงนอกจากองค์การจะสูญเสีย
รายไดจ้ านวนมหาศาลแลว้ พนกังานเองก็ตอ้งประสบความล าบาก และขาดรายได ้อีกทั้งส่งผลกระทบต่อสงัคมและ
ประเทศชาติโดยรวมดว้ย 
 จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ และจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ี
จะศึกษาวิจยัเร่ือง บรรยากาศองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต ในการท างานของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
เขตสาขาภาคใต ้และภาคตะวนัตก ในประเทศไทย ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีท าให้ ทราบถึงระดบัของบรรยากาศ
องค์กร และระดบัของคุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนกังานธนาคาร อาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาค
ตะวนัตก ในประเทศไทย และทราบวา่ บรรยากาศองคก์ร มีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างานมากหรือน้อยเพียงใด ตลอดจน ธนาคารอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการวิจยัไปใชใ้นการ
ก าหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมระบบ การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ใหมี้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน รวมทั้ งเผยแพร่เป็นความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความสัมพันธ์และอิทธิพลของ
บรรยากาศองคก์ร ท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและประชาชน ผูส้นใจทัว่ไปอีกดว้ย เพื่อ
น าไปพฒันาองค์กรตนเอง ให้กา้วสู่การเติบโตของธุรกิจไดอ้ย่างย ัง่ยืนต่อไป โดยเฉพาะหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการก าหนดนโยบาย ทั้ งในระดบัมหภาค และระดับ
จุลภาค เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของบุคลากร ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในทาง
ปฏิบติั ไดม้ากยิง่ข้ึน  
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาบรรยากาศองคก์ร ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก 
ในประเทศไทย 
 2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาค
ตะวนัตก ในประเทศไทย 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวติในการท างาน ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองค์กรท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย 
 

3.  สมมติฐานของการศึกษา 
 บรรยากาศองค์กรมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขต
สาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย 
 

4.  กรอบแนวคิดในการวจัิย   
                การศึกษาวจิยั บรรยากาศองคก์ร ท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนกังาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย คร้ังน้ี จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูว้จิยัไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิด ทฤษฎีของ Stringer (2002) เพื่อศึกษา บรรยากาศองคก์ร ใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ (1) โครงสร้าง
องคก์าร (2) มาตรฐานการปฏิบติังาน (3) ความรับผิดชอบ (4) การไดรั้บการยอมรับ (5) การไดรั้บการสนบัสนุน (6) 
ความยึดมัน่ผูกพนั และประยกุตใ์ช ้แนวคิด ทฤษฎีของ Huse E. F. and  Cummings (2014)  ศึกษาคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ (1)  ด้านสภาพการท างานท่ีปลอดภยั (2) ดา้นความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว  (3) 
ดา้นการพฒันาความสามารถและสร้างความกา้วหน้า (4) ด้านการไดรั้บการยอมรับในสังคม (5) ด้านความเป็น
ประชาธิปไตยในการท างาน  และ (6) ด้านการให้ส่ิงตอบแทนท่ียุติธรรม  และสามารถน ามาพฒันาเป็นกรอบ
แนวคิดในการวจิยั ไดด้งัภาพประกอบต่อไปน้ี 
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5. วธีิด าเนินการวจัิย 
5.1 แบบแผนการวจิยั  
การศึกษาคร้ังน้ีคร้ังน้ี ใชว้ิทยาการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ในการศึกษา

วจิยัเร่ือง บรรยากาศองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขต
สาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย มีขอบเขตการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

5.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาค

ตะวนัตก ในประเทศไทย  ซ่ึงมีจ านวนธนาคารทั้งส้ิน 5 แห่ง  และมีจ านวนพนกังานทั้งส้ิน 129 คน   
กลุ่มตวัอย่าง 
เน่ืองจากประชากรมีน้อย ผูว้ิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้ งหมด คือ พนักงานธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย จ านวน 5 แห่ง ทั้งหมด129 คน 
5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
การศึกษาวจิยัเร่ือง บรรยากาศองคก์ร ท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติในการท างาน ของพนกังาน ธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่
มี 3 ตวัแปรดงัน้ี ปัจจยัส่วนบุคคล  บรรยากาศในการท างาน และคุณภาพชีวติในการท างาน  

ปัจจยัส่วนบุคคล 
     1. เพศ 
     2. อาย ุ
     3. สถานภาพสมรส 
     4. ระดบัการศึกษา 
     5. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
     6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

คุณภาพชีวติในการท างาน 
 

1. ดา้นสภาพการท างานท่ีปลอดภยั 
2. ดา้นความสมดุลในชีวติงานและครอบครัว 
3. ดา้นการพฒันาความสามารถและสร้าง

ความกา้วหนา้ 
4. ดา้นการไดรั้บการยอมรับในสงัคม 
5. ดา้นความเป็นประชาธิปไตยในการท างาน 
6. ดา้นการใหส่ิ้งตอบแทนท่ียติุธรรม 

ตวัแปรอสิระ 
 

บรรยากาศองค์กร 
     1. โครงสร้างองคก์าร  
     2. มาตรฐานการ  ปฏิบติังาน                    
     3. ความรับผิดชอบ 
     4. การไดรั้บการยอมรับ 
    5. การไดรั้บสนบัสนุน  
     6. ความยดึมัน่ผกูพนั 

ตวัแปรตาม 
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5.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
การวิจยัเร่ือง บรรยากาศองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขต

สาขาภาคใต้และภาคตะวนัตก ของประเทศไทย คร้ังน้ี ใช้วิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research 
Methodology) ทั้งน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กบับุคลากรท่ี
เป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  129 คน 

5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1. ผูว้จิยัขอหนงัสือแนะน าตวัเพ่ือขอความอนุเคราะห์ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากบณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด ไปยงัผูจ้ดัการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างตอ้งเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากพนกังาน ทั้ง 6 สาขา 

2. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัได้
น าส่งและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในบางส่วน และบางส่วนใชก้ารส่งทางไปรษณียใ์ห้กบัผูป้ระสานงานซ่ึง
ปฏิบติังานอยูภ่ายในองคก์รธุรกิจ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ทั้งน้ีผูว้ิจยัด าเนินการติดตามคร้ังท่ี 2 และ 3 โดยวิธีการส่ง
แบบสอบถามไปใหใ้หม่ โทรศพัทส์อบถาม และติดตามดว้ยตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

3. ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา แลว้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลในล าดบัต่อไปโดยผูว้จิยัด าเนินการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
ผู ้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้น ามาวิเคราะห์ โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) วิเคราะห์โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือค านวณหาค่าสถิติต่อไปน้ี โดยก าหนดระดบัความมีนยัส าคญั.05 
 1. ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชส้ าหรับวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัชั้นยศ และระยะเวลาท่ีรับราชการ 
 2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใช้ส าหรับ วิเคราะห์

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศองคก์ร และคุณภาพชีวติในการท างาน  
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นระหว่าง เพศ หรือตวัแปรท่ีแยกเป็น 2 ระดบัด าเนินการ

ทดสอบโดยใชส้ถิติที (t-test : Independent)  
 4. วเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นระหวา่งตวัแปรท่ีแยกมากกวา่ 2 ระดบัข้ึนไป โดยใช ้สถิติ

เอฟ (F-test : One-way ANOVA) กรณีท่ีผลการทดสอบมีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ ผูว้ิจยัจะด าเนินการ
ทดสอบรายคู่ โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe' method) 

 5. การวิเคราะห์อิทธิพลของบรรยากาศองคก์ร ท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนกังานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย โดยใชส้ถิติ Multiple Regression 
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ตารางที ่1 ผลค่าสถิติท่ีใชพิ้จารณาความเหมาะสมของการทดสอบความถดถอยพหุคูณของบรรยากาศองคก์ร (TOC)  
 ทั้ง 6 ดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติในการท างาน (TQW) ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขต 
 สาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย ในภาพรวม 
ตวัแปรเกณฑ์ ตวัพยากรณ์ b  t R R2 F SEest

 

คุณภาพชีวติใน
การท างาน 
(TQW) 

a = 0.864   3.328 * 

0.814 0.662 39.880* ±0.25690 

OC1 0.209 0.298 4.802 * 
OC2 -0.012 -0.019 -0.348  
OC3 0.162 0.206 2.585 * 
OC4 0.050 0.068 0.993  
OC5 0.067 0.099 1.140  
OC6 0.320 0.377 5.556 * 

 *  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 1 อธิบายโดยสรุปไดด้งัน้ี 
 บรรยากาศองค์กร (TOC) ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างองค์กร (OC1) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(OC2) ดา้นความรับผิดชอบ (OC3) ดา้นการไดรั้บการยอมรับ (OC4) ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุน (OC5) และดา้น
ความยึดมัน่ผูกพนั (OC6) มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขา
ภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย (TQW) อยู่ในระดับสูงมาก มีค่าเท่ากับ 0.814 (R = 0.814) หรือสามารถ
พยากรณ์คุณภาพชีวิตในการท างาน (TQW) ไดร้้อยละ 66.20 (R2 = 0.662) โดยมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานใน
การพยากรณ์ เท่ากบั ±0.25690 เม่ือทดสอบความมีนัยส าคญัทางสถิติ พบว่า มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
จ านวน 3 ค่า โดยดา้นความยดึมัน่ผูกพนั (OC6) มีอิทธิพลสูงสุด ( = 0.377) รองลงมาคือ ดา้นโครงสร้างองคก์ร 
(OC1) ( = 0.298) ดา้นความรับผิดชอบ (OC3) ( = 0.206) และดา้นการไดรั้บการสนบัสนุน (OC5) ( = 0.099) 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับ (OC4) ( = 0.068) และดา้นมาตรฐานการปฏิบติังาน (OC2) ( = -0.019) ตามล าดบั 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
             การศึกษาวิจยัเร่ือง บรรยากาศองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนกังาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี (1) ผลการศึกษา
บรรยากาศองคก์ร ของพนกังาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย พบวา่ 
ในภาพรวมบรรยากาศองคก์ร ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศ
ไทย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( X =4.17 ; S.D.=0.40) โดยบรรยากาศองค์กร ดา้นความยึดมัน่ผูกพนั มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด ( X =4.37 ; S.D.=0.50) รองลงมาคือ ดา้นโครงสร้างองคก์ร ( X =4.35 ; S.D.=0.61) ดา้นความรับผิดชอบ (
X =4.27 ; S.D.=0.55) ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุน ( X =4.10 ; S.D.=0.63) ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ( X =4.01 ; 
S.D.=0.58) และดา้นมาตรฐานการปฏิบติังาน ( X =3.94 ; S.D.=0.70) ตามล าดบั (2) ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตใน
การท างาน ของพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย พบว่า ใน
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ภาพรวมคุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ใน
ประเทศไทย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.30 ; S.D.=0.43) โดยคุณภาพชีวติในการท างานดา้นสภาพการท างาน
ท่ีปลอดภยั มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X =4.38 ; S.D.=0.58) รองลงมาคือ ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างาน ( X =
4.34 ; S.D.=0.56) ดา้นการพฒันาความสามารถและสร้างความกา้วหน้า ( X =4.31 ; S.D.=0.58) ด้านการให้ส่ิง
ตอบแทนท่ียติุธรรม ( X =4.31 ; S.D.=0.54) ดา้นการไดรั้บการยอมรับในสังคม ( X =4.23 ; S.D.=0.59) และดา้น
ความเป็นประชาธิปไตยในการท างาน ( X =4.20 ; S.D.=0.64) ตามล าดบั (3) ผลการการเปรียบเทียบความคิดเห็น
เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ใน
ประเทศไทย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ พนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ท่ีมีอาย ุมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
คุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศ
ไทย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ สถานภาพการสมรส ระดบั
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั (4) ผลการวเิคราะห์อิทธิพล
ของบรรยากาศองคก์ร ท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนกังานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละ
ภาคตะวนัตก ในประเทศไทย พบว่า บรรยากาศองค์กร (TOC) ประกอบดว้ย ด้านโครงสร้างองค์กร (OC1) ด้าน
มาตรฐานการปฏิบติังาน (OC2) ดา้นความรับผิดชอบ (OC3) ดา้นการไดรั้บการยอมรับ (OC4) ดา้นการไดรั้บการ
สนบัสนุน (OC5) และดา้นความยึดมัน่ผูกพนั (OC6) มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนกังานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย (TQW) อยูใ่นระดบัสูงมาก มีค่าเท่ากบั 0.814 
(R = 0.814) 
 

6. อภิปรายผล 
             1. ผลการศึกษาบรรยากาศองค์กร ของพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาค
ตะวนัตก ในประเทศไทย พบว่า ในภาพรวมบรรยากาศองค์กร ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขา
ภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยบรรยากาศองคก์รดา้นความยดึมัน่ผกูพนั 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นโครงสร้างองคก์ร  ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุน ดา้นการ
ไดรั้บการยอมรับ  และดา้นมาตรฐานการปฏิบติังาน ตามล าดบั  เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า อยูใ่นระดบัมากเป็น
ส่วนใหญ่ สามารถอธิบายไดว้า่ บรรยากาศองคก์าร คือ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีประกอบข้ึนมาภายในองคก์าร เป็นส่ิงท่ี
ท าให้องค์การหน่ึง แตกต่างจากองค์การหน่ึง ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานในองคก์าร อนัเน่ืองมาจากการรับรู้และเขา้ใจ ของบุคคลทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงส่งผลต่อความส าเร็จใน
องค์การ (Dollard, 2012) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Stringer (2002) ท่ีกล่าวถึง บรรยากาศองค์การ ไวว้า่ คือ การ
รับรู้หรือรู้สึกถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีมีส่วนร่วมในการท างาน หรือคือบรรยากาศในสถานท่ีท างานท่ีประกอบไปดว้ยการ
ผสมผสาน ระหวา่งบรรทดัฐาน คุณค่าความคาดหวงั นโยบาย และแนวทางการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ 
บุคคลในองค์การและเป็นปัจจัยท่ีมุ่งเสริมให้สามารถท างานเป็นทีมได้ โดยมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้าน
โครงสร้างองค์กร (Structure) ด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) 
ด้านการได้รับการยอมรับ (Recognition) ด้านการได้รับการสนับสนุน  (Support) และด้านความยึดมั่นผูกพัน 
(Commitment) องค์ประกอบของบรรยากาศองคก์ารท่ีกล่าวมาขา้งตน้ มีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใน
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งานของบุคคล ซ่ึงส่งผลต่อความส าเร็จของบุคคลและองคก์าร ดงันั้นผูบ้ริหารควรสร้างบรรยากาศองคก์ารใหเ้อ้ือต่อการ
ปฏิบติังานของบุคคลในองคก์าร และองคก์ารควรมีการปรับปรุงพฒันาบรรยากาศองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็น
แรงกระตุน้ให้บุคคลปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ ดงันั้นจึงเป็นเหตุให้บรรยากาศองคก์ร ของพนกังาน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย อยูใ่นระดบัมากทั้งในภาพรวม และรายดา้น 
และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของหลายท่าน เช่น งานวิจัยของ สุชานุช พนัธนียะ  (2553) ท่ีศึกษา บรรยากาศ
องคก์ารท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครู ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความคิดเห็นของขา้ราชการ
ครูต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้าน และปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กรยงัส่งผลต่อ
คุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครู อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ งานวิจยัของ อจัฉรา  เฉลยสุข (2556) ท่ีศึกษา 
อิทธิพลของบรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์กร คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจของ
ลูกคา้ต่อพนักงาน ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์าร ดา้นความผูกพนัต่อ
องคก์ร ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ และดา้นความพึงพอใจของลูกคา้อยูใ่นระดบัมาก และงานวจิยัของ อภิพงศโ์ชติ
รัตน์ (2557) ท่ีศึกษา การรับรู้บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อความผูกพนัในการท างานของพนักงานย่านอโศก 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ การรับรู้บรรยากาศในองคก์ารของพนกังานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัในการ
ท างานนั้นโดยภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมาก 
 2. ผลการศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองค์กรท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย พบว่า บรรยากาศองค์กร (TOC) มีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศ
ไทย (TQW) อยูใ่นระดบัสูงมาก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้
สามารถอธิบายไดว้า่ บรรยากาศองคก์ารเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยก าหนดรูปแบบความหวงัของสมาชิกขององคก์าร ซ่ึง
จะมีผลโดยตรงต่อทศันคติและความพอใจของพนกังานต่อองคก์าร รูปแบบขององคก์ารเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
ผูบ้ริหารสามารถจดัวางรูปแบบ ของบรรยากาศขององค์การต่อพนักงานไดเ้หมาะสม การเปล่ียนแปลงหรือพฒันา 
จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงบรรยากาศขององค์การด้วยโดยสรุป จะเห็นไดว้่าบรรยากาศองค์การเป็น องค์ประกอบท่ี
ส าคญัต่อองค์การ เป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้สามารถเขา้ใจรูปแบบของแต่ละองค์การได้ โดยบรรยากาศองค์การมี
ความส าคญัต่อพฤติกรรมในการท างาน การท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพขององคก์าร (Chien Yu, 2013) สอดคลอ้งกบั 
สมพงษ์ โมราฤทธ์ิ (2557) ท่ีกล่าวไวว้่า การเพ่ิมความพึงพอใจในงานท่ีท า ถือเป็นกลไกส าคญัในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตในสถานท่ีท างานการท่ีคนมีความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน พอใจในงานท่ีท า และมีความ
เจริญกา้วหน้าในงาน การท างานท่ีคนงานมีส่วนร่วมในการท างาน เป็นส่ิงส าคญัในการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีใน
การท างาน จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดงันั้นบรรยากาศองค์กร จึงมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไทย ทั้งในภาพรวม และ
รายด้านทั้ ง 6 ด้าน และยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของหลายท่าน เช่น งานวิจัยของ Subramanian (2013) ท่ีศึกษา 
สถานท่ีท างาน มีความยืดหยุน่ เพ่ิมขีดความสามารถ และคุณภาพชีวิต (Workplace Flexibility, Empowerment and 
Quality of Life) ผลการศึกษาพบวา่ สถานท่ีท างานท่ีไดรั้บการออกแบบ ท่ีมีความยืดหยุน่ มีผลกระทบ ในเชิงบวก
ต่อ การเสริมสร้างขีดความสามารถ และคุณภาพชีวติในการท างาน งานวิจยัของ สุชานุช พนัธนียะ (2553) ท่ีศึกษา 
บรรยากาศองคก์ารท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของขา้ราชการครู ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นบรรยากาศ
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องค์กรยงัส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของขา้ราชการครู อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ งานวิจัยของ อรรคพร 
ดวงตา (2555) ท่ีศึกษา คุณภาพชีวิตการท างานของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ บรรยากาศในการท างาน มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตการท างาน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 

7. ข้อเสนอแนะ  
     7.1 ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
 1. ควรศึกษา บรรยากาศองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนักงาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในระดบัประเทศ 
 2. ควรศึกษา บรรยากาศองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติในการท างาน ของพนกังานในกลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ 
เช่น โรงพยาบาลเอกชน ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ หรือกลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 
 3. ควรด าเนินการศึกษาตวัแปรอ่ืนเพ่ิมเติม เช่นการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร การรับรู้ความ
ยุติธรรมในองค์กร ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร แบบของผูน้ า หรือวฒันธรรมองค์กร เป็นตน้ ว่าตวัแปรดังกล่าวมี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวติในการท างาน ของพนกังาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มากหรือนอ้ยเพียงใด  
       7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
     ควรด าเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของ นโยบายองคก์ร และการมีโครงสร้างท่ียดืหยุน่ สะดวก 
และคล่องตวั สามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและควรด าเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของ 
การพฒันาหรือเปล่ียนแปลงวิธีท างานให้มีมาตรฐานในการท างาน  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจน ควร
ด าเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของ การท างานในหนา้ท่ีหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มที และเต็ม
ความสามารถ 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
               รายงานการวิจยัเร่ือง  บรรยากาศองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใตแ้ละภาคตะวนัตก ในประเทศไท  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วpศาสตราจารย ์
ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ   ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ตรวจแกไ้ขงานวิจยัน้ี และติดตาม
ความกา้วหนา้อยา่งสม ่าเสมอ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่ายิง่ของท่าน ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือวจิยัจน
ไดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ   ขอขอบคุณ อาจารยแ์ละบุคลากร ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติสแตม
ฟอร์ด  อยา่งสูงท่ีเป็นก าลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนการท างานอยา่งต่อเน่ือง ขอขอบคุณทุกท่านท่ียงัไม่ไดเ้อ่ยนาม
ท่ีไดมี้ส่วนร่วมใหง้านวจิยัช้ินน้ีเสร็จส้ินสมบูรณ์ไปดว้ยดี คุณความดีหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเกิดจากงานวจิยัฉบบั
น้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดามารดาและบูรพาจารยท่ี์ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและ
คุณธรรมอนัเป็นเคร่ืองช้ีน าความส าเร็จในชีวติของผูว้จิยัต่อไป 
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บทคัดย่อ 
องค์กรธุรกิจในปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัอยา่งมากและไร้พรมแดนรวมถึงความเจริญกา้วหนา้ทางดา้น

ของเทคโนโลยีท่ีมีการปล่ียนแปลงและปรับปรุงตลอดเวลา เช่น ขอ้มูลข่าวสารรวมถึงธุรกิจการคา้อิเลก็ทรอนิกส์ 
องคก์รปัจจุบนัจึงตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงจึงตอ้งปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงนั้นดว้ย มิฉะนั้นอาจจะ
ไม่สามารถด ารงอยู่ในโลกของการท าธุรกิจในยคุใหม่ท่ีเรียกกนัวา่ 4.0 โดยการเปล่ียนแปลงนั้นไดแ้ก่ ดา้นการ
บริหารบุคคล  ดา้นภาวะผูน้ าองคก์ร ดา้นพฤติกรรมองคก์ร และดา้นกฎหมาย 
 
ค าส าคญั : กลยทุธ์องคก์ร  การเปล่ียนแปลง  ประเทศไทย 4.0 

 
ABSTRACT 

Business now a day is strongly competitive and globalized also accordance with progress of 
technology which is dramatically changed information technology in every day. The information technology 
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and organization that face with such a situation would be adjusted to these changes for survive in the changing 
business world that we call 4.0. The main targets of adjustment such as human resources management, 
organization leadership, organization behaviosr and law.    

 
KEYWORDS: Organization Strategy, Changing, Thailand 4.0 
 

1.บทน า 
จากสภาพแวดลอ้มในปัจจุบันท่ีมีการแข่งขนัขององค์กรธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้

องคก์รธุรกิจตอ้งมีการปรับตวัใหท้นักบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
ท่ีเปล่ียนแปลงสูง ยอ่มตอ้งเป็นองคก์รท่ีมีความยืดหยุน่และมีการพฒันาเตรียมพร้อมท่ีดีเพ่ือรองรับกบัการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหารองค์กรธุรกิจท่ีจะตอ้งมีความต่ืนตวัและหาแนวทางในการท่ีจะบริหาร
จดัการการปรับเปล่ียนบริบทท่ีเปล่ียนไปจากยคุเก่าสู่ยคุใหม่อยา่งมีประสิทธิภาพและไดผ้ลองคก์รท่ีมีการสนบัสนุน
ในการพฒันา หรือผลประกอบการท่ีเพ่ิมมากข้ึนนั้นย่อมมีปัจจัยท่ีมีการเปล่ียนแปลงในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ
องค์กรยุคใหม่ท่ีมีการขับเคล่ือนในโลกของดิจิตอล ยุคของโลกาภิวฒัน์  (Globalization) และการท าธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ (E- business) ส่งผลให้การด าเนินงานขององค์การธุรกิจในปัจจุบนัมีความแตกต่างไปจากอดีตและ
เป็นจุดเร่ิมตน้ของความแตกต่างอย่างมาก ซ่ึงเป็นผลมาจากการกา้วขา้มยุค จากยุคธุรกิจในสังคมอุตสาหกรรมท่ี
เติบโตเตม็ท่ี (Mature Industrial Social) ไปสู่สงัคมอนาคตท่ีมีการผลิตในปริมาณมาก (Mass product) เพื่อสร้างความ
ไดเ้ปรียบจากความประหยดัต่อขนาด (Economy of scale) ซ่ึงก็ยงัไม่เพียงพอต่อการแข่งขนัในโลกยคุปัจจุบนั ดงันั้น 
ความอยู่รอด ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจในอนาคต สามารถเกิดได้เพียงชั่วพริบตา โดยมีตัวเร่ง 
(Catalyst) ให้เกิดการบริหารงานในรูปแบบใหม่ โดยตวัเร่งดังกล่าวจะส่งผลให้องค์กรท่ีมีทรัพยากรท่ีไดรั้บการ
พฒันาจะมีขอ้ไดเ้ปรียบมากกวา่ เน่ืองจากองคก์รท่ีบุคคลากรมีพฤติกรรมการท างานเหมือนเดิมไม่ปรับเปล่ียนวธีิการ
ท างานยงัคงท างานในวถีิแบบเดิม ๆ  เม่ือเทียบกบัองคก์รท่ีบุคคลากรไดรั้บการพฒันา วธีิการท างานใหม่ ๆ มาปรับใช้
ในสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั ในจุดน้ีองคก์รท่ีมีทศันคติในการยอมรับเปล่ียนแปลงยอ่มไดเ้ปรียบมากกวา่องคก์รท่ี
ไม่ยอมรับเปล่ียนแปลง 

ประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่ยุคท่ีเรียกว่า Thailand 4.0 ยคุท่ีใชน้วตักรรมยกระดบัคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ 
และเปล่ียนผา่นเทคโนโลยไีปสู่ยคุฐานนวตักรรม โดยน าเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรคม์าใชม้ากข้ึน นโยบาย 
4.0 ของภาครัฐจึงเป็นนโยบายส าคญั ในการขบัเคล่ือนประเทศเพ่ือเขา้สู่ยคุ Thailand 4.0 กระบวนการปรับเปล่ียน
ในบริบทการเรียนรู้และการปฏิบติั จึงถือเป็นเร่ืองส าคญัในการขบัเคล่ือนประเทศ ซ่ึงส าหรับ Thailand 4.0 แลว้  
การเปล่ียนแปลงยอ่มตอ้งเกิดข้ึนและแน่นอนวา่มนัตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีนวตักรรม ซ่ึงเม่ือคิดถึงวา่ประเทศ
ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การเปล่ียนแปลงในส่วนน้ีจึงเกิดข้ึน โดยเปล่ียนจากการท าเกษตรแบบธรรมดา ให้
เป็นเกษตรสมยัใหม่ หรือท่ีเรียกวา่ Smart Farming ส่ิงส าคญัคือจะท ายงัไงให้เกิดความสมดุลในการผลิต ให้ความ
ตอ้งการซ้ือและขาย หรือส่วนท่ีเหลือสามารถน าไปแปรรูปเปล่ียนเป็นอะไรท่ีมีความตอ้งการอะไรได้บ้างการ
บริหารจดัการองค์กรธุรกิจเขา้สู่ยคุ Thailand 4.0 ก็เช่นเดียวกัน เพราะความเปล่ียนแปลงนั้นเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและ
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หลีกเล่ียงไม่ได ้โดยยทุธศาสตร์การพฒันาเพ่ือการบริหารจดัการสู่การเปล่ียนผ่านศตวรรษท่ี  21  หรือไทยแลนด์  
4.0  เป็น 

การเตรียมคน การเตรียมพร้อมทางการบริหารจดัการยคุใหม่ การสร้างนวตักรรม การเช่ือมโยงและเขา้ถึง
เทคโนโลยี การเรียนรู้กฎหมายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน รวมทั้งเพ่ือการอยูใ่นความเปล่ียนแปลงในบริบทของการท าธุรกิจ
ยคุใหม่ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การวางแผน ยทุธศาสตร์การพฒันา
องคก์ร ท่ีสามารถแปลงไปสู่ภาคปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นขั้นตอนท่ีผา่นกระบวนการวิจยัเพ่ือแกปั้ญหาและพฒันาในการ
ปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ การปรับเปล่ียนจุดเนน้ ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์และปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์รสู่ยคุ  
Thailand 4.0 

 
2. แนวความคิดในการเปลีย่นแปลง 

Court, T., (2011) กล่าวไวว้า่ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์รยคุใหม่มีปัจจยัท่ีส าคญัตวัอยา่งเช่น 
การสร้างวสิัยทศัน์ใหม่ใหท้นัยคุสมยั การปรับเปล่ียนต าแหน่งงาน การเปล่ียนผูน้ า การขยายตวัของธุรกิจ เป็นตน้ 
การเปล่ียนแปลงจากภายในน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีสามารถควบคุมได ้เพราะวา่การเปล่ียนแปลงประเภทน้ีจะอยู่
ท่ีแนวทางการบริหารงานของแต่ละองค์กรข้ึนอยู่กบัวิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารองค์กรนั้น ๆ  และ  Molloy, E.and 
Whittington, R.(2005) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ การบริหารและการพฒันาองคก์รใหส้ าเร็จ ถือเป็นศิลปะอยา่งหน่ึง 
ในการด าเนินงาน กล่าวคือ ผูบ้ริหารไม่ใช่เป็นผูล้งมือปฏิบติัแต่ผูเ้ดียว แต่จะเป็นผูใ้ชศิ้ลปะในการท าให้ผูป้ฏิบติั
ท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายตามท่ีผูบ้ริหารตั้งใจ ผูบ้ริหารยคุปัจจุบนัตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีหลากหลาย 
ทา้ทาย และเปล่ียนแปลงไปจากเดิม จะตอ้งท างานโดยมุ่งเนน้แกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นตลอดเวลาและตอ้งเผชิญกบั 
การแข่งขนัในตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและรุนแรง  

การเปล่ียนแปลงองค์การในปัจจุบนัสามารถแบ่งได ้ 3  ระดบั  (Holbeche, 2006)  ระดบัแรกเป็นการ
เปล่ียนแปลง เพื่อปรับปรุงการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและผลลพัธ์ขององคก์ารท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั
ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์การท่ี เป ล่ียนแปลงไป โดยอาจเรียกว่า การเป ล่ียนแปลงแลกเป ล่ียน  
(Transactional Change) ซ่ึงโดยทั่วไปการเปล่ียนแปลงในระดับน้ีมักมุ่งเน้นการเปล่ียนโครงสร้างระบบ
กระบวนการหรือความสัมพนัธ์ของกลุ่มงานเพ่ือช่วยลดตน้ทุนและพฒันาคุณภาพของสินคา้หรือบริการ เช่นการ
น าการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์าร (TQM) การน าเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) มาใชใ้นการท างาน และการพฒันา
ผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ เป็นตน้  

Brown,M. and Cregan,C.(2008) ได้สรุปไวใ้นงานของเขาว่า การเปล่ียนแปลงโดยการบริหารงานใน
รูปแบบใหม่ โดยตวัเร่งดงักล่าวในการเปล่ียนแปลงไดแ้ก่ 1) อ านาจของผูซ้ื้อ (Buyer Power) และพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน 2) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (Technology) ทั้ งในด้านการผลิตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ท่ีท าให้องค์การต้องปรับระบบธุรกิจ และกระบวนการให้
ทนัสมยั 3) การลดจ านวนบุคลากร ในองค์การ (Removal Layer of Hierarchy) เพ่ิมความสามารถของบุคลากรและ
ผลผลิต (Productivity) ท่ีสูงข้ึน 4) การใหอ้ านาจและการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ี (Empowerment and Delegation of 
Responsibility) ใหภ้าคธุรกิจ ท าใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้อบสนองความตอ้งการและความพอใจแก่ลูกคา้และ  
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5) การส่งเสริมการเช่ือมโยงตามแนวระนาบ (Create Horizontal Linkages) ในการแลกเปล่ียนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ ผา่นการท างานเป็นทีมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและยดึหยุน่แก่ธุรกิจ 
 

3. ความเปลีย่นแปลงด้านการบริหารบุคคลในองค์กรยุคใหม่ 
สุธินี  ฤกษข์  า  (2560)   ไดก้ล่าวในประเด็นความส าคญัของการเปล่ียนแปลงในองคก์รในส่วนของ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ไวว้่า   ในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับร่วมกันถึงความส าคญัของทรัพยากรมนุษยท่ี์มีต่อ
ความส าเร็จขององคก์รดว้ยการแข่งขนัท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วและรุนแรงน้ี  ความไดเ้ปรียบเพียงประการเดียวท่ีจะ
ช่วยให้องคก์รประสบความส าเร็จอยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว คือ ทรัพยากรมนุษย ์ เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นทรัพยากร
ประเภทเดียวท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะท าให้องค์กรอ่ืน ๆ ไม่สามารถคดัลอกได้  นอกจากนั้น ทรัพยากรมนุษยย์งั
เก่ียวเน่ืองกบัความรู้ (Knowledge) ซ่ึงนบัเป็นปัจจยัหลกัในการด าเนินงานขององคก์รในยคุ Thailand 4.0 ซ่ึงเป็น
ยคุสมยัของการเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการองค์กรท่ีตอ้งการทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความรู้ ความสามารถและ
พร้อมท่ีจะปฏิบติังานยอ่มมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อองคก์ร 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือองคก์รมีทรัพยากรมนุษยท่ี์มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและคุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น
ต่อองคก์รในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร  องคก์รจะตอ้งตระหนักอยูเ่สมอว่า 
จะตอ้งลงทุนพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์องค์กรมีอยู่  พร้อมทั้ งพฒันาองค์กรเองให้มีความพร้อมและสามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอดเวลา  นอกจากจะตอ้งมีการเตรียมพร้อมให้แก่ทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร
แลว้  องคก์รเองก็จะตอ้งมีการพฒันาอยูต่ลอดเวลาเพ่ือใหท้นัต่อบริบทในการเปล่ียนแปลงในอนาคตอีกดว้ย 
ดงันั้น  จึงตอ้งอาศยัองคป์ระกอบในการด าเนินการเพ่ือใหท้ั้งองคก์รและพนกังานมีความพร้อมทั้งต่อปัจจุบนัและ
อนาคตโดย สุธินี ฤกษข์  า (2560) ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมไวซ่ึ้งประกอบไปดว้ย  

1. การฝึกอบรมและพฒันา (Training and Development:  T&D)  หมายถึง  กระบวนการในการส่งเสริม
ใหพ้นกังานไดป้รับปรุงและพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมหรือทศันคติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การท างาน เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน  รูปแบบการฝึกอบรมท่ีผ่านมาเน้นการบรรยาย 
(Lecture)  เน้นการฝึกอบรม (Training)  ฯลฯ  ปัจจุบันเพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 ผู ้ด าเนินการฝึกอบรม
จ าเป็นตอ้งผสมผสานวธีิการฝึกอบรมและพฒันาท่ีจะสามารถบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีคาดหวงัไว ้ พร้อมทั้งตอ้ง
เปิดกวา้งต่อข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากตัวผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมและจากแหล่งความรู้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น บท
สมัภาษณ์ วารสารวิชาการ หรือแนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) จากองคก์รอ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรม
การฝึกอบรมและพฒันาคนในองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2. การพฒันาสายอาชีพ  (Career  Development:  C&D)  หมายถึง  กระบวนขององคก์รท่ีมีวตัถุประสงค ์
ในการด าเนินการเพ่ือให้องคก์รและพนกังานมีเป้าหมายทางอาชีพท่ีสอดคลอ้งกนั เป็นประโยชน์และตอบสนอง
ความตอ้งการของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือบุคลากร ในแง่ของการดึงดูด การธ ารงรักษาและการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งต่อเน่ือง  ในปัจจุบนัเพ่ือตอบโจทย ์Thailand 4.0 นักพฒันาทรัพยากรมนุษยจ์ะตอ้งพิสูจน์
คุณค่าของงานแต่ละประเภท มีระบบการตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือผลกัดนัให้เกิดการพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองและการเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงานใหไ้ดผ้ลเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด 
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3. การพฒันาองคก์ร   (Organization Development:  O&D)  หมายถึง  กระบวนการท่ีเป็นระบบใน 
การประยกุตใ์ชค้วามรู้จากหลากหลายศาสตร์ เพื่อการปรับปรุงการบริหารจดัการองคก์ร การพฒันาประสิทธิภาพ
ของทรัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์ร ซ่ึงเป็นการพฒันาองคก์รโดยรวม เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร    
การพฒันาองคก์รในยคุ Thailand 4.0 องคก์รควรใหค้วามส าคญัในการบริหารทุนมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ ซ่ึงจะน าไปใช้
ในการบริหารคน บริหารงานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

ดงันั้น การพฒันาทรัพยากรมนุษยย์ุคใหม่น้ี  คือ การมุ่งเน้นคนให้เป็นบุคลากรท่ีทรงคุณค่า สามารถ
สร้างประโยชน์ไดท้ั้งต่อตนเองและองค์กร  สามารถตอบสนองและรองรับการเปล่ียนแปลง เม่ือบริบทประเทศ
เปล่ียนไปสู่ไทยแลนด ์4.0 ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและตอบโจทยน์วตักรรมแห่งเศรษฐกิจยคุใหม่ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

4. ความเปลีย่นแปลงด้านภาวะผู้น าในองค์กรยุคใหม่ทีค่วรจะเป็น  
ในดา้นของความส าเร็จในการบริหารจดัการในองคก์รยคุใหม่ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จนั้น หน่ึงในปัจจยัท่ี

สร้างความส าเร็จใหแ้ก่องคก์ารนั้น ยอ่มหนีไม่พน้เร่ืองของภาวะผูน้ า (Leadership) ของผูบ้ริหารองคก์ร ภาวะผูน้ า 
ถือเป็นทุนมนุษยข์องปัจเจกบุคคลท่ีสามารถสร้างข้ึนไดโ้ดยไม่ยากนกั  ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ การศึกษา  
ความมุ่งมัน่ ตั้งใจ วิสัยทศัน์ แต่ในโลกยุคปัจจุบนั ส่ิงท่ีขาดไม่ไดเ้ลย คือ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรมใหม่ ๆ  
ยิ่งสร้างสรรคม์ากแค่ไหน เราก็พร้อมจะกา้วก่อนคนอ่ืน เดินไปก่อนคู่แข่งขนั ส่ิงน้ีคือ ส่ิงส าคญัท่ีผูน้ าในยคุ 4.0 
ควรให้ความส าคญั ควบคู่ไปกบัการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบ เช่ือมโยงไปถึงการสร้างเครือข่าย ทั้งภายในและ
ภายนอกให้เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ค าวา่ สร้างสรรค์ ไม่ใช่วา่จะเป็นแค่ตวัผลิตภณัฑ์ แต่ในขอบข่ายงานของ HR ก็
จะเป็นอีกจุดหน่ึงท่ีผูน้ าจะมองขา้มไม่ได ้ในยคุก่อน ๆ ผูน้ าท าตาม กฎเกณฑ์ระเบียบ สั่งการตามส่ิงท่ีตวัเองคิด 
ทุกอยา่งในองคก์ารออกจากความคิดของผูน้ า เป็นองคป์ระกอบหลกั  

ชยัศกัด์ิ ศุกระกาญจน์ (2560) ไดก้ล่าวไวว้า่ ผูน้ าควรมีค าว่า ภาวะผูน้ าท่ีสูงกวา่แบบเดิม ๆ เพ่ิมเติมใน
ส่วนของการ คิดแปลกใหม่ คิดแบบมีส่วนร่วม คิดแบบให้ลูกนอ้งเป็นนายเราในบางเร่ืองบางโอกาส เหมือนกบั
เป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์  ส่ิงท่ีไดม้าคือ ความคิดท่ีออกนอกกรอบ ความคิดท่ีผูน้ าเองอาจจะมองไม่ถึง
หรือนึกไม่ถึง  องค์ประกอบในการเป็นผูน้ าในยุค 4.0 มีองค์ประกอบท่ีส าคญั ๆ ตามแนวคิดของศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ท่ีให้นิยามไวว้า่ ภาวะผูน้ า (Leadership) : ความสามารถของผูน้ าในการท าใหบุ้คคลอ่ืน
ปฏิบติั อยา่งหน่ึง อยา่งใด เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ประกอบดว้ยคุณลกัษณะดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

ประการท่ีหน่ึง คุณลกัษณะทางความคิดและสติปัญญา (Conceptual Characteristics) หมายถึง ผูน้ าตอ้งมี
ความฉลาดหลกัแหลม คิดวเิคราะห์และคาดการณ์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ เลง็เห็นถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมทั้ง
ก าหนดแนวทางตอบสนองการเปล่ียนแปลงในแบบ โมเดลการพฒันาประเทศแบบ Thailand 4.0 

ประการท่ีสอง คุณลกัษณะทางความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน (Interpersonal Characteristics) หมายถึง ผูน้ า
ตอ้งมีทกัษะในการส่ือสาร สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกับบุคคลอ่ืน มีทัศนคติเชิงบวก เป็นตวัอย่าง ท่ีดีกับสังคม 
เน่ืองจากในยุค Thailand 4.0 นั้น เป็นยุคแห่งการใช้ความคิดสร้างสรรค์  สรรค์สร้าง นวตักรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจยัและพฒันาต่างๆ ซ่ึงตอ้งอาศยัการแลกเปล่ียน ขอ้มูลระหวา่งบุคคลและระหวา่งองค์การ
เป็นอยา่งมาก 
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ประการท่ีสาม คุณลกัษณะทางดา้นการท างาน (Technical Characteristics) หมายถึง ผูน้ าตอ้งมี ความรู้ 
เข้าใจ ความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน มีวิธีการถ่ายทอด และสอนงานให้แก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ประการท่ีส่ี คุณลกัษณะส่วนตวั(Personal Characteristics) ท่ีส่งเสริมต่อการขบัเคล่ือนในยุค Thailand 
4.0 เช่น ความมัน่ใจในตนเอง มีความรับผิดชอบสูง/มุ่งมัน่ตั้งใจ มีความรอบคอบ/กระตือรือร้น เป็นตน้ 

ประการท่ีห้า คุณลกัษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) ซ่ึงตามหลักการแล้ว หมายถึงอาย ุ
ส่วนสูง พละก าลงั น ้ าหนกั โหงวเฮง้ อยา่งไรก็ตาม คุณลกัษณะดงักล่าวน้ี ผูเ้ขียนมองวา่ เป็นส่วน สนบัสนุนใน 
การสร้างความน่าเช่ือถือของผู ้น าแต่ละคนในการใช้ภาวะผู ้น าต่อผู ้ใต้บังคับบัญชา เสมือนค ากล่าวท่ีว่า 
"บุคลิกภาพท่ีดี ส่งผลต่อความน่าเช่ือถือ" 

ประการสุดท้าย คุณลักษณะทางพ้ืนฐานสังคม (Social Background Characteristics) เช่น ประวัติ 
การศึกษาของผูน้ า ท่ีมีส่วนในการสร้างเครือข่ายการพฒันาองคก์ารได ้เน่ืองจากการพฒันา Thailand 4.0 ทา้ยท่ีสุด
แลว้ Startups ต่าง ๆ ท่ีอยูป่ลายน ้ า โดยใชพ้ลงั “ประชารัฐ” ในการขบัเคล่ือน ซ่ึงการ ขบัเคล่ือนดว้ย 
พลงัประชารัฐ หมายถึง ผูน้ าไม่สามารถขบัเคล่ือนไดโ้ดยล าพงั แต่ตอ้งมีเครือข่าย เพ่ือสร้างความเขม้แขง็ใน 
การขบัเคล่ือนดว้ย ผูน้ า Thailand 4.0 
 จะเห็นไดว้า่ การพฒันาองคก์ารเดินหนา้ไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง คนก็ยงัเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะน าพา
ใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพียงแต่ไม่ยดึติด ยอมรับการเปล่ียนแปลง พร้อมท่ีจะเดินไปขา้งหนา้กบัการเรียนรู้
ท่ีไม่มีขอบเขต ยอ่มส่งผลต่อความส าเร็จในทุก ๆ ดา้น 
 

5. พฤติกรรมองค์กรกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 
การเปล่ียนแปลงปัจจยัทางสังคมและเทคโนโลยีในยคุ 4.0จะส่งผลอยา่งยิ่งต่อการท างานในอนาคตใน

หลายๆดา้นเป็นส่ิงท่ีสร้างความทา้ทายให้กบัองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนในการเตรียมรับมือกบัการเปล่ียนแปลง 
Craig, S. (2009) ให้ขอ้เสนอแนะวา่ องค์การปัจจุบนัตอ้งเผชิญกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ดงันั้น  องคก์ารตอ้งมีการปรับเปล่ียนอยูเ่สมอ    แนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารในแบบเดิมกบัองคก์ารสมยัใหม่ก็มี 
ความแตกต่างกนั โดยเฉพาะพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป 

Brewerton, P.M., &Millward, L.J. (2010) อธิบายไวว้า่ องคก์รแบบเดิมจะมีลกัษณะพฤติกรรม 
การจดัการท่ีไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลงมากนักแต่องค์กรปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา จะมี
ความคงท่ีบา้งเป็นช่วงสั้น ๆ  จึงมีการจดัการแบบพลวตัรสามารถปรับเปล่ียนใหส้อดรับกบัการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล้อมเสมอพฤติกรรมองค์กรแบบเดิมมักมีการจัดการแบบไม่ยืดหยุ่น ส่วนในองค์การสมัยใหม่จะมี                
การจดัการท่ียืดหยุน่เป็นอยา่งมาก กล่าวคือในองคก์ารสมยัใหม่ในยคุ 4.0 จะไม่ยึดติดกบัแนวทางปฏิบติัอยา่งใด
อย่างหน่ึงเท่านั้น แต่จะมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ และสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้ตามสถานการณ์
แตกต่าง เช่นเดียวกบั Scott, W. Richard (2007) ไดก้ล่าวไวว้า่ องค์กรแบบเดิมรูปแบบของงานจะคงท่ี พนักงาน
แต่ละคนจะไดรั้บมอบหมายงานเฉพาะในแต่ละดา้น และท างานในลกัษณะเดิม ๆ ไม่ค่อยเปล่ียน แต่ในองคก์รใน
ยคุการเปล่ียนแปลงใหม่พนกังานตอ้งเพ่ิมศกัยภาพของตนท่ีจะเรียนรู้และสามารถท างานท่ีเก่ียวขอ้งไดร้อบดา้น 
และมีการสับเปล่ียนหน้าท่ีและกลุ่มงานได ้ตอ้งสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ได้อย่างดีเป็นส่วนหน่ึงของ             
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ความจ าเป็นในลักษณะงาน (job description)  ดังนั้ น  ในองค์การสมัยใหม่จะพัฒนาบุคลากรให้เพ่ิมทักษะ               
การท างานไดห้ลากหลายมากข้ึน และในการพิจารณาค่าตอบแทนการท างาน (compensation) ในองคก์ารสมยัใหม่
มีแนวโน้มท่ีจะตอบแทนตามทักษะ (skill based) ยิ่งมีความสามารถในการท างานหลายอย่าง มากข้ึนก็ได้
ค่าตอบแทนมากข้ึน แทนการใหค้่าตอบแทนตามลกัษณะงานและหนา้ท่ีรับผิดชอบ (job based) 

องค์กรแบบเดิม พนักงานนั้ นจะท างานในสถานท่ีท างานและท าเป็นเวลาท่ีแน่นอน แต่ในองค์กร
สมยัใหม่จะให้อิสระกับพนักงานในการท างานท่ีใดก็ไดเ้ม่ือไรก็ไดไ้ม่จ ากัดขอบเขตของสถานท่ีและเวลาการ
ท างาน แต่ตอ้งได้ผลงานตามท่ีก าหนด เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถส่ือสารถึงกันไดส้ะดวกแมจ้ะนั่ง
ท างานคนละแห่งคนละเวลา รวมถึงความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วในยคุดิจิตอล ท าให้ตอ้งท างานแข่งกบัเวลามาก
ข้ึนจนเบียดบงัเวลาส่วนตวัและครอบครัว ดงันั้นองคก์รสมยัใหม่จะใหเ้กิดความยดืหยุน่ในการท างานทั้งเร่ืองเวลา
และสถานท่ีเพ่ือใหส้อดรับกบัแนวโนม้วถีิการด าเนินชีวติของพนกังานยคุ 4.0 

 

7. กฏหมายในยุคการเปลีย่นแปลง 
ปัจจุบนัประเทศไทยกา้วสู่ยคุไทยแลนด ์4.0 มีการน าเอาเทคโนโลยมีาพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ เช่น 

การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ การพฒันาทักษะการท างานเพ่ือเปล่ียนระบบการท างานและการ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ  ให้มีความทันสมยั ประหยดั ลดความซ ้ าซ้อน เพ่ือเป็นการประหยดัทรัพยากรในการ
บริหารงานของภาครัฐและภาคเอกชน   รวมทั้งให้ความสะดวกในการให้บริการในดา้นต่าง ๆ กบัผูเ้ก่ียวขอ้งแต่
กฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ไดแ้ก่ พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส์  พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ    
ซ่ึงในขณะน้ียงัไม่สอดคลอ้งกบัการน าเอาเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง  เช่น กรมบญัชีกลางไดมี้
การน าเอาระบบอิเล็กทรอนิคส์มาใชใ้นการเบิกจ่ายเงิน ของส่วนราชการท่ีเรียก วา่ ระบบ GMIS แต่เพ่ือให้การใช้
ระบบดงักล่าวมีความปลอดภยั รัฐบาลควรเพ่ิมเติมกฎหมายเหล่าน้ีให้มีความรัดกุมยิ่งข้ึน   ในประเด็นกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่  กฎหมายดา้นไซเบอร์ซีเคียวริต้ี   กฎหมายตราสารการเปล่ียนมือทางอิเลค็ทรอนิคส์และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการทุจริต ในดา้นการด าเนินธุรกิจควรมีการปรับแกก้ฎหมายเพื่อใชค้วบคุมองค์กรทาง
ธุรกิจ เช่น การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ ให้สามารถให้บริการอยา่งปลอดภยั ควรมีการออกกฎหมายเพื่อ
รองรับการน ารถส่วนบุคคลมาให้บริการเป็นรถรับจา้ง (Uber Car)  การออกกฎหมายเก่ียวกบัการน าเอาอาคาร 
คอนโดมีเนียมและท่ีพกัอาศยัมาใชเ้ป็นมาใชเ้ป็นสถานท่ีให้บริการ เช่น ห้องเช่ารายวนั  โรงแรม  โฮมสเตย ์  (5 
กฎหมายไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทลั, ดิจิทลั เอจ. 2560) 
 

8. บทสรุป 
ผูเ้ช่ียวชาญในการสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้เรียนรู้ยคุใหม่ Peter M. Sengeไดก้ล่าวไวว้า่ องคก์ารแห่ง

การเรียนรู้ยคุใหม่คือ “องค์การท่ีซ่ึงบุคลากรสามารถเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และสามารถ
สร้างผลงานไดต้ามความปรารถนา”องคก์รสมยัดั้งเดิมโครงสร้างองคก์รเกิดข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
เบ้ืองตน้ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม และมุ่งให ้โครงสร้างองคก์รทางสงัคมมีกรอบ มีรูปแบบเพื่อความสะดวกใน
การบริหาร และง่ายต่อการปกครอง แต่องคก์รสมยัใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ใหค้วามส าคญัในดา้นความรู้สึกของ
บุคคล ยอมรับถึงอิทธิพลทางสงัคมท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน ไม่วา่จะเป็นดา้นพฤติกรรมศาสตร์ การเรียนรู้
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ในการบริหารบุคคล หรือการเรียนรู้ในการปรับเปล่ียนการท างานของภาวะผูน้ าให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจของพนักงานซ่ึงมีความเช่ือวา่ขบวนการมนุษยส์ัมพนัธ์ จะให้ประโยชน์ในการผ่อนคลาย ความ
ตายตัวในโครงสร้างขององค์การสมัยดั้ งเดิมลงโดยความคิดเชิงทฤษฎีท่ีมองถึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์กรท่ีมีความสัมพนัธ์กัน และรวมถึงความเช่ือมโยงกับสภาพแวดล้อมภายนอก 
ตลอดจนควรจะท าให้องคก์ารปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมกบัการเรียนรู้ของการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยอียา่งรวดเร็วและน าเทคโนโลยีนั้นมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพฒันาองคก์ร
และประเทศชาติในอนาคตในแนวทางประเทศไทย 4.0 ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพบริการของพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ของโรงแรมท่ี
ตั้งอยู่ใกลส้นามบินสุวรรณภูมิ จงัหวดัสมุทรปราการ 2) เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
คุณภาพบริการหรือไม่ โดยท่ีการวจิยัน้ีมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้พกัโรงแรม
ท่ีตั้งอยูใ่กลส้นามบินสุวรรณภูมิจ านวน 5 โรงแรมท่ีข้ึนช่ืออบู่บนเวป็ไซตข์องการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจ านวน 
385 คน และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล มีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและเชิง
อนุมาน และทดสอบสมมติฐานทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายเุฉล่ียระหวา่ง 35-45 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนระหว่าง $ 5,000 – 7,500 มีวตัถุประสงค์ในการใชบ้ริการ เพ่ือการเดินทางต่อไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน 
ระยะเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 1 คืน และแหล่งขอ้มูลการจองห้องพกัจากการหาบนเวป็ไซต์ คุณภาพบริการของ
พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้อยูใ่นระดบัดีใน 4 ดา้นเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงท่ีมองเห็นและสมัผสัได ้ดา้นความ
เอาใจใส่ ดา้นความน่าเช่ือถือ และดา้นความมัน่ใจ และมีคุณภาพบริการอยูใ่นระดบัไม่ดีไดแ้ก่ดา้นการตอบสนอง 
จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ลูกคา้ท่ีมีคุณลกัษณะดา้นระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน และแหล่งขอ้มูลท่ีจอง
ห้องพกัท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้คุณภาพบริการของพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

 
ค าส าคญั: คุณภาพบริการ พนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ โรงแรม  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to study service quality of hotel front office staff 2) to study 

customer characteristics impacting to service quality of the hotel front office staff. This research used 5 hotels 
located near Suvarnabhumi Airport as case studies. The data were collected from 385 foreign tourists staying at 
least one night in the hotel. The statistical analysis methods were descriptive statistics and the inferential 
statistics; One-way Anova: t-test, and F-test for testing the hypothesis at the significant level of .05. The result 
of this study showed that most of the respondents were female, 35 – 45 years old, Bachelor Degree graduated, 
work with private companies and their monthly income was $5,000 – $7,500. The respondents mostly stayed 
one night in the hotels for the purpose of travelling to another destination, and most of them made an online 
booking.  Service quality of hotel front office staff was rated at good level in in terms of tangible, empathy, 
reliability, and assurance respectively. Only one service quality aspect, responsiveness, was not a good one. The 
hypothesis testing revealed that educational background, monthly income, and channel of room booking 
demonstrated a significant difference toward service quality provided by hotel front office staff at a significant 
level of 0.05 .  

 
KEYWORDS: Service Quality, Front Office Staff, Hotel 

1. บทน า 
การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่และเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจต่าง ๆ หลายประเภท เช่น ธุรกิจ

โรงแรม ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจน าเท่ียว และธุรกิจให้บริการแหล่งท่องเท่ียว เป็นตน้ 
และสามารถสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างอาชีพให้กับประชากรของประเทศเป็นจ านวนมาก (กรมการ
ท่องเท่ียว, 2558) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาไดต้ั้งเป้าหมายรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 2.33 ลา้นบาท และมี
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยจ านวน 32 ลา้นคน เน่ืองจากคาดการณ์วา่แนวโน้ม
การท่องเท่ียวโลกท่ีคาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 3-4 ราคาน ้ ามนัตลาดโลกท่ีคาดวา่จะอยูใ่นระดบัต ่า เสถียรภาพทาง
การเมืองในประเทศดีข้ึน ค่าเงินท่ีอ่อนค่า ซ่ึงจะส่งผลดีท าให้นักท่องเท่ียวมีก าลงัซ้ือมากข้ึน (กรมการท่องเท่ียว, 
2559) 
 Heskett และคณะ  (2008) ได้กล่าวไว้ว่าหากธุรกิจใดก็ตามมีการให้บริการท่ี ดีจะส่งผลให้มีผล
ประกอบการท่ีดี ซ่ึงเป็นไปตามสมการท่ีวา่ความพึงพอใจเท่ากบัก าไรของธุรกิจ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Chi และ Gursoy (2009) การท่ีลูกคา้จะเกิดความพึงพอใจหรือไม่ข้ึนกบัปัจจยัหลายอยา่ง แต่อยา่งนอ้ยสามารถวดั
ไดจ้ากความคาดหวงัท่ีเกิดจากความเช่ือ ความตอ้งการและประสบการณ์ในอดีตกบัการรับรู้ในบริการท่ีไดรั้บ 
(Clemes, Gan, และ Ren, 2011, หนา้ 533-534) Zeithamal และ Parasuraman (2004, หนา้ 48-52) ไดส้ร้างเคร่ืองท่ี
ใชว้ดัความพึงพอใจของลูกคา้ในรูปแบบของการวดัคุณภาพบริการใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible) 
ความน่าเช่ือถือ (Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness) ความเช่ือมั่น (Assurance) และความเอาใจใส่ 
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(Empathy) ซ่ึงเน้นว่าคุณภาพการบริการคือ ผลของการเปรียบเทียบความคาดหวงัและการรับรู้ท่ีเกิดจากการ
ใหบ้ริการ จึงไม่ใช่แค่การประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีบริการเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงกระบวนการของบริการอีกดว้ย  
 การให้บริการของพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ของโรงแรมมีความส าคญัมาก เน่ืองจากเป็นด่านแรกท่ีได้
พบกับลูกคา้ และยงัเป็นศูนยก์ลางของการให้ขอ้มูลข่าวสารและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่ลูกค้าและยงัเป็น
ศูนยก์ลางการกระจายขอ้มูลไปยงัหน่วยงานอ่ืน ๆ ของโรงแรมอีกดว้ย ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณภาพ
บริการของพนักงานตอ้นรับส่วนหน้า เพราะจะเป็นบุคคลท่ีจะสร้างความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจแก่ลูกคา้ใน
จุดเร่ิมตน้ การท่ีผูว้จิยัเลือกโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่กลสุ้วรรณภูมิเพ่ือท าการวิจยันั้น เน่ืองจากเป็นโรงแรมท่ีนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศเขา้พกัเพ่ือรอการเปล่ียนเคร่ือง การเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน หรือรอเพื่อเดินทางกลบั
ประเทศ ซ่ึงอาจถือได้ว่าเป็นสถานท่ีแห่งแรกหรือแห่งสุดท้ายท่ีจะสร้างความประทับใจแก่นักท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศได ้

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1) เพ่ือศึกษาคุณภาพบริการของพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ของโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่กลส้นามบินสุวรรณภูมิ 

จงัหวดัสมุทรปราการ 
 2) เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อคุณภาพบริการหรือไม่ 

3. สมมติฐานการวจัิย 
1) ลูกคา้ท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกนั มีการรับรู้ในคุณภาพการบริการของพนักงานตอ้นรับส่วนหน้า

ของโรงแรมแตกต่างกนั 

4. กรอบแนวคิดในการการวจัิย 
ผูว้จิยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดการวจิยั ดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณลกัษณะของผู้ใช้บริการ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. อาชีพ 

5. รายไดเ้ฉล่ีย 
6. สญัชาติ 
7. วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 
8. ระยะเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 
9. แหล่งขอ้มูล 
 

 

คุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับส่วน
หน้าของโรงแรม 
 
1.ส่ิงท่ีมองเห็นและสมัผสัได ้(Tangible) 
2.ความน่าเช่ือถือ (Reliability)  
3.การตอบสนอง (Responsiveness) 
4.ความมัน่ใจ (Assurance)  
5.ความเอาใจใส่ (Empathy)  
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5. วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเขา้พกัในโรงแรมท่ีตั้งอยู่

ใกลส้นามบินสุวรรณภูมิระหวา่งวนัท่ี 18 สิงหาคม – 30 กนัยายน 2559 ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  
ขนาดตวัอยา่งค านวณจากสูตรของคอแครน (1977, อา้งในธีรวฒิุ เอกะกลุม 2543) โดยให้มีระดบัความ

เช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และมีค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบัร้อยละ 5 ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 385 คน 
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเขา้พกัระหวา่งวนัท่ี 18 สิงหาคม – 30 กนัยายน 
2559 จากโรงแรม 5 แห่งท่ีเป็นโรงแรมแนะน าสุดหรูระดบั 4-5 ดาวท่ีข้ึนอยูบ่นเวป็ไซตข์องท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ ไดแ้ก่ 1) โรงแรมเลอ เมอริเดียน สุวรรณภูมิ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา 2) อมตลนัตา รีสอร์ท 3) โนโวเทล 
แบงคอค สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท 4) โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนท์ สนามบินสุวรรณภูมิ  และ 5) ซัม
มิท วินมิลล ์กอลฟ์ เรสซิเดนซ์ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, 2559) โดยผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลท่ีสมบูรณ์จ านวน 77 
ชุดจากแต่ละโรงแรม 

ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของผูใ้ชบ้ริการซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน สญัชาติ วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ระยะเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการ และแหล่งขอ้มูลการจอง 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ คุณภาพการบริการของพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ของโรงแรมใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ส่ิงท่ี

มองเห็นและสัมผสัได้ (Tangible) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness) ความมั่นใจ 
(Assurance) และ ความเอาใจใส่ (Empathy)  

เคร่ืองมอืในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามจ านวน 3 ตอน โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถาม
ดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน สัญชาติ วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ระยะเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการ และแหล่งขอ้มูลการจอง โดยมีลกัษณะ
ค าถามเป็นชนิดปลายปิดท่ีมีค าตอบใหเ้ลือกจากหลายค าตอบจ านวน 9 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวงัและการรับรู้ในการให้บริการของพนักงาน
ตอ้นรับส่วนหน้าของโรงแรมใน 5 ดา้น ๆ ละ 4 ขอ้ รวมจ านวน 20 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงท่ีมองเห็นและสัมผสัได ้
ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง ความมัน่ใจ และความเอาใจใส่ โดยรูปแบบค าถามเป็นแบบ Rating Scale ของลิเค
ริท ์(Likert Scale) 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
      ระดบัความคาดหวงัและการรับรู้  เกณฑ์การให้คะแนน 

        มากท่ีสุด    5 
                  มาก     4 
                  ปานกลาง    3 
                  นอ้ย     2 
                  นอ้ยท่ีสุด    1 
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 การประเมินคุณภาพบริการโดยใชเ้คร่ืองมือ SERVQUAL เพ่ือหาความแตกต่างระหว่างความการรับรู้
และความคาดหวงัของลูกคา้ ซ่ึงสามารถค านวณในแต่ละดา้นของ SERVQUAL (Zeithamal และ Parasuraman, 
2004, หนา้ 48-52) ไดด้งัน้ี 

คุณภาพบริการ = การรับรู้ (Perceived Service – P) – ความคาดหวงั (Expected Service – E) 
1) ถา้คะแนนการรับรู้มากกว่าคะแนนความคาดหวงั (P – E > 0) หมายถึงการส่งมอบคุณภาพ

บริการอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีและถา้ระดบัคะแนนมากข้ึนแสดงวา่คุณภาพบริการจะดีข้ึนตามล าดบั 
2) ถา้คะแนนการรับรู้น้อยกว่าคะแนนความคาดหวงั (P – E < 0) หมายถึงการส่งมอบคุณภาพ

บริการอยูใ่นเกณฑท่ี์ไม่ดีและถา้ระดบัคะแนนติดลบมากข้ึนแสดงวา่คุณภาพบริการยิง่ลดลงตามล าดบั 
3) ถา้คะแนนการรับรู้เท่ากับคะแนนความคาดหวงั (P – E = 0) หมายถึงการส่งมอบคุณภาพ

บริการท่ีพอเพียงแลว้เป็นท่ียอมรับของผูใ้ชบ้ริการ 
 การทดสอบเคร่ืองมอื 

การหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอให้ผูท้รงคุณวฒิุดา้น
การวิจยัเป็นผูต้รวจสอบแนะน า แกไ้ข เน้ือหาและภาษาท่ีใช ้โดยทุกขอ้ค าถามมีค่าความเท่ียงตรงของ IOC ตั้งแต่ 
0.5-1.0 ผูว้ิจยัได้น าแบบสอบถามฉบับท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแลว้ไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 

การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปท าการ
ทดลองใชก้บัผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 ชุด เพ่ือตรวจสอบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
เขา้ใจตรงกบัผูว้ิจัยหรือไม่ ก่อนท่ีจะน าไปเก็บขอ้มูลจริง และน าขอ้มูลท่ีไดม้าค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถาม โดยวธีิหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามดงัตารางท่ี1 

 
   ตารางที ่1 ค่าความเช่ือมัน่ของความคาดหวงัและการรับรู้ 

 
แบบสอบถามคุณภาพบริการ 

                              ค่าความเช่ือมัน่ 
ความคาดหวงัก่อนไดรั้บ
บริการ 

การรับรู้จริงหลงัไดรั้บ
บริการ 

1. ดา้นส่ิงท่ีมองเห็นและสมัผสัได ้(Tangible) 0.925 0.846 

2. ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability)  0.878 0.614 
3. ดา้นการตอบสนอง (Responsiveness) 0.884 0.741 
4. ดา้นความมัน่ใจ (Assurance)  0.892 0.646 
5. ดา้นความเอาใจใส่ (Empathy)  0.923 0.859 

รวม 0.978 0.937 
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 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจัยได้ท าหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากผูจ้ ัดการทั่วไปของโรงแรมทั้ ง 5 แห่งท่ีเลือกเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ซ่ึงไดรั้บอนุญาตให้แจกแบบสอบถามไดโ้ดยน าแบบสอบถามให้พนักงานตอ้นรับส่วนหน้าเป็นผูแ้จก
ให้แก่ลูกคา้ชาวต่างประเทศในขณะท่ีท าการลงทะเบียนเขา้พกัเพื่อให้ลูกคา้ท าแบบสอบถามในส่วนของความ
คาดหวงัในคุณภาพบริการ และแจง้ให้ลูกคา้น าแบบสอบถามมาคืนในขณะท่ีแจง้ออกจากโรงแรม โดยพนกังาน
ตอ้นรับส่วนหนา้จะแจง้ให้ลูกคา้ท าแบบสอบถามให้ส่วนท่ีเป็นการรับรู้คุณภาพบริการ เน่ืองจากขอ้ค าถามทั้ง 2 
ส่วนอยูใ่นแบบสอบถามฉบบัเดียวกนัเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นคนเดียวกนั การตอบแบบสอบถาม
ของกลุ่มตวัอยา่งเกิดข้ึนระหวา่งวนัท่ี 18 สิงหาคม – 30 กนัยายน 2559  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัท าการลงรหัส (Coding) ขอ้มูลทุกชุด 
และน าขอ้มูลจากการลงรหสัมาท าการประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์ ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ีและ
ร้อยละ 

2) ขอ้มูลระดบัความคาดหวงัและการรับรู้คุณภาพการบริการของกลุ่มตวัอยา่งวิเคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย
เลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจ าแนกตามแต่ละดา้น 

3) การวเิคราะห์คุณภาพบริการโดยการค านวณผลต่างของค่าเฉล่ียของการรับรู้ในบริการลบดว้ยค่าเฉล่ีย
ของความคาดหวงั 
 4) ใช ้t-test ในการทดสอบคุณภาพบริการท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากความแตกต่างของคุณลกัษณะของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี 2 กลุ่ม และใชส้ถิติ F-test (One Way ANOVA) ในการวเิคราะห์ความแปรปรวนของการ
ทดสอบคุณภาพบริการท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากความแตกต่างของคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามตั้งแต่ 3 กลุ่ม 

6. สรุปผลการวจัิย 
1) การเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์จ านวน  385 ชุด คุณลกัษณะของผูต้อบ 

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ียระหว่าง 35-45 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน/ลูกจ้าง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง $ 3,500 – 5,000 มีวตัถุประสงค์ในการใช้บริการ เพื่อการ
เดินทางต่อไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน ระยะเวลาท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 1 คืน และแหล่งขอ้มูลการจองหอ้งพกั จากการ
หาบนเวป็ไซต ์

2) คุณภาพบริการของพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ของโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่กลส้นามบินสุวรรณภูมิ จงัหวดั 
สมุทรปราการ ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 คุณภาพบริการของพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ของโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่กลส้นามบินสุวรรณภูมิ 

 
จากตารางท่ี 2 คุณภาพบริการของพนักงานตอ้นรับส่วนหนา้โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 0.11 นับวา่เป็นการส่งมอบ

คุณภาพบริการอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี (P - E > 0) ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการประเมินคุณภาพบริการอยูใ่นเกณฑดี์ใน 4 ดา้นโดย
เรียงล าดับ คือ  ด้านส่ิงท่ีมองเห็นและสัมผสัได้ ด้านความเอาใจใส่ ด้านความน่าเช่ือถือ และด้านความมัน่ใจ  
ยกเวน้ดา้นการตอบสนองท่ีมีคุณภาพบริการไม่ดี  

3) จากการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับลูกค้าท่ีมีคุณลักษณะแตกต่างกัน มีการรับรู้ในคุณภาพการ
ให้บริการของพนักงานตอ้นรับส่วนหน้าของโรงแรมท่ีตั้ งอยู่ใกลส้นามบินสุวรรณภูมิท่ีแตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบสมมติฐานเป็นดงัตารางท่ี 3 ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่ ลูกคา้ท่ีมีคุณลกัษณะดา้นระดบัการศึกษา รายไดต้่อ
เดือน และแหล่งขอ้มูลการจองห้องพกัท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้คุณภาพบริการของพนักงานตอ้นรับส่วนหน้าท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตารางที ่3 สรุปการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน Sig. เคร่ืองมือทางสถิติ ผลการทดสอบ 

สมมติฐาน ลักษณะผู ้ใช้บริการท่ีแตกต่างกันมี
มุมมองในคุณภาพบริการท่ีแตกต่างกนั 

   

1. คุณภาพการบริการท่ีแตกต่างกันตามลกัษณะ
ผูใ้ชบ้ริการจ าแนกตามเพศท่ีแตกต่างกนั 

0.243 Independent Sample 
t-test 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

2. คุณภาพการบริการท่ีแตกต่างกันตามลกัษณะ
ผูใ้ชบ้ริการจ าแนกตามอายท่ีุแตกต่างกนั 

0.362 F-test (One Way 
ANOVA) 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

3. คุณภาพการบริการท่ีแตกต่างกันตามลกัษณะ
ผูใ้ชบ้ริการจ าแนกตามระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนั 

0.000* F-test (One Way 
ANOVA) 

ยอมรับสมมติฐาน 

4. คุณภาพการบริการท่ีแตกต่างกันตามลกัษณะ
ผูใ้ชบ้ริการจ าแนกตามอาชีพท่ีแตกต่างกนั 

0.142 F-test (One Way 
ANOVA) 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

 
คุณภาพการบริการ ทั้ง 5 ดา้น 

  
การรับรู้ 
(P) 

ความ
คาดหวงั 
(E) 

 
ผลต่าง 

 
ระดบั 

1. ส่ิงท่ีมองเห็นและสมัผสัได ้  4.48 4.31 0.17 ดี 
2. ความน่าเช่ือถือ   4.46 4.34 0.12 ดี 
3. การตอบสนอง  4.26 4.46 -0.20 ไม่ดี 
4. ความมัน่ใจ   4.32 4.27 0.05 ดี 
5. ความเอาใจใส่   4.24 4.10 0.14 ดี 
รวม  4.38 4.27 0.11 ดี 
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สมมติฐาน Sig. เคร่ืองมือทางสถิติ ผลการทดสอบ 

5. คุณภาพการบริการท่ีแตกต่างกันตามลกัษณะ
ผูใ้ชบ้ริการจ าแนกตามรายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่าง
กนั 

0.015* F-test (One Way 
ANOVA) 

ยอมรับสมมติฐาน 

6. คุณภาพการบริการท่ีแตกต่างกันตามลกัษณะ
ผูใ้ชบ้ริการจ าแนกตามสญัชาติท่ีแตกต่างกนั 

0.526 F-test (One Way 
ANOVA) 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

7. คุณภาพการบริการท่ีแตกต่างกันตามลกัษณะ
ผูใ้ชบ้ริการจ าแนกตามวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั 

0.442 F-test (One Way 
ANOVA) 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

8. คุณภาพการบริการท่ีแตกต่างกันตามลกัษณะ
ผูใ้ชบ้ริการจ าแนกตามระยะเวลาท่ีพกัท่ีแตกต่าง
กนั 

0.632 F-test (One Way 
ANOVA) 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

9. คุณภาพการบริการท่ีแตกต่างกันตามลกัษณะ
ผู ้ใช้บริการจ าแนกตามแหล่งข้อมูลการจองท่ี
แตกต่างกนั 

0.000* F-test (One Way 
ANOVA) 

ยอมรับสมมติฐาน 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

7. อภิปรายผล  
 การวิจยัเร่ือง คุณภาพการบริการของพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ของโรงแรมท่ีตั้งอยูใ่กลส้นามบินสุวรรณ
ภูมิ ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1) ลูกคา้ท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเขา้พกัในโรงแรมท่ีตั้ งอยู่ใกลส้นามบินสุวรรณภูมิได้
ประเมินการรับรู้ในบริการท่ีสูงกวา่ความคาดหวงัเท่ากบั 0.11 ส่งผลใหมี้คุณภาพบริการในระดบัท่ีดี อาจเน่ืองจาก
ทางโรงแรมมีระบบการฝึกอบรม และใหค้วามรู้แก่พนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Kang, 
James, และ  Alexandris (2002) ท่ี กล่าวไว้ว่า ระบบการฝึกอบรมตามกรอบคุณภาพบริการ 5 ด้านของ 
SERVQUAL ใหแ้ก่พนกังานโรงแรม สามารถท่ีจะสร้างคุณภาพการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ได ้แต่จากผลการวจิยัพบวา่
ดา้นการตอบสนองยงัมีคุณภาพบริการท่ีไม่ดี เน่ืองจากพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ให้ขอ้มูลหรือการตอบขอ้ซกัถามท่ียงั
ขาดความชดัเจนและถูกตอ้ง 

2) การเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลกัษณะของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อมุมมองในคุณภาพการบริการ 
พบว่าความแตกต่างของคุณลกัษณะด้านระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และการเขา้ถึงแหล่งข้อมูลการจอง
ห้องพกัส่งผลต่อการรับรู้ในคุณภาพบริการท่ีแตกต่างกัน ทั้ งน้ีเน่ืองจากลูกคา้ท่ีเลือกใชบ้ริการโรงแรมมีความ
หลากหลายท าให้เกิดมุมมองท่ีหลากหลาย เพราะเช่ือถือในเร่ืองการบริหารจดัการท่ีดีและความช านาญและความ
เพียงพอของพนกังานสามารถท่ีจะสร้างความน่าเช่ือถือไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงท าให้ผูใ้ชบ้ริการเห็นถึงความห่วงใยและ
ความใส่ใจลูกคา้เป็นอยา่งดีตามมาตรฐานของโรงแรม จึงท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดมุมมองการรับรู้คุณภาพบริการท่ีดี 
แต่มีดา้นการตอบสนองท่ียงัมีคุณภาพบริการไม่ดี ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของศุภลกัษณ์ สุริยะ (2556) เร่ืองแนวทาง
การพฒันาคุณภาพการบริการของแผนกตอ้นรับส่วนหน้าโรงแรมเพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวอาเซียน กรณีศึกษา 
โรงแรมบูติก กรุงเทพมหานคร ท่ีมีผลการวจิยัพบวา่นกัท่องเท่ียวอาเซียนมีความคาดหวงัต่อสูงกวา่การรับรู้ในทุก
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ดา้น โดยช่องวา่งท่ีควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขเป็นอนัดบัแรกคือ คุณลกัษณะดา้นการให้ความมัน่ใจทั้งน้ีเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจให้กบันกัท่องเท่ียวอาเซียนการท าความเขา้ใจในความคาดหวงัและการรับรู้ของนกัท่องเท่ียว
อาเซียนปัจจยัคุณภาพการบริการและการประเมินคุณภาพการบริการจะเป็นส่วนส าคญัท่ีจะช่วยให้ผูบ้ริหาร
ผูจ้ดัการโรงแรมและพนกังานสามารถมองเห็นจุดอ่อนจุดแข็งเพ่ือน าไปพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์ให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวอาเซียนไดย้า่งมีประสิทธิภาพซ่ึงน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขนัและการเติบโตของธุรกิจต่อไป 

8. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

การวิจยัน้ีเป็นการส ารวจคุณภาพการบริการของพนักงานตอ้นรับส่วนหน้าของโรงแรมท่ีตั้ งอยู่ใกล้
สนามบินสุวรรณภูมิ ผูว้ิจยัเสนอแนะให้ทางโรงแรมพฒันาพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ในส่วนของคุณภาพบริการ
ดา้นการตอบสนองโดยเนน้เร่ืองของการท าความเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้และการแกไ้ขปัญหา โดยเฉพาะ
ลูกคา้ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มท่ีมีการศึกษาท่ีต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี อาจเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ียงัมีวฒิุภาวะไม่สูง 
การตดัสินใจต่าง ๆ ยงัข้ึนกบัอารมณ์ ลูกคา้กลุ่มท่ีมีรายไดสู้ง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีการงานในระดบัสูง มี
ความคาดหวงัในดา้นการตอบสนองท่ีสูง และ กลุ่มท่ีจองห้องพกัโดยการแนะน าจากผูอ่ื้น ท่ีตั้งความคาดหวงัใน
คุณภาพบริการท่ีสูงกวา่กลุ่มท่ีท าการจองมาเอง  

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1) การวิจยัในคร้ังน้ีจ ากดัเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นโรงแรมท่ีตั้งอยู่ใกลส้นามบินสุวรรณภูมิจ านวน 5 

แห่งท่ีมีช่ือข้ึนอยูใ่นเวป็ไซตข์องท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพ่ิมจ านวนกลุ่มตวัอยา่งให้
ครอบคลุมทัว่ทั้งกรุงเทพฯ เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศไทย เพ่ือให้โรงแรมต่าง ๆ ไดท้ราบ
ถึงสมรรถนะของพนักงานตอ้นรับส่วนหน้าเก่ียวกับการส่งมอบคุณภาพบริการ เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุงการ
ใหบ้ริการและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงข้ึน 

2) ควรเพ่ิมตวัแปรท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะของลูกคา้ เช่น ช่วงเวลาท่ีลูกคา้ลงทะเบียนเขา้พกัในโรงแรม 
ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารกบัพนักงานตอ้นรับส่วนหน้า เป็นตน้ และตวัแปรท่ีเก่ียวกบัทศันะคติของลูกคา้ท่ีมีต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดของโรงแรมท่ีเขา้พกั เพื่อน าผลการวจิยัท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด 
ใหมี้ความเหมาะสมต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากยิง่ข้ึน 

3) ควรเพ่ิมการขั้นตอนการสัมภาษณ์ลูกคา้ท่ีเขา้พกั เพ่ือให้เกิดการคน้พบปัจจยัใหม่ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อ
คุณภาพการบริการของพนกังานตอ้นรับส่วนหนา้ของโรงแรมต่อไป 
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การประเมนิระดับความพงึพอใจต่อคุณภาพการบริการของ 
ร้านอาหารญี่ปุ่ นในประเทศไทย 

 EVALUATION OF SATISFACTION LEVEL ON SERVICE QUALITY OF  
JAPANESE RESTAURANT IN THAILAND 
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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการวจิยัคร้ังน้ี คือเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคคนไทย และประเมิน
ระดบั ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทย ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดใ้ช ้RATER 
(Reliability, Assurance, Tangibles, Empathy, Responsiveness)   ท่ีเป็นโมเดลของการประเมินคุณภาพของการ
บริการ ต่อ 3 มุมมอง 3P ได้แก่  การบริการของพนักงาน  (people)   ระบบของการบริการ (process) และ 
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นภายภาพ (physical evidence)  
 รูปแบบการวิจัย เป็นการเก็บแบบสอบถามจากผูใ้ช้บริการ ได้จ านวน  478 ตวัอย่างจากผูใ้ช้บริการ
ร้านอาหารญ่ีปุ่น  ในศูนยก์ารคา้ และ แหล่งท่ีมีร้านอาหารญ่ีปุ่นอยู่มาก ในเขตกรุงเทพฯ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ประมวลและวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ t-test  และ  F-test  ในการวิเคราะห์
นั้น ไดใ้ชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป  และไดมี้การท า Focus group เชิงพรรณนา 
 จากผลการศึกษา พบวา่ 1. ผูต้อบแบบสอบถามแยกตามรายได ้ โดยรวมทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อ
การบริการของพนักงานในระดบัมาก ต่อระบบการบริการในระดบัมาก ต่อส่ิงแวดลอ้มในระดบัมาก 2. ผูต้อบ
แบบสอบถามแยกตามประสบการณ์เคยไปญ่ีปุ่น  ผูมี้ประสบการณ์ พอใจ ทั้งการบริการของพนกังาน ระบบการ
บริการ ส่ิงแวดลอ้มในระดบัมาก ในขณะท่ีผูไ้ม่มีประสบการณ์ พอใจ การบริการของพนกังาน และ ส่ิงแวดลอ้ม
ในระดับมาก แต่ พอใจต่อระบบบริการ ในระดับปานกลาง 3. ผูต้อบแบบสอบถามแยกตามความถ่ีในการใช้
บริการ ทุกกลุ่ม มีความพึงพอใจ ทั้งสามดา้นในระดบัมาก  4. ผูต้อบแบบสอบถามแยกตามค่าใชจ่้ายในการใช้
บริการ ทุกกลุ่ม มีความพึงพอใจทั้งสามดา้นในระดบัมาก 
 
ค าส าคญั: คุณภาพของการบริการ  ร้านอาหารญ่ีปุ่น 3P,  RATER    
 

ABSTRACT 
This study aims to investigate the behavior of Thai customer and  evaluate satisfaction level on 

service quality of Japanese restaurant in Thailand.  RATER (Reliability, Assurance, Tangibles, Empathy, 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

772 

Responsiveness) model is used to evaluated service quality by applied to service marketing factors, 3P : people, 
process and physical evidence. 
 The data collecting method is using  questionnaire, and  478 research samples were collected from 
consumers from shopping center and Japanese restaurant street in Bangkok.   Data analysis used in this study 
are mean, standard deviation, t-test and F-test by using standard analytical program. 
The results of the study are 

1. Customers classified by income . All groups are satisfied with people, process and physical 
evidence in high level. 2. Customers who have experience to japan are satisfied  with people, process and 
physical evidence in high level, but who have no experience are satisfied with people and physical evidence in 
high level, with process in medium level. 3. Customers classified by frequency of using service are satisfied 
with people, process and physical evidence in high level. 4. Customers classified by expense of using service 
are satisfied with people, process and physical evidence in high level. 

 
KEYWORDS:  Service Quality, Japanese Restaurant, 3P, RATER 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ในปัจจุบัน อาหารญ่ีปุ่นเป็นท่ีนิยมอย่างมากในประเทศไทย  ส่วนหน่ึงนั้นมาจาก คนไทยไปเท่ียวท่ี

ประเทศญ่ีปุ่นมากข้ึน ขอ้มูลในปี 2015 ปรากฏวา่ คนไทยไปเท่ียวญ่ีปุ่น ประมาณ 8 แสนคน เทียบกบัปี 2014 ซ่ึง
ยงัไม่ได้รับการผ่อนผนัเร่ืองวีซ่า แลว้ เพ่ิมข้ึน ประมาณ 3 เท่า (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 2016) จ านวน
ร้านอาหารญ่ีปุ่น เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วตั้งแต่ช่วงระยะเวลาประมาณปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000)  จ านวน ร้านอาหาร
ญ่ีปุ่นเปิดบริการอยูท่ัว่ประเทศไทยในปี 2557 มี 2,121 ร้าน ในปี 2558 มีจ านวน 2,346  ร้าน (เพ่ิมข้ึน 11.5%)  โดย
ร้านอาหารญ่ีปุ่นส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ประมาณ 67%  (ข้อมูลจาก JRO (Organization to 
Promote Japanese Restaurants Abroad องค์การส่งเสริมร้านอาหารญ่ีปุ่นในต่างประเทศ) ค.ศ.2015)  ในช่วงแรก
 ทางด้านตลาดร้านอาหารญ่ีปุ่นนั้น คาดว่า มีประมาณ 2.35 หม่ืนลา้นบาท เติบโตปีละ 10-15%  โดย
ในช่วง 4-5 ปี ท่ีผ่านมา มีอตัราการเติบโต เฉล่ีย 15%  (กรุงเทพ ฯ ธุรกิจ 18 กนัยายน 2560)  ความนิยมของการ
รับประทานอาหารต่างประเทศนั้น จากการส ารวจผูบ้ริโภคในกรุงเทพฯ นิยมอาหารญ่ีปุ่น 66.6% เป็นอนัดบัหน่ึง 
เหตุผลคือ รสชาติดี 40.5%  ค  านึงถึงสุขภาพ  28.5%  สะอาด ใชว้ตัถุดิบชั้นดี 10.5 %  อ่ืน 10.5 %   (อา้งอิงขอ้มูล
จาก “การส ารวจทศันคติผูบ้ริโภคต่างประเทศต่ออาหารญ่ีปุ่น” โดยองคก์ารส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของญ่ีปุ่น
กรุงเทพฯ (JETRO Bangkok) มีนาคม 2015)   

เหตุผลท่ีอาหารญ่ีปุ่นเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก เพราะว่าในปัจจุบนั ร้านอาหารญ่ีปุ่นไดป้รับเปล่ียนรสชาติ
เพื่อใหถู้กปากลูกคา้คนไทย ปัจจุบนัไดเ้กิดความเปล่ียนแปลงในความนิยมต่ออาหารญ่ีปุ่น  คือผูบ้ริโภคคนไทย
เร่ิมคน้หา และรับประทาน อาหารท่ีมีรสชาติดั้งเดิมของญ่ีปุ่นมากข้ึน   (JETRO Bangkok  23 July 2014) 
      การมีร้านอาหารญ่ีปุ่นเป็นจ านวนมากน้ี เป็นนโยบายการส่งออกทางดา้นวฒันธรรมอยา่งหน่ึงของญ่ีปุ่น 
ไปสู่นานาชาติ ร้านอาหาร หรือภตัตาคารญ่ีปุ่น เป็นท่ีรู้จัก และ ช่ืนชอบไปทั่วโลก เพราะนอกจากเร่ืองศิลปะ
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อาหารท่ีเป็นแบบตะวนัออกสไตลญ่ี์ปุ่นแลว้ ยงัมีระบบการให้การบริการท่ีเป็นเลิศน่าประทบัใจอีกมากดว้ย การ
บริการสไตล์ญ่ีปุ่นนั้ น สามารถพฒันาจนประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรับของนานาชาติว่า มีความเป็นเลิศ 
(Masami Tajima, 2015) 
       ดงันั้น จึงเป็นส่ิงท่ีน่าศึกษาอยา่งยิ่งวา่ ร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทย (ต่อไปจะเรียกวา่ “ร้านอาหาร
ญ่ีปุ่น”) นั้น นอกจากความเป็นอาหารญ่ีปุ่นแลว้ มีคุณภาพการบริการซ่ึงไดแ้ก่ People, Process, Physical evidence 
เป็นท่ีพึงพอใจของผูบ้ริโภคคนไทยมากนอ้ยเพียงใด จึงสามารถท าใหส้ามารถขยายจ านวนไดอ้ยา่งรวดเร็วเช่นน้ี 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. ศึกษา พฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภคคนไทย และประเมินระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

บริการของร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทย 
2. ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัความพึง

พอใจ ต่อคุณภาพการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่น วา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่ 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
ไดก้ าหนดตวัแปรในการวจิยัดงัน้ี  

        
                                                                                 
       
 
 
 
 
 
 

 
แนวความคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

1. ส่วนประสมทางการตลาด ส าหรับ ธุรกิจบริการ (Marketing mix for Service business)      
ส่วนประสมทางการตลาด ส าหรับตลาดธุรกิจบริการนั้น นอกจากจะมี 4Ps ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(product) 

ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) จะมีเพ่ิมข้ึนมาอีก 3Ps นั้น
ไดแ้ก่  1.พนกังานหรือบุคคล (People)  2. กระบวนการ (Process) และ 3. ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical 
Evidence) (ชยัชุมพล ชาวประเสริฐ  2552 ) 

2. แนวคิดเก่ียวกบัการประเมิน คุณภาพของการบริการ (Service Quality Evaluation)  
การประเมินคุณภาพของการบริการนั้น  ใชท้ฤษฎีการประเมินคุณภาพของการบริการ ท่ีเรียกวา่ Service 

Quality modelหรือท่ีเรียกสั้นๆ วา่ SERVQUAL นั้น Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990)  ไดใ้หค้  าจ ากดัความ

ตวัแปรอสิระ       
ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤตกิรรมการใช้
บริการ 
- รายได้ 
- ประสบการณ์เคยไปญี่ปุ่ น 
- ความถี่ในการใช้บริการ 
- ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังในการใช้บริการ                 

ตวัแปรตาม 
คุณภาพการบริการ 
- ดา้นพนกังานใหบ้ริการ 
- ดา้นระบบการบริการ 
- ดา้นส่ิงแวดลอ้มการบริการ 
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วา่ “เป็น กรอบคุณภาพการบริการ (Service Quality Framework)” ซ่ึงไดพ้ฒันาข้ึนในในทศวรรษ 1980  และ ไดมี้
การปรับปรุง Model ข้ึนใหม่ ในต้นทศวรรษ 1990  และ โดยปรับลดปัจจัยการก าหนดคุณภาพเหลือเพียง 5 
มุมมองเรียกวา่ SERVQUAL Dimension และใชต้วัยอ่วา่ RATER ไดแ้ก่ 
1) ความน่าเช่ือถือ (R: Reliability) หมายถึง ผูใ้หบ้ริการตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความน่าเช่ือถือ ใหบ้ริการ

ตามท่ีใหส้ญัญาไว ้ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้  
2) การสร้างความมัน่ใจ (A: Assurance)หมายถึง ผูใ้หบ้ริการตอ้งสร้างความมัน่ใจใหก้บั ลูกคา้ เม่ือลูกคา้มา

ติดต่อ สุภาพอ่อนนอ้ม และมีความรู้ในงานบริการเป็นอยา่งดี 
3) องคป์ระกอบทางกายภาพ (T: Tangibles)หมายถึงส่ิงอ านวยความสะดวกอุปกรณ์ต่างๆดูสวยงาม

ทนัสมยั บุคลากรมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ 
4) การดูแลเอาใจใส่ (E: Empathy)หมายถึง การใหค้วามสนใจและเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้อยา่ง

เอาใจใส่ การตอบสนองต่อลูกคา้   
5) ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ (R: Responsiveness)หมายถึงความตั้งใจท่ีแสดงถึงความพร้อม ยนิดี

ใหบ้ริการเสมอและรวดเร็ว (Zeithaml, Parasuraman, & Berry,1990) 
          แนวคิดของ Zeithaml,  Parasuraman, & Berry ดังกล่าวสามารถน ามาประเมินและพฒันาคุณภาพการ
บริการท่ีเป็นเลิศได ้โดยการวดัและค านวณค่าผลลพัธ์ความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัของลูกคา้กบัการรับรู้
บริการของลูกคา้  

Emel Kursunluoglu  Yarimoglu (2014) กล่าวว่า “SERQUAL เป็น โมเดลท่ีใช้กันมากท่ีสุดในการวดั
คุณภาพของการบริการ.... ปัจจยัส าคญัก็คือ physical environment,  person, process…”  

Kotler & Keller (2006) กล่าววา่ ความคาดหวงัของลูกคา้ จะมีบทบาทส าคญัต่อประสบการณ์การรับริ
การ และความคาดหวงั ดงันั้นบริษทัจะตอ้งบริหารคุณภาพการบริการ โดยเขา้ใจถึงความพยายามในการน าเสนอ
บริการแต่ละคร้ัง” 
          Lovelock (Lovelock and Wright , 2003) ไดก้ล่าวถึง ช่องวา่งของคุณภาพ (Quality Gap) ไวว้า่  “ในการ
ด าเนินการใหบ้ริการ สร้างความประหลาดใจ และท าใหลู้กคา้เกิดความพอใจได ้ เน่ืองจากระดบัการใหบ้ริการอยู่
เหนือความปรารถนา ซ่ึงลูกคา้จะมองวา่ เป็นบริการท่ีมีคุณภาพท่ีดีเลิศ”   
 
งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
      กฤชฐา ตรูวิเชียร  ผศ.ดร. นันทสารี สุขโต  (2560) พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับปัจจยัส่วน
ประสบทางการตลาดดา้นราคามากท่ีสุด  เห็นดว้ยมากท่ีสุดกบัการเลือกรับประทานอาหารญ่ีปุ่นเพราะตอ้งการ
เปล่ียนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร 
      นัฐพล จ าก าจร และชุติมาวดี ทองจีน (2559)  พบว่า  ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการ คุณภาพการบริการ และภาพลกัษณ์ของแบรนด์ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกร้านอาหารบุฟเฟต์
ญ่ีปุ่นในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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      ภวตั วรรณพิณ  (2555) พบว่า เม่ือเปรียบเทียบกนัระหว่างความคาดหวงั และการรับรู้จริงต่อคุณภาพ
บริการ ผลท่ีไดคื้อ ระดบัการรับรู้จริงต่อคุณภาพบริการมีค่าเฉล่ียมากกวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนของความคาดหวงั จึง
สรุปวา่ ลูกคา้มีความพอใจต่อคุณภาพการบริการของร้าน True Coffee สาขาในมหาวทิยาลยั 
      รักษ์สิการณ์  วิเศษสี (2554) พบวา่หัวขอ้ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจสูงสุด คือ อาหารมีรสชาติอร่อยแบบ
อาหารญ่ีปุ่นแท ้ๆ และหวัขอ้ท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ลูกคา้มัน่ใจวา่คุณภาพของอาหารเหมาะสมกบั
ราคา  
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็นการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ

ร้านอาหารญ่ีปุ่นตอ่คุณภาพการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทย   และท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใชบ้ริการกบัความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการบริการของร้านอาหาร
ญ่ีปุ่น วา่มีความแตกต่างกนัหรือไม่ 

4.2 การเลอืกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือกลุ่มผูบ้ริโภคตามศูนยก์ารคา้ หรือ ศูนยร์วมร้านอาหารญ่ีปุ่นใน

เขตกรุงเทพฯ  จ านวนตวัอยา่งค านวณตามขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane (1973) จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 400 
ตวัอยา่ง 

4.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัแบ่งเป็น 
 1.แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป และพฤติกรรมการไปรับประทานอาหาร
ร้านอาหารญ่ีปุ่นของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ต่อ คุณภาพการบริการ
ของร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทยผูว้จิยัไดท้ าการวจิยัโดยใชแ้บบสอบถาม  

ซ่ึงแบบสอบถามน้ี ได้มีการตรวจหาค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหาโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC:Intem-Objective Congruence Index) ไดค้่า เท่ากบั 0.96 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.50 แสดงวา่ แบบสอบถามมีความ
เท่ียงตรงสามารถน าไปใช้ส ารวจข้อมูลได้ และได้ประเมินความน่าเช่ือถือ (Reliability Analysis) ด้วยวิธีค่า
สัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของ ครอนบาค อัลฟา (Cronbach’s Alpha) ได้ค่า อัลฟาอยู่ท่ี  0.78 แสดงว่า มีความ
น่าเช่ือถือค่อนขา้งสูง 

2. การท า Focus group โดยการรวบรวม ผูมี้ประสบการณ์รับประทานอาหารญ่ีปุ่น ให้ความเห็นต่อ
คุณภาพการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทย  มีผูเ้ขา้ร่วม Focus group จ านวน 10 คน  ท าไปพร้อมกบั 
เก็บ Questionaire 
       4.4 วธีิการจดักระท าข้อมูล วธีิการการวเิคราะห์ข้อมูล และสถิตทิีใ่ช้ 

1. การประมวลผลขอ้มูลโดยแปลงใหอ้ยูใ่นรูปของรหัสและแปลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
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2. วเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) เป็นรายขอ้และรายดา้น 
3. หาค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของแบบสอบถามเป็นรายขอ้และรายดา้น  
4. แปลความหมายค่าเฉล่ียน ้ าหนกัค าถามตามหลกัการอนัตรภาคชั้น 5 ชั้น ต ่าสุด 1.00 พึงพอใจนอ้ย

ท่ีสุด สูงสุด 5.00 พึงพอใจมากท่ีสุด  
5. วธีิการทางสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมุติฐาน  

5.1 การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม โดยใชสู้ตร Independent T-
test  

5.2 การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี 2 กลุ่มข้ึนไป  นั้นโดยใชสู้ตร
การทดสอบเอฟ (F-test) โดยวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)  
 

5. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  
การวจิยัคร้ังน้ีไดท้ าการเก็บขอ้มูลกบับุคคลทัว่ไป โดยใชก้ลุ่ม ตวัอยา่ง ซ่ึงท าการเก็บขอ้มูล กลบัคืนมา 

478 ชุด   ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอผลการวเิคราะห์และแปล ความหมายดงัต่อไปน้ี  
 

ตอนที ่1 ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อ คุณภาพการบริการของร้านอาหารญี่ปุ่ นใน ประเทศไทย 
 
ตารางที ่1.1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของร้านอาหารของ
กลุ่มตวัอยา่ง ด้านการบริการของพนักงาน (Person) 

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
x ̄ SD 

ระดบัความพึง
พอใจ 

1. พนกังาน ขอโทษลูกคา้เสมอ เม่ือมีการบริการท่ีล่าชา้  3.70 0.80 มาก 
2. พนกังานมีใบหนา้ยิม้แยม้อยูเ่สมอ ในขณะบริการ
ลูกคา้ 

3.68 0.80 
มาก 

3. พนกังานพดูจา ตอบค าถามลูกคา้ ดว้ยค าพดูท่ีไพเราะ 3.61 0.81 มาก 
4. พนกังานตอบค าถามลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเสมอ 3.56 0.79 มาก 
5. พนกังาน  สามารถบริการดว้ยความแคล่วคล่องวอ่งไว 3.55 0.82 มาก 
6. พนกังานเวลาเสริฟอาหารจะตรวจสอบก่อนเสมอ 3.53 0.79 มาก 
7. เม่ือลูกคา้เรียกพนกังาน  พนกังานตอบรับลูกคา้ดว้ย
ความรวดเร็ว 

3.47 0.91 
ปานกลาง 

รวม 3.61 0.77 มาก 
 
 จากตารางท่ี 1.1 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทย
ดา้นการบริการของพนกังานร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄= 3.61)  
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ตารางที1่.2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความพึงพอใจต่อการบริการของร้านอาหารของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ด้านระบบการบริการ (Process) 

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
x ̄ SD 

ระดบัความพึง
พอใจ 

1. การจดัอาหารในภาชนะ มีความสวยงาม 3.90 0.82 มาก 
2. เมนูอาหารท่ีสัง่ กบั เมนูอาหารท่ีไดรั้บ ตรงกนั 3.82 0.86 มาก 
3. เมนูอาหาร นั้น มีรูปภาพ และค าอธิบายท่ีเขา้ใจไดง่้าย  3.75 0.86 มาก 
4. รสชาติอาหารท่ีได ้  ตรงกบัความคาดหวงั 3.63 0.81 มาก 
5. การคิดเงิน(เช็คบิล) นั้นมีความรวดเร็วมาก 3.42 0.88 ปานกลาง 
6. ระยะเวลาท่ีตอ้งรอเขา้ร้านนั้น ไม่นานจนเกินไป 3.55 0.95 มาก 
7. ระยะเวลาของการเสริฟอาหาร มีความรวดเร็ว  3.32 0.80 ปานกลาง 
รวม 3.52 0.87 มาก 
จากตารางท่ี 1.2 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทย

ดา้นระบบการบริการของร้านอาหารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄= 3.52)  
 

ตารางที ่1.3 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของร้านอาหารของ
กลุ่มตวัอยา่ง ด้านสภาพแวดล้อมการบริการ (Physical evidence) 

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง x ̄ SD 
ระดบัความพึง

พอใจ 
1. ท่ีนัง่ และอุปกรณ์ต่างๆ  มีความสะอาด  และ ไม่
แตกหกัเสียหาย 

3.83 0.85 มาก 

2. พนกังานแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย สวยงาม 3.78 0.80 มาก 
3. บนโตะ๊ มีเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นไวค้รบครัน   3.75 0.84 มาก 
4. ภายในร้านมีบรรยากาศท่ีน่าประทบัใจ 3.65 0.80 มาก 
5. หนา้ร้านมีบรรยากาศท่ีดี 3.61 0.79 มาก 
6. มีการจดัท่ีนัง่เป็นสดัเป็นส่วน   3.57 0.88 มาก 
7. ไม่มีเสียงรบกวน 3.45 0.92 ปานกลาง 
รวม 3.61 0.83 มาก 
 
จากตารางท่ี 1.3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทย

ดา้นสภาพแวดลอ้มของร้านอาหารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 3.61) 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

778 

ตอนที ่2 ผลการทดสอบสมมตฐิานเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลและพฤตกิรรมการใช้
บริการกบัความพงึพอใจ ต่อคุณภาพการบริการของร้านอาหารญี่ปุ่ น 

ในการวิเคราะห์ผลการทดสอบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใชบ้ริการกบั
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของร้านอาหารของกลุ่มตวัอย่างนั้นใชก้ารทดสอบค่าt-Test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวf-test (One Way Analysis Of Variance) โดยมีสมมุติฐานดงัต่อไปน้ี 
 H0   ปัจจยัท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั ค่า* นอ้ยกวา่ 0.05 
 Ha ปัจจยัท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั   ค่า * เท่ากบั หรือมากกวา่ 0.05 

ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ  t-Test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียโดยตวัแปร
อิสระ (Independent  Variables) ท่ีมีค  าตอบมากกวา่  2 กลุ่ม คร้ังน้ี ไดเ้ลือกเอา ตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีนยัยะส าคญั 
เพียง  4 ตวั ไดแ้ก่ 1. รายได ้ 2. ประสบการณ์เคยไปประเทศญ่ีปุ่น  3. ความถ่ีในการรับประทานอาหารญ่ีปุ่น  4. 
ค่าใชจ่้ายในการรับประทานอาหารญ่ีปุ่นแต่ละคร้ัง 

1. จ าแนกตามรายได ้ดา้นการบริการของพนกังาน 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄=3.66) 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ไดค้่าสถิติท่ีค  านวณ (F) เท่ากบั 3.56 ค่า (Sig.) เท่ากบั 0.01 ซ่ึงนอ้ยกวา่

ค่าระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ งไวแ้สดงว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่รายได้ท่ี
แตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่น ดา้นการบริการของพนักงาน
แตกต่างกนั  

2. จ าแนกตามรายได ้ดา้นระบบการบริการ  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 3.56)  
จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ไดค้่าสถิติท่ีค  านวณ (F) เท่ากบั 1.60 ค่า (Sig.) เท่ากบั 0.81 ซ่ึงมากกวา่

ค่าระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ งไวแ้สดงว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่รายได้ท่ี
แตกต่างกนัของกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่น ดา้นระบบการบริการไม่แตกต่าง
กนั  

3. จ าแนกตามรายได ้ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄= 3.69)  
 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ไดค้่าสถิติท่ีค  านวณ (F) เท่ากบั 4.53 ค่า (Sig.) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่

ค่าระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ งไวแ้สดงว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่รายได้ท่ี
แตกต่างกนัของกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่น ดา้นสภาพแวดลอ้มแตกต่าง  

4. จ าแนกตามประสบการณ์เคยไปญ่ีปุ่น ดา้นการบริการของพนกังาน  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยมีประสบการณ์มีความคิดเห็นในระดบัมาก (x ̄= 3.64) และกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยมี

ประสบการณ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (x̄= 3.56) ตามล าดบั 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าไดค้่า (t) เท่ากบั1.26 และค่า (Sig.) เท่ากบั 0.20 ซ่ึงมากกว่าค่าระดับ

นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้สดงวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ประสบการณ์ท่ีต่างกนัของ
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กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจต่อการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่นดา้นการบริการของพนักงานท่ีไม่แตกต่าง
กนั  

5. จ าแนกตามประสบการณ์เคยไปญ่ีปุ่น ดา้นระบบการบริการ  
กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยมีประสบการณ์มีความคิดเห็นในระดับมาก (x ̄= 3.67) และกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เคยมี

ประสบการณ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง (x ̄= 3.47) ตามล าดบั 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ไดค้่า (t) เท่ากบั 3.63 และค่า (Sig.) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่าระดบั

นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้สดงวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ประสบการณ์ท่ีต่างกนัของ
กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจต่อการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่น ดา้นระบบการบริการท่ีแตกต่าง  

6. จ าแนกตามประสบการณ์เคยไปญ่ีปุ่น ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยมีประสบการณ์มีความคิดเห็นในระดับมาก (x ̄= 3.67) และกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เคยมี

ประสบการณ์มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก (x ̄= 3.60) ตามล าดบั 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าไดค้่า (t) เท่ากบั 1.13 และค่า (Sig.) เท่ากบั 0.25 ซ่ึงมากกวา่ค่าระดบั

นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้สดงวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ประสบการณ์ท่ีต่างกนัของ
กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจต่อการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่น ดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่แตกต่างกนั  

7. จ าแนกตามความถ่ีในการรับประทานอาหาร ดา้นการบริการของพนกังาน  
             กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄= 3.61)  

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ไดค้่าสถิติท่ีค  านวณ (F) เท่ากบั 2.89 ค่า (Sig.) เท่ากบั 0.03 ซ่ึงนอ้ยกวา่
ค่าระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้สดงว่าปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ความถ่ีท่ี
แตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่น ดา้นการบริการของพนักงาน
แตกต่างกนั  

8. จ าแนกตามความถ่ีในการรับประทานอาหาร ดา้นระบบการบริการ   
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄= 3.55) 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ไดค้่าสถิติท่ีค  านวณ (F) เท่ากบั 4.38 ค่า (Sig.) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่

ค่าระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้สดงว่าปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ความถ่ีท่ี
แตกต่างกนัของกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่น ดา้นระบบการบริการแตกต่างกนั  

9. จ าแนกตามความถ่ีในการรับประทานอาหาร ดา้นสภาพแวดลอ้ม  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄= 3.63)  
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ไดค้่าสถิติท่ีค  านวณ (F) เท่ากบั 1.30 ค่า (Sig.) เท่ากบั 0.27 ซ่ึงมากกวา่

ค่าระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้สดงว่าปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ความถ่ีท่ี
แตกต่างกนัของกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่น ดา้นสภาพแวดลอ้มไม่แตกต่าง
กนั  

10. จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการรับประทานอาหาร ดา้นการบริการของพนกังาน  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄= 3.66)  
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จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ไดค้่าสถิติท่ีค  านวณ (F) เท่ากบั 6.14 ค่า (Sig.) เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่
ค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้สดงวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ค่าใชจ่้ายท่ี
แตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่น ดา้นการบริการของพนักงาน
แตกต่างกนั  

11. จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการรับประทานอาหาร ดา้นระบบการบริการ  
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄= 3.52)  
 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ไดค้่าสถิติท่ีค  านวณ (F) เท่ากบั 1.21 ค่า (Sig.) เท่ากบั 0.30 ซ่ึงมากกวา่

ค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้สดงวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ค่าใชจ่้ายท่ี
แตกต่างกนัของกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่น ดา้นระบบการบริการไม่แตกต่าง
กนั  

12. จ าแนกตามค่าใชจ่้ายในการรับประทานอาหาร ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x ̄= 3.61)  
 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่ไดค้่าสถิติท่ีค  านวณ (F) เท่ากบั 1.74 ค่า (Sig.) เท่ากบั 0.15 ซ่ึงมากกวา่

ค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้สดงวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ค่าใชจ่้ายท่ี
แตกต่างกนัของกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการบริการของร้านอาหารญ่ีปุ่น ดา้นสภาพแวดลอ้มไม่แตกต่าง
กนั  
 
ตอนที ่4 สรุปผลของการท า Focus group 

ในการท า Focus group ไดเ้ชิญผูท่ี้มีประสบการณ์ในการรับประทานอาหารญ่ีปุ่น มีขอ้สงัเกต ดงัต่อไปน้ี 
1.ร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทย มีรสชาติ อาหาร และการบริการท่ีไม่สม ่าเสมอ 2.ร้านอาหารญ่ีปุ่นใน

ประเทศไทยมกัมีเมนูอาหารไม่ต่างกนั ไม่มีลกัษณะพิเศษของเมนู  3.การบริการของพนกังาน   การเขา้ออกของ
พนักงานมีมาก ท าให้ไม่สามารถรักษามาตรฐานการบริการท่ีดีไวไ้ด ้  4.พนกังานบริการคนไทย ไม่สามารถซึม
ซบัรูปแบบการบริการในสไตลญ่ี์ปุ่นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  ยงัไม่เขา้ใจวา่ ค  าวา่บริการท่ีแทจ้ริง นั้นคืออะไร  5.ระบบการ
บริการ นั้น ในประเทศไทยนั้น ยงัไม่ดีเพียงพอ แมแ้ต่ร้านอาหารญ่ีปุ่นเอง เป็นตน้วา่  การเสริฟท่ีล่าชา้ โดยไม่รู้
เหตุผล  การรับออเดอร์ท่ีผิดพลาด   การเสริฟท่ีผิดพลาด (ผิดโต๊ะ)  6.ในร้านอาหารญ่ีปุ่นในประเทศไทย ไม่มีการ
บริการน ้ าเยน็ฟรี น ้ าชาฟรี การให้ผา้ร้อนผา้เยน็ แบบในญ่ีปุ่น 7.การทิป  ในร้านอาหารญ่ีปุ่น (รวมทั้งบริการอ่ืนๆ 
ในญ่ีปุ่น ) ไม่มีวฒันธรรมการให้ทิป   หรือคิดว่าบริการในบิล  แต่ในประเทศไทย กลบัน าเอาระบบการคิด
ค่าบริการในบิล  ท าใหเ้กิดความไม่ประทบัใจ  8.ร้านอาหารในญ่ีปุ่นมีความสวยงามและความมีระเบียบของร้าน มี
มากกวา่ เคร่ืองใชมี้ความสะอาด  การเก็บกวาดท่ีรวดเร็ว    

 

5. อภิปรายผล  
 ผลการวิจัย พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อทั้ ง การบริการของพนักงาน ระบบ และ
ส่ิงแวดลอ้มการบริการ ในระดบัท่ีมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผลงานวิจยัของ นัฐพล จ าก าจร และ ชุติมาวดี ทองจีน 
ท่ีวา่ ปัจจยัส่วนผสมการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ และภาพลกัษณ์ของแบรนด์ ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
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ร้านบุฟเฟ่ห์ญ่ีปุ่น และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภวตั วรรณพิณ ท่ีว่า การใชบ้ริการนั้น มาจากลูกคา้มีความพึง
พอใจต่อคุณภาพการบริการของร้าน   รวมทั้ง  ความพึงพอใจต่อบรรยากาศของร้าน  ท่ีไดค้ะแนนสูงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ กฤชฐา ตรูวิเชียร และ ผศ. ดร. นนัทสารี สุขโต ท่ีวา่ การเลือกรับประทานอาหารญ่ีปุ่นเพราะตอ้งการ
เปล่ียนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร นอกจากน้ี เมนูอาหารท่ีสั่ง กบัเมนูอาหารท่ีไดรั้บตรงกนั ท่ีไดร้ะดบั
คะแนนสูง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รักษ์สิการณ์ วิเศษสี ท่ีวา่ ความพึงพอใจสูงสุดคือ อาหารท่ีมีรสชาติอร่อย
แบบอาหารญ่ีปุ่นแท้ๆ     
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัคร้ังน้ี ร้านอาหารญ่ีปุ่น ในประเทศไทย โดยทั้ง 3ด้าน ดา้นการบริการของ

บุคคล (People) ระบบ (Process) และ ส่ิงแวดลอ้ม (Physical evidence)นั้น มีคุณภาพอยูใ่นระดบัท่ีมาก แต่ยงัไม่อยู่
ในระดบัท่ีมากท่ีสุด โดยเฉพาะในหัวขอ้ความรวดเร็วในการบริการ ของพนักงาน เช่นการตอบรับ  การคิดเงิน 
การเสริฟอาหาร นั้น ยงัมีความล่าชา้อยู ่ จึงควรมีการปรับปรุงในดา้นเหล่าน้ีให้มาก  ส่วนขอ้เสนอแนะในการวจิยั
คร้ังต่อไป นั้น จะวิจยัเปรียบเทียบ ร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีเป็นสาขามาจากญ่ีปุ่นกับ ร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีด าเนินการ
บริหารโดยผูป้ระกอบการชาวไทย วา่มีการบริหารคุณภาพของการบริการต่างกนัอยา่งไร     ร้านอาหารญ่ีปุ่นท่ีเป็น
สาขามาจากญ่ีปุ่น ไดน้ าเอาวฒันธรรม และระบบการบริหารสไตลญ่ี์ปุ่นเขา้มาใชม้ากนอ้ยเพียงใด และ เป็นท่ีพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการอยา่งไร   

 

7. กติติกรรมประกาศ   
 ขอขอบคุณ สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น ท่ีไดใ้หทุ้นส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ  
        การศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสิทธิภาพ รวมทั้งวดัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และเสนอแนะ
แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวม
รวมขอ้มูล และท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Academe sampling) รวมเป็นจ านวนตวัอยา่งทั้งส้ิน 297 คน ที่ระดบั
นยัส าคญั 0.05 ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์การ
ท างาน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ แต่ปัจจยัดา้น
ภาวะผู ้น าของผู ้บิหาร ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน  ด ้านความพึงพอใจในการท างาน   และด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
ปลดักระทรวงศึกษาธิการท่ีระดบันยัส าคญั 0.05    

ข้อ เส น อแน ะจ าก ก ารวิ จั ย  1 )  ด้ าน ภ าวะ ผู ้น าข อ งผู ้บ ริห าร  ค วรก าห น ดภ าร กิ จ ง าน  
การมอบหมายงานให้ชดัเจน 2) ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน ควรเน้นความรู้ ความสามารถ และก าหนด
หลกัเกณฑ์มาตรฐานความกา้วหนา้ในทุกต าแหน่งให้สามารถเล่ือนไหลได ้ 3) ดา้นความพึงพอใจในการท างาน  
ควรมีการให้ขวญัและก าลงัใจในการท างาน เช่น โบนัส การยกยอ่งชมเชย  เพ่ิมรางวลั  สวสัดิการต่างๆ 4) ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ควรมีการจดัท ากิจกรรม 5 ส. เป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง 

 
ค าส าคญั:  ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  
 

ABSTRACT 
The research of the title ‘Factors that have affected to Performance Efficiencies of Officials under 

office of Permanent Secretary, Ministry of Education’ , has purpose to study on efficiencies including to 
measure in efficiency level of performance and give the suggestion for increasing the efficiency in performance 
of officials under Office of Permanent Secretary, Ministry of Education by using the quantity research 
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methodology and use questionnaires as instrument for data collection from officials under Office of Permanent 
Secretary, Ministry of Education as the sample at amount 829 persons. 

The results of the study were found that most of the sample had opinion at high level on the aspect 
of executive leadership in overall. Executives have capability in coordination with other agencies. Executives 
have a nice characteristic. They have competency in administration and fairness in respectively. The result of 
hypothesis test in individual aspects those were educational level, job position and experiences were different . 
There were not affected to performance efficiencies of officials under Office of Permanent Secretary at 
statistical significance level .05  

Aspect of progress in job position in overall was found that most of the sample had opinion at 
middle level that agency had appropriately evaluation.  They had opportunities for encouragement and 
development in skills and capabilities of personnel for preparing to higher positions those have been 
encouraged and got opportunities for training, seminar, study visit, education in higher degree for their own 
development in continuity.  Addition, they obviously had progressive opportunities in their works as 
respectively. The performance efficiencies in overall were at high level. They could finish in work on time and 
perform with good quality.  The results of hypothesis test were found that performance factors are aspects of 
executive leadership, progress in job position, performance satisfaction and environment in working had 
different those have affected to performance efficiencies of officials under office of Permanent Secretary, 
Ministry of Education at statistical significance level .05 
The research suggestions were that as follows; 1.  Aspect of executive leadership, there work task and job 
assignment.  2.  Aspect of progress in job position, executive shall emphasize on knowledge, competencies. 
There are define the standard rules for all position advancement, can be flowing by self and set the indicators 
those are be fair. 3. Agency shall have the giving of morale and will in work such bonus, compliment, reward, 
welfare to personnel for performance satisfaction.  4.  Aspect of working environment, agency shall have 
assignment for 5 S management as continuously.  
 
KEYWORDS :   Performance Efficiencies 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ทรัพยากรบุคคลซ่ึงถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งต่อการบริหารและการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ ส่วนราชการตอ้งมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความเขม้แข็งและมีสมรรถนะ 
(ส านกัวจิยัและพฒันาระบบบริหารงานบุคคล ส านกังาน ก.พ. , 2547) ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในองคก์รปัจจุบนัคือจะตอ้งให้
ความส าคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital) ทุนทางสังคม (Social Capital) ซ่ึงเป็น
พ้ืนฐานส าคญัในการสร้างความไดเ้ปรียบ องค์กรจึงตอ้งมีแนวทางปฏิบัติ ระบบงานท่ีเอ้ือและสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรเกิดความร่วมมือร่วมใจกนัเป็นทีม ระดบัความพึงพอใจของบุคลากรท่ีสูงจะก่อให้เกิดความมุ่งมัน่ใน
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การขับเคล่ือนองค์กรสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(บดินทร์ วิจารณ์, 2551 : 1-4) นอกจากนั้ น ปัจจัยท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จท่ีส าคญัของการบูรณาการการท างาน คือความสามารถของคน (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ, 2549 อา้งถึงใน ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 2552 : 2)  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ื อศึกษาปั จจัยท่ี มี ผลต่ อประสิทธิภาพในการปฏิบั ติ งานของบุ คลากรส านั กงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ 

(2) เพื่อวดัระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
(3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

John D. Millet  ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัประสิทธิภาพไวว้า่ ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบติังาน
ที่ก่อให้เกิดความพอใจและให้ผลก าไรจากการปฏิบัติงานนั้นดว้ย Herbert A. Simon  ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพไวค้ลา้ยคลึงกบั Millet คือ พิจารณาวา่งานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ให้ดูจากความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัน าเขา้ (input) กบัผลผลิต (output) ท่ีไดรั้บออกมา เพราะฉะนั้นตามความหมายน้ีประสิทธิภาพจึงหมายถึง
ผลผลิตลบดว้ยปัจจยัน าเขา้และเป็นการบริการขององค์กร รวมถึงความพึงพอใจของผูรั้บบริการดว้ย Ryan and 
Smith  ได้ให้ความหมายประสิทธิภาพของบุคคลไวว้่า เป็นการกระท าในเชิงบวกให้กับงานอย่างทุ่มเทเต็ม
ก าลงัหรืออย่างตั้งใจเพื่อให้ผลงานออกมาดีท่ีสุด ซ่ึงประสิทธิภาพในการท างานนั้น มองจากแง่มุมของการ
ท างานของแต่ละบุคคลเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีทุ่มเทให้กบังาน Peeterson and Plowan  ไดใ้ห้ความหมาย ของค าวา่ 
ประสิทธิภาพ ในความหมายอย่างแคบว่าหมายถึง การลดต้นทุนในการผลิต และในความหมายอย่างกวา้งว่า 
หมายถึงคุณภาพ (quality) ของการมีประสิทธิผล (effectiveness) และความสามารถ (competence and 
capacity) ในการผลิตการด าเนินงานท่ีถือวา่มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นคือสามารถผลิตสินคา้หรือบริการในปริมาณ 
และคุณภาพท่ีตอ้งการในเวลาท่ีรวดเร็ว และใชต้น้ทุนนอ้ยท่ีสุด  ดงันั้น แนวความคิดของค าว่าประสิทธิภาพในท่ีน้ี จึง
มีองค์ประกอบ 5 อยา่ง คือ ตน้ทุน คุณภาพ ปริมาณ เวลา และวิธีการในการผลิต (Peeterson and Plowan, อา้งถึงใน 
ทิรัศม์ชญา พิพฒัน์เพ็ญ, 2557 : 12-14) 
 สรุปความหมายของประสิทธิภาพได้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถใน
การปฏิบัติงานและผลลพัธ์หรือผลผลิตท่ีได้รับซ่ึงก่อให้เกิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์โดยใช ้ทรัพยากรอย่าง
ประหยดัในทุก ๆ ด้าน  
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ตวัแปรอสิระ                 ตวัแปรตาม  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1  สมมตฐิานในการวจิยั 

สมมติฐานที่ 1 บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาสูงปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากกวา่บุคลากรท่ีมีระดบั
การศึกษานอ้ย 

สมมตฐิานที ่2 บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานสูงปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากกวา่บุคลากรท่ีมีต าแหน่ง
งานต ่า 

สมมติฐานที่ 3  บุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานมากมีประสิทธิภาพการท างานมากกว่า
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การท างานนอ้ย 

สมมตฐิานที่ 4 บุคลากรท่ีมีผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ ามากปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากกวา่บุคลากรท่ีมี
ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ านอ้ย 

สมมติฐานที่ 5 บุคลากรท่ีมีความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานมากปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากกว่า
บุคลากรท่ีมีความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานนอ้ย 

สมมติฐานที่ 6 บุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในการท างานมากมีประสิทธิภาพการท างานมากกว่า
บุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในการท างานนอ้ย 

สมมติฐานที่ 7 บุคลากรท่ีมีสภาพแวดลอ้มในการท างานเหมาะสมมีประสิทธิภาพ                การ
ท างานมากกวา่บุคลากรท่ีมีสภาพแวดลอ้มในการท างานเหมาะสมนอ้ย 
        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ผูศ้ึกษาวิจยัไดด้ าเนินการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research) และเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประชากรท่ีใช ้คือ ขา้ราชการสังกดัส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 829 

      ปัจจยัส่วนบุคคล  
- ระดบัการศึกษา  
- ต  าแหน่งงาน  
- ประสบการณ์การท างาน 

 

 
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของบุคลากร
ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 

-  ประหยดั (Economy) 
-  เสร็จทนัตามก าหนดเวลา(Speed) 
-  คุณภาพ (Quality) 

 
 
 
 

ปัจจยัด้านการปฏิบตังิาน 
- ภาวะผูน้ า  
- ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 
- ความพึงพอใจ 
- สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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คน และก าหนดกลุ่มตวัอย่างประชากร ทั้ งหมด 270 ตัวอย่าง  โดยส ารองตัวอย่างร้อยละ 10 หรือเท่ากับ 27 
ตวัอยา่ง ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Academe sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งเพื่อให้ไดจ้ านวนตามตอ้งการ
โดยไม่มีหลกัเกณฑ ์กลุ่มตวัอยา่งจะเป็นใครก็ไดท่ี้สามารถให้ขอ้มูลไดโ้ดยความสมคัรใจ รวมเป็นจ านวนตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 297 คน  
       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา ไดแ้ก่ 

1) ตวัแปรอสิระ (Independent variable) คือ ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นการปฏิบติังาน 
ประกอบดว้ย   ระดบัการศึกษา  ต าแหน่งงาน  ประสบการณ์การท างาน  ภาวะผูน้ า  ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน  
ความพึงพอใจ  สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 (2) ตวัแปรตาม (Independent variable) คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดว้ย ประหยดั (Economy)   เสร็จทนัตามก าหนดเวลา(Speed)  
คุณภาพ (Quality) 
 4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

สร้างแบบสอบถาม(Questionnaire) ให้ตรงกับเน้ือหาท่ีตอ้งการ พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง
และเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และน าแบบสอบถามดงักล่าวไปท าการ Pre-Test ทดสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ท่ีระดบัค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามและขอรับคืนแบบสอบถาม ตลอดจนแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดจากการตอบแบบสอบถามดว้ยตวัเอง ณ ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศยักระบวนการและวิธีการ
ของการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative) น าขอ้มูลท่ีตรวจสอบเรียบร้อยแลว้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรม
สถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ท่ีระดบัค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

น าแบบสอบถามท่ีท าการตอบแลว้มาวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์
ขอ้มูล SPSS แปลค่าไคสแควร์ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  (ระดบันยัส าคญัท่ี .05)  และดูตารางหาค่าชั้นแห่งความ
อิสระ (Degree of  Freedom) โดยวิเคราะห์เก่ียวกับระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ หาค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  น าค่าเฉล่ียไป
เปรียบเทียบกบัเกณฑ ์

 

5. สรุปผลการวจัิย 
5.1 ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล  
ดา้นระดับการศึกษา พบว่ามีระดบัการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า มากท่ีสุด จ านวน 150 คน คิดเป็น             

ร้อยละ 50.50 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 40.10  ด้านระดับ
ต าแหน่ง  พบวา่มีระดบัต าแหน่งช านาญการหรือช านาญงาน มากท่ีสุด 122 คน คิดเป็นร้อยละ 41.10  รองลงมาคือ
ต าแหน่งระดบัปฏิบติัการหรือปฏิบติังาน จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 ดา้นประสบการณ์การท างาน พบวา่
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มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปี เป็นจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40 รองลงมา
มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต ่ากวา่ 10 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00   

5.2  ข้อมูลปัจจัยในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ดา้นภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร พบว่าผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารงานอยู่ในระดบัมาก จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.90 ความยุติธรรมเสมอภาค อยู่ในระดับมาก จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 40.70 ความสามารถในการ
ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน อยูใ่นระดบัมาก จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 บุคลิกลกัษณะท่ีดีอยูใ่นระดบั
มาก จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 58.20 ในภาพรวมพบว่าโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากว่า
ผูบ้ริหารมีความสามารถในการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน  

ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน  พบวา่ไดรั้บโอกาสในการส่งเสริมและพฒันาทกัษะและความสามารถ
ของบุคลากรในการเตรียมความพร้อมสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 40.40 
ไดรั้บการส่งเสริมและโอกาสในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนเพ่ือพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ืองอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70 หน่วยงานมีการประเมินผลงานอย่าง
เหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 โอกาสความกา้วหนา้ในการท างานมีอยา่ง
ชดัเจนอยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 52.90 ในภาพรวมพบว่าโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
อยู่ในระดบัปานกลางวา่หน่วยงานมีการประเมินผลงานอยา่งเหมาะสม  

ด้านความพึงพอใจในการท างาน  พบวา่การพิจารณาให้รางวลัตอบแทนอย่างเท่ียงธรรมเสมอภาค
ของหน่วยงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 ความภาคภูมิใจในหน่วยงานอยูใ่นระดบั
มาก จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 48.10 การได้รับมอบหมายงานท่ีมีความส าคญัและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถอยู่ในระดบัมาก จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 53.20 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและตดัสินใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 51.90 ในภาพรวมพบว่า
โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากว่ามีความภาคภูมิใจในหน่วยงาน  

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน พบวา่ หน่วยงานมีอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสมกบัการท างานอยูใ่นระดบัมาก 
จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 หน่วยงานมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัและเพียงพอต่อการท างานอยู่ในระดับมาก 
จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 42.80 บุคลากรในหน่วยงานมีความเป็นมิตร สามคัคีและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
ในการท างานอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 47.80 หน่วยงานมีงบประมาณสนบัสนุนการท างาน
อยา่งเพียงพอและเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 41.10 ในภาพรวมพบวา่โดยส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากวา่หน่วยงานมีอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสมกบัการท างาน  

ดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน พบวา่การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั
มาก จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 61.30 การปฏิบติังานไดส้ าเร็จทนัก าหนดเวลาอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 187 
คน คิดเป็นร้อยละ 63.00 การปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.30 ในภาพรวมพบวา่โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากวา่สามารถปฏิบติังานไดส้ าเร็จทนัก าหนดเวลา  

5.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน ด้วยการเปรียบเทียบหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกบัตวั
แปรตาม 
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สมมติฐานที่ 1 บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาสูงปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากกว่าบุคลากรท่ีมีระดับ
การศึกษานอ้ย   พบวา่ระดับการศึกษาท่ีใช้ในการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่าซ่ึงมีค่า Gamma อยู่ระหวา่ง 0.01 – 0.09 ตวัแปรทั้งสองจึงมีความสัมพนัธ์กนัเชิง
บวกในระดบัต ่า เป็นการไม่ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .238 
 สมมตฐิานที่ 2 บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานสูงปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากกวา่บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานต ่า  
พบวา่ต าแหน่งงานท่ีใชใ้นการปฏิบติังานกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัต ่า ซ่ึงมีค่า Gamma อยูร่ะหวา่ง 0.01 – 0.09 ตวัแปรทั้งสองจึงมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัต ่า เป็น
การไม่ยอมรับสมมติฐานท่ี 2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .523 
     สมมตฐิานที ่3 บุคลากรท่ีมีประสบการณ์การท างานมากมีประสิทธิภาพการท างานมากกวา่บุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์การท างานนอ้ยพบวา่ประสบการณ์การท างานกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า ซ่ึงมีคา่ Gamma อยูร่ะหวา่ง 0.01 – 0.09 ตวัแปรทั้งสองจึงมีความสมัพนัธ์กนัเชิงบวกใน
ระดบัต ่า เป็นการไม่ยอมรับสมมติฐานท่ี 3 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .158 

สมมติฐานที่ 4 บุคลากรท่ีมีผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ ามากปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากกว่าบุคลากรท่ีมี
ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ านอ้ย  พบวา่ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่า Gamma อยูร่ะหวา่ง 0.30 – 0.49 ตวัแปรทั้งสองจึงมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวก
ในระดบัปานกลาง เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี 4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .000 

สมมติฐานที่ 5 บุคลากรท่ีมีความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานมากปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากกว่าบุคลากรท่ีมี
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานน้อย ผลการทดสอบพบว่า พบวา่ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานกบัประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า ซ่ึงมีค่า Gamma อยูร่ะหว่าง 0.10 – 0.29 ตวั
แปรทั้งสองจึงมีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดับค่อนขา้งต ่า เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี 5 อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ี .000 

สมมติฐานที่ 6 บุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในการท างานมากมีประสิทธิภาพการท างานมากกว่าบุคลากรท่ีมี
ความพึงพอใจในการท างานนอ้ย พบวา่ความพึงพอใจในการท างานกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่า Gamma อยูร่ะหวา่ง 0.30 – 0.49 ตวัแปรทั้งสองจึงมีความสมัพนัธ์กนัเชิง
บวกในระดบัปานกลาง เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี 6 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .000 

สมมติฐานที่ 7 บุคลากรท่ีมีสภาพแวดลอ้มในการท างานเหมาะสมมีประสิทธิภาพ การท างานมากกว่า
บุคลากรท่ีมีสภาพแวดลอ้มในการท างานเหมาะสมน้อย พบว่าสภาพแวดลอ้มในการท างานกบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่า Gamma อยูร่ะหวา่ง 0.30 – 0.49 ตวัแปรทั้งสองจึงมี
ความสมัพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัปานกลาง เป็นการยอมรับสมมติฐานท่ี 7 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .000 

 

6. อภิปรายผล  
จากผลการศึกษา สรุปไดว้า่ ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์

แตกต่างกนัไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ท่ีระดับ
นัยส าคัญ 0.05  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรวิชญ์ เวชกิจ (2556)   ท่ีท าการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ี มีผลต่อ
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในกองช่างองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการศึกษาพบวา่
ปัจจยัส่วนบุคคลไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติังานและไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานในกองช่างองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ส่วนปัจจยัการปฏิบติังาน ดา้นภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหารในภาพรวมพบว่าโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากกว่าผู ้บริหารมีความสามารถในการ
ประสานงานกบัหน่วยงาน ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานในภาพรวมพบวา่โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัปานกลางวา่หน่วยงานมีการประเมินผลงานอย่างเหมาะสม  ดา้นความพึงพอใจในการท างาน  ในภาพรวม
พบว่าโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากว่ามีความภาคภูมิใจในหน่วยงาน ด้านสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานในภาพรวมพบวา่โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากวา่หน่วยงานมีอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะสมกบัการ
ท างาน   ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัการปฏิบัติงานแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัวรท  ผอ่งสุวรรณ์ 
(2559) ได้ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการส่วนกลางของกรมป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภยั ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทางการปฏิบติังานส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนกังานราชการส่วนกลางกรม
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ในระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

1) ควรก าหนดภารกิจงาน การมอบหมายงานอย่างชัดเจน 2) ควรเน้นความรู้ความสามารถ มีการ
ก าหนดมาตรฐานความกา้วหนา้ในทุกต าแหน่งให้สามารถเล่ือนไหลไดด้ว้ยตนเองและก าหนดตวัช้ีวดัท่ีเป็นธรรม 
3) ควรมีการให้ขวญัและก าลงัใจในการท างาน เช่น โบนัส การยกยอ่งชมเชย  เพ่ิมรางวลัสวสัดิการให้บุคลากร เพ่ือ
สร้างความพึงพอใจในการท างาน 4) ควรมีการก าหนดใหจ้ดัท า 5 ส. เป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ควรท าการศึกษาวิจัยหารูปแบบแนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้าในทุก

ต าแหน่งใหส้ามารถเล่ือนไหลไดต้นเองและตวัช้ีวดัท่ีเป็นธรรมในแต่ละต าแหน่ง 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ ดร.สุเมธ  แสงน่ิมนวล  อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ และคณาจารยป์ระจ าสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสยาม ที่ได้กรุณาให้ค  าปรึกษา  แนะน าขอ้คิดองค์ความรู้ทางวิชาการและมุมมอง ในวิสัยทศัน์
ใหม่ ๆ รวมทั้ งขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าสารนิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

 

9. เอกสารอ้างองิ 
คณะท างานโครงการวจิยัเร่ืองความผาสุก ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของบุคลากรส านกังาน

ปลดักระทรวงศึกษาธิการ. 2552. ปัจจยัทีส่่งผลต่อความผาสุก ความพงึพอใจและความไม่พงึพอใจใน
การปฏบิัตงิานของบุคลากร ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ,  กรุงเทพมหานคร. 
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บทคัดย่อ 
 การจัดตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจังหวดัสระแก้ว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสระแกว้ ทั้งในส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยกระบวนทศัน์ต่อเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
จงัหวดัสระแก้วของภาคเอกชน และเจ้าหน้าท่ีรัฐในบางส่วน มองว่ากลุ่มเป้าหมายหลกัการจัดตั้งเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษ คือการส่งเสริมการลงทุนจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่เพียงเท่านั้น ซ่ึงแทจ้ริงแลว้ในนโยบายการจดัตั้ง
เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษมีส่วนหน่ึงคือการส่งเสริมภาคธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ใหมี้ความเขม้แข็ง
และยัง่ยนื เน่ืองจากธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 ในการปรับตัวของธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีกระบวนการท่ีเป็นระบบโดยเร่ิมจาก
การศึกษาปัจจยัต่างๆ เช่นวตัถุดิบ ผลิตภณัฑ์เดิมท่ีมีอยู่แลว้ในจังหวดัสระแกว้ การปรับกระบวนการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ให้สอดคลอ้งและทนัสมยักบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีจะเปล่ียนไปในสระแกว้ ศึกษา
ข้อมูลการได้สิทธิประโยชน์จากการอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวดัสระแก้ว โดยธุรกิจท่ีจะได้รับ
ประโยชน์สูงสุดคือธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมีความร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสระแกว้ 
 
ค าส าคญั: การปรับตวัของธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัสระแกว้  
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ABSTRACT 
Establishment of Sa Kaeo Special Economic Development Zone (SEZ) has a direct impact to those 

who are involved, public sector, private sector and civil society. But, paradigm of Special Economic 
Development Zone is only focused on promoting investment of major investors by private sector and 
government officer. In fact, the policy of establishing a Sa Kaeo Special Economic Development Zone is to 
promote the Small and medium enterprises (SMEs) sector to be competitive and sustainable. Because SMEs are 
the major foundation of the country's economy. 

The adaptation of small and medium enterprises, there is a systematic process starting with the study 
of factors such as raw materials of existing products. The up-to-date communication way and public relation 
need to be addressed. Searching for the benefits of running business in Sa Kaeo Special Economic 
Development Zone. Especially, the most appropriate business is the agricultural product processing by 
collaborating with educational institutions in Sa Kaeo  

 
KEYWORDS: Adaptation of SMEs, Sa Kaeo Special Economic Zone  
 

1. บทน า 
 ในปีพ.ศ. 2558 ประเทศไทยตอ้งเขา้สู่ประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC โดยไดก้ าหนดพ้ืนท่ี
เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจ านวน 5 พ้ืนท่ีในระยะท่ี 1 โดยมีวตัถุประสงค์ในการ สร้างฐานการผลิตเพื่อเช่ือมโยง
กับอาเซียนและพัฒนาเมืองชายแดน ซ่ึงได้ก าหนดกลยุทธ์ไวด้ังน้ี (เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย , 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ, 2558) 

- สร้างพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ โดยเนน้บริเวณชายแดนโดยใชป้ระโยชน์จากการเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือน
บา้น 

- สนบัสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน สิทธิประโยชน์ในการลงทุน และการใหบ้ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
- สนบัสนุน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และการลงทุนต่อเน่ืองในไทยและในประเทศเพ่ือนบา้น 
- จดัระเบียบพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดน โดยการบริหารแรงงานต่างดา้ว และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 

และเม่ือประเทศไทยไดจ้ดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษแลว้จะไดรั้บประโยชน์จากการจดัตั้งดงัน้ี  
 การเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในปี 2558 และประเทศไทยมีสภาพทาง
ภูมิศาสตร์เป็นศูนยก์ลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้การจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ จะ
มีประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอยา่งมาก เพราะเป็นการสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขนัของสินคา้ไทยในตลาดประเทศเพ่ือนบา้น โดยมีประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมการลงทุนในประเทศ เพราะประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. ส่งเสริมการส่งออก โดยลดตน้ทุนในการประกอบการต่างๆ เช่นค่าจา้งแรงงาน การขนส่ง เป็นตน้ 
3. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ ในการผลิตสินคา้จากต่างประเทศมาด าเนินการในประเทศไทย และ

ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ๆ ของผูป้ระกอบการและแรงงานชาวไทย 
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4. เป็นศูนยก์ลางการกระจายสินคา้จากประเทศไทยและประเทศต่างๆ ไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตแ้ละประเทศอ่ืนๆ 

5. ก่อใหเ้กิดการจา้งงานเพ่ิมข้ึนในท่ีมีการจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
ในขา้งตน้จะเห็นไดว้่ามีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีการ

สนบัสนุนใหมี้การลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในไทยและประเทศเพ่ือนบา้น แต่จากรายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการจดัท า
มาตรการส่งเสริมและเพ่ิมศกัยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยสถาบนัวจิยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พบวา่ปัจจยัลบในส่วน
ของบทบาทของโอกาสภาครัฐ จากนโยบายภาครัฐท่ีจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ นับเป็นโอกาสพฒันาเป็น
ศูนยอุ์ตสาหกรรมแปรรูปสินคา้เกษตรและการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ แต่การสนบัสนุนการลงทุนจากภาครัฐ
ในเร่ืองเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ยงัขาดมิติในการส่งเสริมผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในพ้ืนท่ีชายแดนจังหวดัสระแก้วและจังหวดัตราด (สถาบันวิจัยและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, 2558) นอกจากน้ีผูเ้ขียนบทความได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอ้มูลการวิจยัในปี 2559 – 2560 โดยใชว้ิธี
สัมภาษณ์เชิงลึกจากหน่วยงานราชการและผูเ้ก่ียวขอ้งพบวา่ธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจ ความสนใจท่ีจะลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ ยงัไม่เห็นขอ้ไดเ้ปรียบของการอยูใ่นพ้ืนท่ีเขต
พฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการอยูพ้ื่นท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ จากการสัมภาษณ์ท า
ให้ทราบว่าเจา้หน้าท่ีรัฐบางคนให้ความส าคญักบันักลงทุนต่างชาติหรือนักลงทุนรายใหญ่มากกว่านักลงทุนใน
ทอ้งถ่ิน(ก าลงัจดัท ารายงานการวจิยัโดยจะแลว้เสร็จในเดือนธนัวาคม 2560) ซ่ึงปัญหาน้ีเป็นปัญหาเดียวกนักบัเขต
พฒันาเศรษฐกิจพิเศษของกมัพชูาซ่ึงศึกษาโดย Naomi Hatsukano และ Kiyoyasu Tanaka (สืบคน้เม่ือ 4 ก.ย. 2560, 
จ า ก  http://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Download/Brc/pdf/1 4 _0 3 .pdf)  ท า ใ ห้ เจ้ า ข อ ง ห รื อ                     
ผูบ้ริหารธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เสียโอกาสไปอยา่งน่าเสียดาย 
 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือเขา้ใจแนวทางในการสนบัสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ  
(2) เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับตวัของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ  
(3) เพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจและประชาสมัพนัธ์เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัสระแกว้ 

 

3. ความหมายและความเป็นมาของเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ และเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ
จังหวดัสระแก้ว  
  เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในความหมายของของคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
(กนพ.) หมายถึง บริเวณพ้ืนท่ีท่ีคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ก าหนดใหเ้ป็นเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงรัฐจะสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน สิทธิประโยชน์ในการลงทุน การบริหารแรงงานต่างดา้ว
แบบไป-กลบั การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ และการอ่ืนท่ีจ าเป็น ( เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย , 
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ, 2558) 
  นอกจากน้ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึงพ้ืนท่ีแห่งหน่ึงแห่งใดท่ีไดรั้บการก าหนดและพฒันาข้ึนมา
ภายใตก้ฎหมายและการบริหารกิจการในลกัษณะเฉพาะ ซ่ึงภายในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษดงักล่าวนั้นจะมีการ
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ปรับปรุงลกัษณะทางกายภาพของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือให้เกิดความพร้อมท่ีจะรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ 
นอกจากน้ียงัมีการเสนอสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเพ่ือเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ เช่น การให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี การอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจการและบริการขั้นพ้ืนฐานต่างๆตั้งแต่ระบบขนส่ง 
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา นอกจากน้ียงัจัดให้มีกิจการสนับสนุนและกิจการต่อเน่ืองได้แก่ การจดัให้มีระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขอนามยั และพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชน เป็นตน้ 
ซ่ึงการพฒันาพ้ืนท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษดงักล่าวนั้นถือเป็นการพฒันาเศรษฐกิจควบคู่ไปกบัการพฒันาสังคม
ทอ้งถ่ินนั้นใหมี้ความเจริญมากยิง่ข้ึน ในแต่ละประเทศแต่ละพ้ืนท่ีจะมีค าเรียกเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษท่ีแตกต่าง
กนัออกไป เช่นเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) เขตอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก (Export 
Processing Zone) และคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) ทั้ งน้ี  ข้ึนอยู่กับการให้ความส าคัญกับการ
ประกอบกิจกรรมประเภทใด หรือค าใดจะเป็นช่ือท่ีน่าดึงดูดนักลงทุนมากท่ีสุด เช่น การประกอบกิจกรรมใน
ลกัษณะของการน าช้ินส่วนก่ึงส าเร็จรูปมาประกอบแลว้ส่งออก จะใชค้  าวา่เขตอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ส่วน
การน าผลิตภณัฑม์าบรรจุกล่องแลว้ส่งออก อาจจะใชค้  าวา่ “คลงัสินคา้ทณัฑบ์น” และท่ีส าคญัเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษไม่ได้จ ากัดเฉพาะประเภทของเขตประกอบการอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่จะครอบคลุมไปถึงเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษทางการคา้ การบริการการท่องเท่ียว หรือการเกษตร 
  เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นลกัษณะของเขตพ้ืนท่ีในการประกอบอุตสาหกรรมและการคา้ท่ีมีเง่ือนไข
และสิทธิพิเศษบางประการแตกต่างจากการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไป เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนและ
พฒันาประเทศ โดยมีรูปแบบและเรียกช่ือแตกต่างกัน เช่นในประเทศจีนเรียกว่า “เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ” 
(Special Economic Zone) ประเทศ มาเลเซียเรียกว่า “เขตการคา้เสรี” (Free Trade Zone) ประเทศเกาหลีเรียกว่า 
“เขตส่งออกเสรี” (Free Export Zone) ซ่ึงในปัจจุบันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
โดยเฉพาะประเทศก าลงัพฒันา ทั้งในยุโรปตะวนัออก ตะวนัออกกลาง ลาตินอเมริกา รวมทั้งภูมิภาคเอเชีย โดย
จดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษข้ึนให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์ต่างๆ เช่นการอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว การ
พาณิชย์ และเป็นแหล่งการเงิน โดยการพัฒนากระบวนการเหล่าน้ีมาจากทั้ งประเทศทุนนิยมและประเทศ
คอมมิวนิสตส์ าหรับประเทศคอมมิวนิสต ์ไดน้ าแนวความในการจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษมาใชเ้พื่อพฒันา
ระบบเศรษฐกิจเสรี เน่ืองจากเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติให้เขา้มาลงทุนใน
พ้ืนท่ีท่ีก าหนดไวโ้ดยเฉพาะเพ่ือทดลองใชร้ะบบเศรษฐกิจเสรี ซ่ึงจะช่วยขบัเคล่ือนการพฒันาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ เช่น การพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษเส่ินเจ้ินของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จนท าให้ GDP 
ในช่วงปี  ค .ศ .1970-1980 เพ่ิม ข้ึนถึงร้อยละ 3.12 ต่อปี  โดยในระยะเร่ิมแรกอยู่ภายใต้การบริหารของ 
“คณะกรรมการมณฑลกวางตุง้เพื่อพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ” จากนั้นก็ถ่ายโอนอ านาจการบริหารไปยงั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อนัไดแ้ก่เทศบาลเมืองเส่ินเจ้ิน หลงัจากนั้นภายในเวลาไม่ถึง 20 ปี ก็ไดเ้ห็นผลของ
ความส าเร็จอยา่งเด่นชดัโดยมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนมากกวา่ 
  จากการศึกษาพบว่า การพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษข้ึนในประเทศต่างๆ เพ่ือพฒันาศักยภาพในการแข่งขัน 
โดยเฉพาะประเทศท่ีมีระบบการให้บริการของภาครัฐขาดความเป็นเอกภาพ การบริการล่าชา้ไม่มีประสิทธิภาพ 
อนัเป็นอุปสรรคท่ีท าให้นกัลงทุนจากต่างชาติไม่เขา้มาลงทุน รวมทั้งยงัเป็นอุปสรรคท าให้การพฒันาการลงทุน
ของนกัลงทุนภายในประเทศไม่สามารถท าใหดี้ข้ึน พฒันาการแนวคิดในการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษข้ึนน้ี เร่ิมมาจากเขต
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นิคมอุตสาหกรรม (Industrial Zone) ในช่วงปีค.ศ.1948-1950 ซ่ึงต่อมาพฒันาเป็น เขตอุตสาหกรรมการส่งออก 
(Export Processing Zone) ในช่วงทศวรรษท่ี 1970 อยา่งไรก็ตาม ตามหลกัการของเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ “ผูข้อ
จดัตั้ง” จะตอ้งระบุเง่ือนไขต่างๆ ในการจดัตั้ง เช่น ตอ้งเป็นเมืองท่าพร้อมแหล่งสนบัสนุนชุมชน แหล่งการศึกษา 
และแหล่งสันทนาการ หรือเป็นเขตอุตสาหกรรมต่างๆ โดยต้องให้ความเคารพต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ทั้งในแง่การวางผงัเมือง การจดัระบบการระบายน ้ าเสีย ระบบการควบคุมมลพิษ โดยเขต
พฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ควรท่ีจะปฏิบติัภายใตก้ฎหมายแรงงานและกฎหมายอุตสาหกรรมเหมือนพ้ืนท่ีทอ้งถ่ินนั้นๆ 
นอกจากน้ี พ้ืนท่ีในการจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ควรมีพ้ืนท่ีไม่ต ่ากว่า 6,250 ไร่ หากต ่ากว่าจะไม่มีสิทธ์ิ
สร้างสนามบินและท่าเรือภายในพ้ืนท่ีนั้นๆ นโยบายหลกัประเทศต่างๆ นิยมใชใ้นเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษเป็น
มาตรการ คือ เพ่ือเพ่ิมปริมาณการคา้ สร้างโอกาสในการท างานและน าเทคนิคการผลิตใหม่ๆ เขา้มา ดงันั้น หลกั
ส าคญัในการพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ คือมุ่งหวงัท่ีจะดึงนกัลงทุนในต่างประเทศเขา้มาลงทุนในเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยสร้างแรงจูงใจให้นกัลงทุนจากต่างประเทศเขา้มาด าเนินการในดา้นคุณภาพของแรงงานและ
ค่าจา้งท่ีเหมาะสม การคมนาคม โดยเฉพาะท่าอากาศยานและท่าเรือ การมีกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานในเขต
พฒันาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความชดัเจน การอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่นศุลกากร การธนาคาร การตรวจคนเขา้
เมือง เป็นตน้ 
 
เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัสระแก้ว 
  จงัหวดัสระแกว้เป็นจงัหวดัท่ีไดรั้บเลือกให้จดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในระยะท่ี 1 โดยมีพ้ืนท่ีท่ี
ก าหนดให้เป็นเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจ านวน 4 ต าบล ใน 2 อ าเภอ ดงัน้ี ต าบลผกัขะ อ าเภอวฒันานคร ต าบล
บา้นด่าน ต าบลป่าไร่ ต าบลท่าขา้ม อ าเภออรัญประเทศ ครอบคลุมพ้ืนท่ี 332 ตารางกิโลเมตร (207,500 ไร่) (เขต
พฒันาเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย , ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ, 2558)  
  โดยมีจุดเด่นของพ้ืนท่ีคือ ห่างจากกรุงเทพ 260 กิโลเมตร มีด่านชายแดนอรัญประเทศเป็นจุดผ่านแดน
ถาวร เช่ือมต่อกบัจงัหวดับนัเตียเมียนเจย ประเทศกมัพูชา มูลค่าการคา้ระหวา่งไทยและกมัพูชามีมูลค่าสูงสุดของ
ประเทศ  
  ดา้นการคมนาคมขนส่งมีสามารถเช่ือมโยงท่าเรือแหลมฉบงัมีระยะทาง 250 กิโลเมตร มีเส้นทางเขา้สู่
กรุงพนมเปญของประเทศกมัพชูาผา่นทางหลวงหมายเลข 6 ของกมัพชูา 
  นอกจากน้ียงัมีแผนการสร้างด่านศุลกากร ศูนยโ์ลจิสติกส์และแนวเขตอุตสาหกรรมชายแดนแห่งใหม่ ณ 
บริเวณบา้นหนองเอ่ียน – บา้นสติงบท (กมัพชูา)  
  กิจการเป้าหมายของเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัสระแกว้ 

- แปรรูปสินคา้เกษตรและอาหาร 
- พลงังานทดแทน 
- ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
- เคร่ืองเรือน 
- เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 

- ช้ินส่วนยานยนต ์
- ศูนยก์ระจายสินคา้ 
- กิจการเพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียว 
- นิคมอุตสาหกรรมและบริการสาธารณูปโภค 
- ธุรกิจบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
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  จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นวา่จงัหวดัสระแกว้ค่อนขา้งมีความพร้อมในดา้นภูมิศาสตร์และการคมนาคมท่ี
เหมาะสมซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการจดัตั้งเป็นเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงในปัจจุบันจงัหวดัสระแกว้ได้
ด าเนินการส่งเสริมสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน มีการก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 
  ผศ.ดร.เสาวนีย ์ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย หัวหน้าโครงการ
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบในการจดัตั้งสถานีขนถ่ายสินคา้ ใหค้วามเห็นวา่(สืบคน้เม่ือ วนัองัคารท่ี 8 มี.ค.  
2559, จาก http://www.komchadluek.net/detail/20110430/96221/เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วการสร้าง
โอกาสสู่ประตูตะวนัออก.html)  นกัลงทุนสามารถใช้เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว้ เป็นฐานการผลิตสินคา้
ประเภทสินคา้เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมสนบัสนุนการผลิตสินคา้ทางการเกษตร ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงเง่ือนไข
ของการจ ากดัโควตาน าเขา้สินคา้ดงักล่าวมายงัประเทศไทย แต่ใชเ้ขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอเนียง เป็น
ฐานการส่งออก เน่ืองจากการส่งออกจากกัมพูชาจะได้รับสิทธิประโยชน์  GSP (Generalized System of 
Preferences)  หรือ ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทัว่ไป จากประเทศพฒันาแลว้ 

 

4. การปรับตัวของประชาชนและ ธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ 
  จากการลงพ้ืนท่ีผูเ้ขียนบทความพบวา่ประชาชนในพ้ืนท่ียงัขาดความเขา้ใจในเร่ืองเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษอยา่งพอเพียง มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีเขา้ใจโดยประชาชนส่วนใหญ่เขา้ใจวา่ พ้ืนท่ีของตนจะมีราคาเพ่ิมมากข้ึนแต่
ยงัไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากการอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษไดอ้ย่างเต็มท่ี ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ
ขอ้มูลจากภาครัฐส่วนใหญ่นั้น เนน้ย  ้าหรือเผยแพร่ขอ้มูลเพ่ือส่งเสริมให้นกัลงทุนจากต่างถ่ินเขา้มาตั้งโรงงานใน
พ้ืนท่ีมากกวา่ ท่ีจะเผยแพร่ขอ้มูลใหป้ระชาชนผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนในพ้ืนท่ีไดท้ราบถึงผลกระทบท่ีจะไดรั้บ  
  ดงันั้นผูเ้ขียนบทความจึงเห็นวา่ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนและวิสาหกิจท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ีในการอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีทั้ งน้ีเพราะหากประชาชนไดรั้บผลกระทบ
ในทางท่ีดีแลว้ยอ่มก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการพฒันา และจะส่งผลดีต่อภาพรวมต่อไป 
  จากฐานข้อมูลของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวดัสระแก้ว มี
ผูป้ระกอบการ SME ทั้งท่ีเป็นนิติบุคคลและไม่ใช่นิติบุคคล จ านวน 20,860 ราย แบ่งเป็น กลุ่มธุรกิจคา้ปลีกคา้ส่ง 
และการซ่อมรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 56.73 กลุ่มผูป้ระกอบการโรงแรมและร้านอาหารร้อยละ 8.68 และกลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ 17.56 อ่ืนๆ ร้อยละ 17.04 (สืบคน้เม่ือ 9 ส.ค. 2560 จาก http://www.sme.go.th/th/ 
index.php/ data-alert/ alert/report-smes-year/report-year/report-year-2560 ) จะเห็นวา่ผูป้ระกอบการ ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัสระแกว้มีจ านวนมากพอสมควร ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นกิการคา้ปลีกคา้ส่งและซ่อม
จักรยานยนต์ แต่ในขณะท่ีกลุ่มอ่ืนๆ ซ่ึงมีศักยภาพยงัมีจ านวนน้อยกว่ามาก โดยเฉพาะธุรกิจท่ีสามารถได้
ผลประโยชน์จากเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ โดยการเป็นผูผ้ลิตสินคา้และบริการ ผูเ้ขียนบทความจึงอยากน าเสนอ
แนวคิดของกิจการท่ีอาจไดรั้บผลประโยชน์จากการเป็นเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษโดย สินคา้ท่ีควรสนบัสนุนคือ
สินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีแปรรูปมาจากสินคา้ทางเกษตรในพ้ืนท่ี 
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แผนภาพแสดงแนวทางการปรับตวัหรือเร่ิมตน้ของธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในจงัหวดัสระแกว้ 

 
จากแผนภาพแนวทางการจดัตั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเพ่ือด าเนินการทางธุรกิจโดยไดรั้บสิทธิ

พิเศษจากเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษผูเ้ขียนบทความไดจ้ าแนกรายละเอียดดงัน้ี 
1. รวบรวมขอ้มูลปัจจยัสนบัสนุนในพ้ืนท่ี โดยปัจจยัหลกัท่ีจะศึกษาคือแหล่งวตัถุดิบท่ีน่าจะมีศกัยภาพ

ในการแข่งขนัคือ สินคา้ทางการเกษตรท่ีสามารถแปรรูปเป็นอาหารและเคร่ืองด่ืมได ้เน่ืองจากหากศึกษาธุรกิจใน
เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษทั้งฝ่ังไทยและกมัพูชาจะพบวา่ กลุ่มทุนท่ีเขา้มาใชพ้ื้นท่ีจะเป็นอุตสาหกรรมหนกั ท่ีตอ้ง
ใชเ้คร่ืองจกัรและแรงงานอยา่งเขม้ขน้ โดยธุรกิจท่ีเขา้มาในพ้ืนท่ีจะเป็น ส่ิงทอ ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ อิเลคโทร
นิคส์ หรือในด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ก็จะเป็นอุตสาหกรรมหนักเป็นส่วนใหญ่ และเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีผลิตภัณฑ์ซ่ึงจะน าไปเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมขั้นสูงอ่ืนๆต่อไป เช่น การแปรรูปมัน
ส าปะหลงัเป็น เอทานอล หรือน ้ าตาลจากออ้ย แต่ในส่วนของ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ผูเ้ขียนแนะน าว่า
ควรเป็นผลิตภณัฑ์แปรรูปอาหารส าเร็จรูปโดยใชค้วามไดเ้ปรียบจากการอยู่ในแหล่งวตัถุดิบ เพ่ือลดตน้ทุนการ
ขนส่ง และนอกจากน้ียงัไม่มีคู่แข่งซ่ึงอยูใ่นเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษท่ีเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

2. ศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติม โดยตอ้งศึกษาอยา่งเป็นระบบ โดยน าหลกัการจดัการมาใชใ้นการศึกษาโดยแยก
หวัขอ้ในการศึกษาไดด้งัน้ี 

2.1. ดา้นผลิตภณัฑ์ จากการลงพ้ืนท่ีส ารวจของผูเ้ขียนพบว่าในพ้ืนท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
จงัหวดัสระแกว้ มีหน่วยงานทางการศึกษาท่ีพร้อมให้ความรู้สู่ชุมชน โดยมีผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ท่ีไดรั้บการวจิยัและ
พฒันาเช่นการแปรรูปแชมพูจากมะกรูดของมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยลงกรณ์ศูนยส์ระแกว้ การผลิตและแปรรูป
เห็ดถัง่เช่า ของมหาวทิยาลยับูรพา วทิยาเขตสระแกว้ การท าทองมว้นจากแป้งมนัส าปะหลงั หรือการท ากลว้ยมว้น
อบ ของวิทยาลยัชุมชนสระแก้ว ดังนั้ นจะเห็นว่าการหาขอ้มูลด้านผลิตภัณฑ์นั้ น ผูป้ระกอบการสามารถ ขอ
ค าปรึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาท่ีอยูใ่นจงัหวดัสระแกว้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.2. ดา้นการตลาด ในการปรับตวัของ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษนั้น จากตวัอย่างของเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษเซ่ินเจ้ิน ในสาธารณรัฐประชาชนจีน นั้นเร่ิมตน้โดยการท่ี
รัฐบาลเปล่ียนเมืองการประมงเล็กๆ กลายเป็นเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่ โดยให้การสนับสนุนธุรกิจ

รวบรวมปัจจยั
สนบัสนุนในพ้ืนท่ี

ศึกษาขอ้มูล
เพ่ิมเติม
• ดา้นผลิตภณัฑ์

• ดา้นการตลาด
• ดา้นการจดัการ

จดัตั้งSMEs
• ปรึกษาหน่วยงาน
ภาครัฐในการจดัตั้ง

• จดัหาแหล่งทุน
• จดัตั้งและจดทะเบียน
เพื่อรับสิทธิพิเศษจาก
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัอีเลคโทรนิคส์และสินคา้อ่ืนๆ จึงส่งผลใหเ้กิดการจา้งงานจ านวนมาก ท าใหปั้จจุบนัในเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษเซ่ินเจ้ิน มีประชากรซ่ึงเป็นผูอ้าศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยมาอาศยัท างานในโรงงานต่างๆ ท่ีอยูใ่น
เขต ส่งผลให้ประชากรท่ีเป็นคนพ้ืนท่ีปรับตวัโดยการท าคา้ขายกบัแรงงานท่ีอพยพเขา้มาในพ้ืนท่ี จากตวัอยา่งเขต
พฒันาเศรษฐกิจพิเศษเซ่ินเจ้ิน ท าให้ภาพของเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัสระแกว้ เม่ือด าเนินการถึงระยะ
หน่ึงแลว้จะมีสภาพไม่แตกต่างมากนกั ดงันั้นการตลาดส าหรับ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในพ้ืนท่ี จึงตอ้ง
ศึกษาความตอ้งการของประชากรท่ีเป็นผูอ้าศยัจากต่างถ่ิน ซ่ึงสามารถสรุปเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 

 
 จากการศึกษาวจิยัของ Qi LAI พบวา่การใช ้Corporate Social Responsibility หรือ CSR ส าหรับ 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นวธีิการท่ีไดผ้ลรับท่ีดีและมีความยัง่ยนืต่อธุรกิจนั้น (Qi 
LAI ,2006) 

2.3. ดา้นการจดัการ ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการธุรกิจขนาดยอ่ม จะเป็นผูว้างแผนในการน าทรัพยากรทั้ง 
4 หรือท่ี เรียกวา่ 4M อนัประกอบไปดว้ย คน(Man) เงิน(Money) เคร่ืองจกัร(Machine) และวตัถุดิบ (Material) มา
ผา่นกระบวนการบริหาร 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์าร การบริหารงานบุคคล การอ านวยการและ
การควบคุมงาน เพ่ือให้การด าเนินงานของธุรกิจขนาดย่อมบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ท่ี
ก าหนดไว ้สินคา้ท่ีผลิตออกมาจ าหน่ายหรือการบริการต่าง ๆ ก็ตามส่ิงท่ีส าคญัก็คือตอ้งเป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้ 
โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการบริการตอ้งสร้างความประทบัใจให้ลูกคา้ และส่งงานตรงตามเวลาท่ีก าหนด ส่วน

ผูป้ระกอบการแสวงหาความจ าเป็นและความ
ตอ้งการของตลาด 

ผลิตภณัฑ+์บริการ 
โดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 
และส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

ตั้งราคา 

การกระจายสินคา้ 

การส่งเสริมการตลาด 

ลูกค้าต้องการ 

ลูกค้าซื้อได้ 

ลูกค้าหาซ้ือง่าย 

ลูกค้าทราบข่าวสาร 
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ธุรกิจท่ีผลิตสินคา้นั้น ผูค้วบคุมการผลิตจะตอ้งทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้และพยายามพฒันาสินคา้ให้มี
คุณภาพ ตามความตอ้งการของลูกคา้ 

3. การจดัตั้ง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ในการด าเนินการจดัตั้งธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่น
พ้ืนท่ีจังหวดัสระแก้ว หรืออยู่ในพ้ืนท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัสระแกว้สามารถขอรับค าปรึกษาและ
ด าเนินการจดัตั้งและจดทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิประโยชน์จากการอยูใ่นพ้ืนท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษไดด้งัน้ี 

3.1. ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐในการจดัตั้ง ในการปรึกษาหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐในจงัหวดั
สระแกว้นั้นผูป้ระกอบการธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม สามารถรับค าปรึกษาไดท่ี้ศูนยบ์ริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (OSS) ซ่ึงอยูท่ี่ศาลากลางจงัหวดัสระแกว้ ชั้น 2 

3.2. จดัหาแหล่งทุนโดยสามารถขอรับค าปรึกษาได้ท่ีศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเช่นเดียวกัน 
เน่ืองจาก จงัหวดัสระแกว้ไดร้วมศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของจงัหวดัเขา้กบัศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของ
เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัสระแกว้ 

3.3. จดัตั้งและจดทะเบียนเพ่ือรับสิทธิพิเศษจากเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
 

5. สรุป 
 การด าเนินการจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัสระแกว้ ปัจจุบนัไดด้ าเนินการส าเร็จเรียบร้อยแลว้ 
โดยมีคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม เป็นผูเ้ช่าท่ีดินราชพสัดุในการจดัตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนท่ี 
เทศบาลป่าไร่ อ าเภออรัญประเทศ รวมถึงเวนคืนท่ีดินราชพสัดุเรียบร้อยแลว้ แต่ในการด าเนินการเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษส่ิงหน่ึงท่ีรัฐประกาศอยูใ่นประกาศส านกันายกรัฐมนตรี คือเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการพฒันาพ้ืนท่ีเขต
พฒันาเศรษฐกิจพิเศษและเป็นการช่วยกระตุน้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ โดยการออกมาตรการสร้าง
แรงจูงใจใหน้กัลงทุนจากต่างถ่ินเขา้มาลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ  ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากการกระตุน้
เชิงนโยบายสร้างแรงจูงใจไม่วา่จะเป็นมาตรการทางภาษี การให้เช่าท่ีดินในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในระยะยาว  
ซ่ึงเป็นประโยชน์โดยตรงต่อกลุ่มทุนจากนอกพ้ืนท่ี จากประกาศนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษส่วนหน่ึงคือ
เป็นการช่วยเหลือชุมชนทอ้งถ่ินให้มีเศรษฐกิจดีข้ึน คุณภาพชีวติดีข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งมีนโยบายเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้กบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพ้ืนท่ีจงัหวดัสระแก้ว โดยมีสาเหตุจากประชาชนในพ้ืนท่ีเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษซ่ึงผูเ้ขียนบทความไดล้งพ้ืนท่ีส ารวจนั้นพบวา่ยงัขาดความเขา้ใจในเชิงนโยบายของภาครัฐ โดย
ส่วนใหญ่มีความตอ้งการขายท่ีดินให้กบัผูล้งทุนจากต่างพ้ืนท่ีซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
พ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจงัหวดัสระแกว้ และไม่สอดคลอ้งกบันโยบาย สนบัสนุน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และ
การลงทุนต่อเน่ืองในไทยและในประเทศเพ่ือนบา้น ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษระยะท่ีหน่ึง  

ดงันั้น สถาบนัการศึกษาซ่ึงอยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดัสระแกว้เช่น มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ วิทยาเขต
สระแก้ว และสถาบันอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี จึงจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี
โครงการของสถาบนัท่ีมุ่งเนน้ใหก้ารสนบัสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในพ้ืนท่ี เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ
ใหส้ามารถปรับตวัไดใ้นสภาวะการเปล่ียนแปลงทางดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ โดย
สถาบนัตอ้งมีการลงพ้ืนท่ีส ารวจและน ามาสู่การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑข์องธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
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พ้ืนท่ี จดัให้มีการฝึกอบรมดา้นต่างๆ แก่เจา้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เพื่อเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั
เช่นการอบรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การอบรมด้านการส่งเสริมการตลาด และให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกบันโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัสระแกว้เพ่ือให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ซ่ึงไดก้ าหนดไวใ้นโยบาย 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ในการศึกษาเร่ืองการปรับตวัของธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เป็นส่ิงท่ีตอ้งศึกษาจากธุรกิจ
ท่ีประสบความส าเร็จ (Best Practice) เพ่ือสร้างเป็นโมเดลให้กบัผูป้ระกอบการไดน้ าไปประยกุตใ์ชโ้ดยสามารถ
ศึกษาไดจ้าก กรณีศึกษาผูป้ระกอบการธุรกิจการคา้ชายแดนท่ีประสบความส าเร็จโครงการจดัท ามาตรการส่งเสริม
และเพ่ิมศกัยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในพ้ืนท่ีชายแดน ของ สถาบนัวจิยัและให้คาปรึกษา
แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (สถาบนัวจิยัและใหค้าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ , 2558) 
 6.2 ภาครัฐควรร่วมมือกับสถาบันการศึกษาโดยสถาบันการศึกษาควรเป็นตวักลางในการประสาน
ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐกบัภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนแก่จงัหวดัสระแกว้ และเขตพฒันา
เศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัสระแกว้ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกบัประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานและ
ประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงาน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงาน 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มตวัอย่างคือ พนักงานรายเดือน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ทั้งหมด 357 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t - test ค่า F - test และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจยัพบว่า  ผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งส้ินจ านวน 357 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 25 – 35 ปี มีระดบัการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ปฏิบติังานท่ีแผนก Engineer มีต าแหน่งการท างานระดบั Professional มีรายไดต้่อ
เดือนอยู่ระหว่าง 15,000 – 25,000 บาท มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 6 - 10 ปี และส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ท างาน ในดา้นคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน พบวา่ พนกังานมีคุณภาพชีวติการท างานทั้ง 9 
ดา้นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นความปลอดภยัในการท างาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ส่วนดา้นความกา้วหนา้
ในงานอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด ในดา้นประสิทธิผลการปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานมีประสิทธิผลการปฏิบติังาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นความร่วมมืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และความคิดริเร่ิมสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบันอ้ย
ท่ีสุด จากการวเิคราะห์คุณภาพชีวติการท างานมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน 
 

ค าส าคญั: คุณภาพชีวติการท างาน ประสิทธิผลการปฏิบติังาน 
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ABSTRACT 
 The aim of this study to the relationship between quality of work life and work performance 
effectiveness of employee in Western Digital ( thailand)  company limited.  The objectives of the study are to 
study the level of the employee work life Quality and effective performance of the employee,  to study the 
individual factor that effect to the work performance effectiveness and to study the relationship between quality 
of work life and work performance effectiveness of employee. In this study  the sample were 357 employee of 
Western Digital ( thailand)  company limited.  The data in the sample was analysed by using SPSS.  Statistic 
analysis will be percentages, mean, Standard Deviation (S.D. ) , T-test F-test and Pearson’ s product moment 
correlation coefficient. The research results showed that the sample group was mainly female, between 25-35 
year of age, education Bachelor or equivalent degree, engineering department,  in professional level,  with 
income between 15,000-25,000 Baht, length of services between 6-10 years and experienced.  The quality of 
work life of employee in overall 9 sides and the quality of life is in high level, the aspect of work security is in 
highest level and advancement is in lowest level. The work performance effectiveness of employee is in high 
level, and the aspect cooperation is in highest level and creativity is in lowest level. The comparison of the work 
performance effectiveness of employee categorized by sex and  experienced found that work performance 
effectiveness were not different, but if categorized by education level, department, position, income and length 
of services found that the work performance effectiveness level different. The Analytical result showed that the 
quality of work life was related to the performance effectiveness too. 
 
KEYWORDS: Quality of work life, Work performance effectiveness 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การท่ีองค์การจะกระท าภารกิจหลักให้บรรลุวตัถุประสงค์และมีประสิทธิภาพนั้ น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
องค์การจะตอ้งมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ดงันั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในการ
บริหารงาน และมีความส าคญัต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน ซ่ึงจะส่งเสริมใหอ้งคก์ารเกิดการพฒันา
และมีความมัน่คงต่อไป การบริหารจดัการ “คน” จึงเป็นส่ิงท่ีองคก์ารตอ้งให้ความใส่ใจและศึกษาอยา่งจริงจงั ซ่ึง
ตรงตามหลกัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีมุ่งเนน้พฒันา “คน” เป็นหลกั
โดยยึดคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา และยงันอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการด าเนินการ
พฒันา โดยเฉพาะยุทธศาสตร์หลกัท่ีเน้นการเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์จึงเห็นไดว้่าการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์เป็นส่ิงส าคัญท่ีทุกองค์การทั้ งภาครัฐ และเอกชนมุ่นเน้นและให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นจุดเร่ิมตน้ของการพฒันาศกัยภาพในองคก์าร ส่งผลให้ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เป็นไปใน
ทิศทางท่ีดี จึงมีความส าคญัเป็นล าดบัตน้ๆ ต่อการพฒันาองคก์าร ซ่ึงตอ้งพฒันาใหท้รัพยากรมนุษยข์ององคก์ารให้
มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบติังานท่ีดียิ่งข้ึนเม่ือองคก์ารไดบุ้คลากรท่ีมากพร้อมดว้ยความรู้ความสามารถมาร่วมงาน
กบัองคก์ารแลว้นั้นยอ่มส่งผลต่อการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน (กรสรรค ์เอนกศกัยพงศ,์ 2557)  
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 คุณภาพชีวิตการท างานเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาองคก์าร โดยเก่ียวขอ้งกบัการเพ่ิมของผลผลิตและ
การปรับปรุงคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานในการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการท างานต่างๆ เพ่ือสร้าง
สภาพการท างานให้ดีข้ึน การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานจึงเป็นการพฒันาองคก์ารและเป็นการจดัการเร่ือง
พนกังานท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความส าคญัและตอ้งมีความสามารถจดัการบริหารคน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วม
ใจในการปฏิบติังานท่ีตอบสนอง สอดคลอ้งประสานสมัพนัธ์กนัอนัจะน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร
อยา่งมีประสิทธิผลและประสบผลส าเร็จ ซ่ึงประโยชน์ของคุณภาพชีวิตการท างานท าให้พนกังานมีประสิทธิผล
การท างานเพ่ิมข้ึน ท าใหผ้ลผลิตเพ่ิมสูงข้ึน (ซูหนิง หลิน, 2556) 
 ดังนั้ นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนกังานยอ่มท าใหอ้งคก์ารมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถก าหนดแผนในการบริหารงานบุคลากรไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึง
จะส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการ
ท างานกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของบริษทัท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งข้ึนและตรงตามความตอ้งการของพนักงานให้มากท่ีสุด อนัจะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานอนัดีต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
(1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษทั เวส

เทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั  
(2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เวสเทิร์น  ดิจิตอล 

(ประเทศไทย) จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  
(3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติการท างานกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน 

บริษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการท างาน ผู ้วิจัยเห็นว่าแนวความคิดของ 
Cumming and Worley ทั้ง 9 ประการ มีความครอบคลุมในดา้นต่างๆ ในการท างานของพนกังาน สามารถใชใ้น
การก าหนดกลยุทธ์การบริหารงานดา้นบุคคล มีความสอดคลอ้งกบัสภาพการท างานในปัจจุบนัของ บริษทั เวส
เทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั จึงน าแนวคิดดงักล่าวมาปรับใชโ้ดยค านึงถึงพ้ืนฐานของลกัษณะงานท่ีบริษทั
ด าเนินการ และพ้ืนฐานของสภาพเศรษฐกิจการจา้งงานในปัจจุบนั ซ่ึงตรงกบังานวิจยัของ ปราณี กมลทิพยกุล 
(2552) ท่ีเห็นว่าแนวความคิดของ Cumming and Worley มีความส าคญัต่อชีวิตของพนักงาน ซ่ึงจะช่วยให้เกิด
ความมุ่งมัน่ตั้งใจในการท างาน และเกิดการพฒันาขององค์การ มีตวัช้ีวดัหลายตวัท่ีแสดงถึงเกณฑ์ของคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงาน และงานวิจยัของ สุภาพร ริยาพนัธ์ (2550) ซ่ึงใชแ้นวความคิดของ Cumming and 
Worley  โดยให้เหตุผลว่ามีความครอบคลุมในเร่ืองความตอ้งการของพนักงานและการสนับสนุนจากองค์การ 
ส าหรับในดา้นประสิทธิผลการปฏิบติัปฏิบติังานของพนกังาน ผูว้จิยัใชแ้นวคิดของ Steers  ซ่ึงใชห้ลกัการรับรู้ของ
แต่ละบุคคล 8 ดา้น โดยแนวความคิดน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการท างานของพนักงาน บริษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล 
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(ประเทศไทย) จ ากดั เหมาะสมแก่การน ามาสร้างเคร่ืองมือวิจยั ซ่ึงตรงกบังานวจิยัของ ภูวดล วงศรั์ตน์ (2551) ใช้
แนวความคิดของ Steers ซ่ึงมีกลุ่มส ารวจเป็นพนกังานของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะการท างานท่ีใกลเ้คียง
และคลา้ยคลึงกบังานวจิยัของผูว้จิยัในคร้ังน้ี ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดใ้ชแ้นวคิดคุณภาพชีวติการท างานของ คมัม่ิงส์และ
วอร์แลย ์(Cummings and Worley, 1997 : 301-303) และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ สเตียส์ (Steers, 1981 : 
406-407) ก าหนดเป็นตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ดงัน้ี 
                                  ตัวแปรต้น                                                                         ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. สมมติฐานของการวจัิย 
 (1) พนกังาน บริษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะส่งผลให้
มีประสิทธิผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 (2) คุณภาพชีวติการท างานมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เวสเทิร์น 
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

5. วธีิด าเนินการวจัิย 
 5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 ขั้นตอนท่ี 1 ค  านวณขนาดตวัอยา่งจากประชากร 3,321 คน โดยใชห้ลกัการค านวณของ Yamane’s 

        ปัจจัยส่วนบุคคล 
 1.  เพศ 
 2.  อาย ุ
 3.  ระดบัการศึกษา 
 4.  แผนกท่ีปฏิบติังาน 
 5.  ต  าแหน่งการท างาน 
 6.  รายไดต่้อเดือน 
 7.  ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
 8.  ประสบการณ์ท างาน  

    ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 1.  ปริมาณงาน 
 2.  คุณภาพงาน 
 3.  ความรู้เก่ียวกบังาน 
 4.  คุณลกัษณะประจ าตวั 
 5.  ความร่วมมือ 
 6.  ความไวว้างใจ 
 7.  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
 8.  ผลการปฏิบติังานโดยรวม 

          คุณภาพชีวติการท างาน 
   1.  ผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
   2.  ความปลอดภยัในการท างาน 
   3.  การพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน 

4.  ความกา้วหนา้ในงาน 
  5.  ความมัน่คงในงาน 
   6.  สงัคมสมัพนัธ ์
   7.  ลกัษณะการบริหารงาน 
   8.  ภาวะอิสระจากงาน 
   9.  ความภาคภูมิใจในองคก์าร 
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 ขั้นตอนท่ี 2 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 357 คน ใชว้ิธีการแบ่งจ านวนตวัอยา่งท่ีจะใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี โดย
สุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิตามสดัส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) 
 ขั้นตอนท่ี 3 ท าการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากรายช่ือพนักงาน  
ตามลกัษณะกลุ่มงานให้ได้จ านวนตัวอย่างตามกลุ่มตัวอย่างท่ีค  านวณได้ในขั้นตอนท่ี 2 และด าเนินการแจก
แบบสอบถามจ านวน 357 ชุด โดยเก็บไดจ้ านวน 357 ชุด คิดเป็นอตัราการตอบรับเท่ากบัร้อยละ 100 
 5.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบั
ลกัษณะส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานของพนกังาน ส่วนท่ี 3 แบบสอบถาม
เก่ียวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน แบบสอบถามส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Likert’s Five Rating scale) การหาค่าความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือโดยการน าแบบสอบถาม
เสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ใชก้ารหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC มากกวา่หรือเทียบเท่า 
0.50 ซ่ึงผูว้จิยัค  านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ได ้0.94 และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในการวจิยัทั้ง
ฉบับ โดยใชว้ิธีหาค่าความสัมพนัธ์สัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ค านวณหาค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทั้งฉบบัไม่ต ่ากวา่ 0.70 ซ่ึงผูว้จิยัค  านวณค่าความสมัพนัธ์สมัประสิทธ์ิแอลฟาได ้0.99 
 5.3 สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัใช ้ค่าร้อยละ วเิคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชว้เิคราะห์
ความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัคุณภาพชีวิตและระดบัประสิทธิผลการปฏิบติังาน ค่า t (t - test) ใชท้ดสอบปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นเพศ และประสบการณ์ท างานกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงาน ค่า F (F - test) ใชท้ดสอบ
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา แผนกท่ีปฏิบัติงาน ต าแหน่งการท างาน รายได้ต่อเดือน และ
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน กบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีพบวา่มีความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม 
จะใชส้ถิติทดสอบ LSD เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างรายกลุ่มนั้นเป็นรายคู่ และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สนั ใชใ้นการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติการท างานกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน  
 

6. สรุปผลการวจัิย 
1. ผลการศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 357 คน ส่วนใหญ่เป็น เพศ

หญิง จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 62.46 มีอาย ุ25 - 35 ปี จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 45.94 มีการศึกษาอยู่
ระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 เป็นแผนก Engineer จ านวน 257  คน คิด
เป็นร้อยละ 71.99 มีต าแหน่ง Professional จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 39.22 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง  
15,000 – 25,000 บาท จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 28.29 มีระยะเวลาในการปฏิบติังานในบริษทัระหวา่ง 6-10 
ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 39.22 และมีประสบการณ์ท างาน จ านวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 93.28 

2. ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัคุณภาพชีวติการท างานของพนกังานพบวา่ โดยรวมอยู่

ในระดับมาก (  = 3.65, S.D. = 0.50) โดยด้านมากท่ีสุดได้แก่ ด้านความปลอดภยัในการท างาน (  = 3.98      

S.D. = 0.55) และดา้นนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ในงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.33, S.D. = 0.74)  
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3. ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงานพบว่า ระดบั

ประสิทธิผลการปฏิบติังานปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.75, S.D. = 0.46) โดยดา้นมากท่ีสุดไดแ้ก่ 

ดา้นความร่วมมือ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.83 S.D. = 0.56) และดา้นนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ ดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.63, S.D. = 0.63)  
 4. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมตฐิานที่ 1 พนกังาน บริษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั
จะส่งผลใหมี้ประสิทธิผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั จากการศึกษาสรุปผลไดด้งัน้ี 
 เพศ สรุปวา่ พนกังานท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะส่งผลให้มีประสิทธิผลการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 อายุ สรุปว่า พนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกันจะส่งผลให้มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นคุณภาพงาน และดา้นความร่วมมือ จะส่งผลให้มีประสิทธิผลการปฏิบติังานไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ระดับการศึกษา สรุปว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันจะส่งผลให้มีประสิทธิผลการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 แผนกท่ีปฏิบติังาน สรุปว่า พนักงานท่ีมีแผนกท่ีปฏิบติังานแตกต่างกนัจะส่งผลให้มีประสิทธิผลการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ต าแหน่งการท างาน สรุปวา่ พนกังานท่ีมีต าแหน่งการท างานแตกต่างกนัจะส่งผลให้มีประสิทธิผลการ
ปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 รายไดต้่อเดือน สรุปวา่ พนกังานท่ีมีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนัจะส่งผลให้มีประสิทธิผลการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความร่วมมือ จะส่งผลใหมี้ประสิทธิผลการปฏิบติังานไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน สรุปว่า พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัจะส่งผลให้มี
ประสิทธิผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นคุณภาพงาน จะส่งผลใหมี้ประสิทธิผลการ
ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ประสบการณ์ท างาน สรุปวา่ พนกังานท่ีมีประสบการณ์ท างานแตกต่างกนัจะส่งผลใหมี้ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณลักษณะประจ าตัวและด้านความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์จะส่งผลใหมี้ประสิทธิผลการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั จากการศึกษาสรุปผลไดด้งัน้ี 
 ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรมมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล
การปฏิบติังานของพนกังานดา้นคุณภาพงานมากท่ีสุดโดยมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ระดับคุณภาพชีวิตการท างานด้านความปลอดภัยในการท างานมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานดา้นคุณภาพงานมากท่ีสุดโดยมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล
การปฏิบติังานของพนกังานดา้นคุณภาพงานมากท่ีสุดโดยมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความกา้วหน้าในงานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานดา้นคุณภาพงานมากท่ีสุดโดยมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความมัน่คงในงานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของ
พนกังานดา้นคุณภาพงานมากท่ีสุดโดยมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานด้านสังคมสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
พนกังานดา้นความร่วมมือมากท่ีสุดโดยมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 

ระดบัคุณภาพชีวติการท างานดา้นลกัษณะการบริหารงานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานดา้นความร่วมมือมากท่ีสุดโดยมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ระดบัคุณภาพชีวติการท างานดา้นภาวะอิสระจากงานมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของ
พนกังานดา้นคุณภาพงานมากท่ีสุดโดยมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง 

ระดับคุณภาพชีวิตการท างานด้านความภาคภูมิใจในองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานดา้นคุณภาพงานมากท่ีสุดโดยมีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

สรุปไดว้า่ คุณภาพชีวติการท างานโดยรวมทั้ง 9 ดา้น มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของ
พนกังานทั้ง 8 ดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .01) 

 

7. อภิปรายผล 
 ผูว้จิยัอภิปรายผลโดยเปรียบเทียบกบัผลการวจิยัของผูว้จิยัท่านอ่ืนโดยสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. เปรียบเทียบประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 
โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 ดา้นเพศ พบวา่ มีประสิทธิผลการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ท่ีไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี เน่ืองจากเพศชายและเพศ
หญิงแตกต่างกนัเพียงสรีระทางร่างกาย แต่ในการปฏิบติังานส่วนใหญ่แลว้บริษทัมีเคร่ืองมือทนัสมยั และมีส่ิง
อ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน ดงันั้นเพศจึงไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของ ภูวดล วงศรั์ตน์ (2551) ท่ีกล่าววา่ เพศแตกต่างกนัมีประสิทธิผลการปฏิบติังานท่ีไม่แตกต่างกนั 
 ด้านอายุ พบว่า อายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ทั้ งน้ี เน่ืองจาก
พนกังานท่ีมีอายมุากกวา่มีประสบการณ์ ความเขา้ใจในงาน รวมถึงการแกปั้ญหาท่ีเกิดจากงานไดม้ากกวา่พนกังาน
ท่ีมีอายนุอ้ย จึงมีระดบัประสิทธิผลการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ มากกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จนัทร์
สุดา ธงงาม (2552) ท่ีกล่าววา่ อายขุองพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิผลการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกนั 
 ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีประสิทธิผลการปฏิบติังานแตกต่าง
กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ปราณี กมลทิพยกลุ (2552) ท่ีกล่าววา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีสูงกวา่จะ
มีการน าความรู้ ประสบการณ์และทัศนคติการปฏิบัติงานท่ีได้รับมาปรับปรุง  และพัฒนาประสิทธิผลการ
ปฏิบติังานได ้ดงันั้นเม่ือระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีประสิทธิผลการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั  
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 ดา้นแผนกท่ีปฏิบติังาน พบว่า แผนกท่ีปฏิบติังานแตกต่างกนั ส่งผลให้มีประสิทธิผลการปฏิบติังาน
แตกต่างกัน ทั้ งน้ีเน่ืองจาก บริษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูผ้ลิต และจดัจ าหน่ายเก่ียวกับ
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ดงันั้นบริษทั จึงใหค้วามส าคญักบักระบวนการผลิต และคิดคน้ แผนก Engineer จึงมีระดบั
ประสิทธิผลการปฏิบติังานมากกว่าแผนกอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ศิริวรรณ องปราบปราม (2549) 
กล่าววา่ พนกังานท่ีมีหน่วยงานท่ีมีสังกดั หรือแผนกท่ีปฏิบติังานแตกต่างกนั มีประสิทธิผลในการปฏิบติังานใน
ภาพรวมท่ีแตกต่างกนั 
 ดา้นต าแหน่งการท างาน พบวา่ ต าแหน่งการท างานแตกต่างกนั ส่งผลให้มีประสิทธิผลการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั ทั้งน้ี เน่ืองจากพนกังานต าแหน่ง Management เป็นสายงานบงัคบับญัชาซ่ึงมีประสบการณ์และความ
ช านาญในงานค่อนขา้งสูง ท าใหส้ามารถควบคุมและก าหนดแนวทางในการท างานแก่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาเพื่อให้
งานบรรลุวตัถุประสงค์ไดเ้ป็นอย่างดี จึงมีระดบัประสิทธิผลการปฏิบติังานสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
จนัทร์สุดา ธงงาม (2552) กล่าววา่ ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ส่งผลให้มีประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ Nguyen Thi Minh Thuong (2015) ท่ีกล่าวว่า บุคลากรท่ีมีระดับ
เงินเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมและรายดา้นต่างๆแตกต่างกนั โดยให้
เหตุผลว่า เป็นเพราะบุคลากรทุกคนรับเขา้มาท างานในบริษทั ตรงตามกบัเง่ือนไขของการสมคัรอย่าง เช่น วุฒิ
การศึกษา แผนกท างานจะสอดคลอ้งกบัเงินเดือนท่ีได้รับ เน่ืองจากว่า บริษทั เฮืองญาง ให้ความส าคญักบัการ
บริหารทรัพยากรมนุษยทุ์กขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนการสรรหา การคดัเลือก การวิเคราะห์งาน การประเมินผล
งานเป็นตน้ ท าใหเ้กิดความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีมีระดบัเงินเดือนต่างกนั ต่อประสิทธิภาพในการท างาน  
 ดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบวา่ ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ส่งผลให้มีประสิทธิผล
การปฏิบติังานแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ รัฐพล ศรีกตญัญู (2551) ท่ีกล่าววา่ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน ท าให้ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน แตกต่างกัน เน่ืองจากพนักงานท่ีมี
ระยะเวลาในการปฏิบติังานนานกวา่จะมีความช านาญ ความรู้เก่ียวกบังานมากกวา่พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานสั้นกวา่ ส่งผลใหร้ะดบัประสิทธิผลการปฏิบติังานมีมากกวา่ 
 ดา้นประสบการณ์ท างาน พบวา่ มีประสิทธิผลการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่าง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากใน
การรับพนักงานใหม่ท่ียงัไม่มีประสบการณ์เขา้มาท างานนั้นจะเน้นบุคลากรท่ีส าเร็จการศึกษาในงานดา้นนั้นๆ 
โดยตรง ประกอบกบัในระยะแรกของการเรียนรู้งานจะไดรั้บการฝึกฝนจากแผนกงานของตนในระดบัหน่ึง และ
ยงัไดรั้บการช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน มีการส่ือสารในหน่วยงานท่ีดี มีระบบบริหารจดัการงานท่ีชดัเจนท าให้
สามารถปฏิบติังานไดไ้ม่แตกต่างจากผูมี้ประสบการณ์ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ภูวดล วงศรั์ตน์ (2551) 
ท่ีกล่าววา่ ประสบการณ์ท างาน แตกต่างกนัมีประสิทธิผลการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
 2. ระดบัคุณภาพชีวิตของพนักงาน สรุปโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากคือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 โดย
เรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปน้อยไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยัในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.98 ด้นความภาคภูมิใจในองค์การ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 ด้านสังคมสัมพนัธ์ อยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 ดน้การพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 ดา้นความมัน่คง
ในงาน อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ด้านลกัษณะการบริหารงาน อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.57 
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ดา้นภาวะอิสระจากงาน อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.52  ดา้นผลตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม อยู่ใน
ระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.48 และดา้นความกา้วหนา้ในงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 
 3. ระดบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังาน สรุปโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.75 โดยเรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปน้อยไดแ้ก่ ดา้นความร่วมมือ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 
ดา้นปริมาณงาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 ดา้นความไวว้างใจ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 
ดา้นคุณภาพงาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 ดา้นผลการปฏิบติังานโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.76 ดา้นความรู้เก่ียวกบังาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 ดา้นคุณลกัษณะประจ าตวั อยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 และดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63  
 4. พิจารณาคุณภาพชีวิตของพนักงานโดยรวมทั้ ง 9 ด้าน พบว่า มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลการ
ปฏิบติังานทั้ง 8 ดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นันทวนั ชวลิตอมัพร (2551) ท่ีกล่าววา่ คุณภาพชีวิตการ
ท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ียงั
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ปราณี กมลทิพยกลุ (2552) ท่ีกล่าววา่ คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพนัธ์กบัผล
การปฏิบติังานโดยรวม แสดงวา่คุณภาพชีวติการท างานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

จากผลการวิจยัคุณภาพชีวิตทั้ง 9 ดา้น พบว่า คุณภาพชีวิตท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง มีเพียงดา้นเดียวคือ 
ความกา้วหนา้ในงาน ดงันั้น การเพ่ิมระดบัคุณภาพชีวติการท างานอาจตอ้งปรับเปล่ียน เพ่ิมเติมในส่ิงต่างๆ เพ่ือให้
คุณภาพชีวติการท างานในดา้นความกา้วหนา้ในงานมีระดบัสูงข้ึน โดยอาจเพ่ิมความกา้วหนา้ในงาน เช่น  
 (1) มีการส่งพนกังานไปแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ กบัสาขาอ่ืนๆ ในต่างประเทศ 
 (2) สร้างหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอนชัดเจน ว่างานท่ีพนักงานท าอยู่มีโอกาสก้าวหน้า และมีโอกาสเล่ือน
ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนได ้เม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด 
 (3) มีการสนบัสนุนใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน เช่น การผลกัดนัพนกังานท่ีมี
ผลงาน หรือพนกังานท่ีประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในการท างานท่ีดี ให้มีต าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีสูงข้ึน โดยอาจ
พิจารณาทั้งดา้นการประพฤติตน และดา้นความสามารถ โดยมีการให้คะแนนพนกังาน ดา้นการประพฤติตน โดย
พิจารณาจากการขาด ลา มาสาย  ดา้นความสามารถ โดยพิจารณาจากการก าหนดให้พนักงานทุกคนตอ้งท า Key 
Performance Indicator (KPI) โดยใหน้ าคะแนนท่ีไดม้าพิจารณาต่อการปรับต าแหน่ง  
 8.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 
 (1) ควรท าการศึกษาเชิงคุณภาพ หรือใชแ้นวคิด ทฤษฎีอ่ืนๆ มาวจิยั เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเท่ียงตรงมากข้ึน 
 (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนักงานกบั
ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ความผกูพนัต่อองคก์ร ภาวะผูน้ า ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน เป็นตน้ เพ่ือจะ
ท าใหเ้กิดการพฒันาของพนกังานในรอบดา้น ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทับรรลุเป้าหมาย เติบโต และยัง่ยนื 
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บทคัดย่อ 
 ห่วงโซ่มูลค่าโลกมีบทบาทมากข้ึนต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน โดยส่วนหน่ึงเกิดข้ึนผ่านการลงทุน
โดยตรงระหวา่งประเทศซ่ึงท าให้เกิดการเช่ือมโยงการผลิตในระดบัโลก ประเทศท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่
มูลค่าโลกสามารถไดรั้บประโยชน์จากความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ การประหยดัต่อขนาดและการประหยดัจาก
ขอบข่ายการผลิต การถ่ายโอนเทคโนโลยี รวมถึงการจา้งงานท่ีเพ่ิมข้ึน อนัน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิตและการพฒันาประเทศ ดงันั้น การวิจยัในคร้ังน้ีจึงจดัท าข้ึนเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งห่วงโซ่มูลค่าโลก
กบัการพฒันาเศรษฐกิจ เพ่ือน าไปสู่ขอ้เสนอแนะทางดา้นนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณซ่ึงใช้
ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีมีลกัษณะแบบ Panel Data และมีประเทศท่ีท าการศึกษาทั้งหมด 59 ประเทศ ผลการศึกษา พบว่า 
การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหนา้และการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไป
ขา้งหลงัส่งผลกระทบดา้นบวกต่อการพฒันาเศรษฐกิจ โดยท่ีผลของการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยง
ไปขา้งหน้ามีมากกว่า และประเทศจะได้รับประโยชน์จากการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไป
ขา้งหนา้และการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหลงัต่อการพฒันาเศรษฐกิจก็ต่อเม่ือประเทศมี
ระดบัความสามารถในการดูดซับทกัษะความรู้/เทคโนโลยีสูง ดงันั้น ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั คือ ประเทศควร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก รวมทั้งความสามารถในการดูดซับทกัษะความรู้/เทคโนโลยี เพื่อให้
ประเทศไดป้ระโยชน์ในการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกต่อการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
 
ค าส าคญั: ห่วงโซ่มูลค่าโลก การพฒันาเศรษฐกิจ 
 

ABSTRACT 
 The role of global value chain has been increasing due to global production fragmentation through the 
process of foreign direct investment. The benefits of global value chain for participating countries are 
economies of scale, economies of scope, technology transfer and employment. These benefits will lead to 
economic development.  As a result, this research aims to analyze the effect of global value chain participation 
on economic development. The quantitative analysis and secondary panel data of 59 countries are used for the 
research. The result shows that both forward and backward global value chain participation have positive effect 
on economic development. The effect of forward global value chain participation is higher. Furthermore, the 
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countries will get benefit from both forward and backward global value chain participation for economic 
development if and only if the countries have high technology absorption ability. The recommendations of this 
research are that countries should promote global value chain participation as well as technology absorption 
ability in order to enhance the benefit from global value chain participation. 
 
KEYWORDS: Global Value Chain, Economic Development 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 บรรษัทขา้มชาติมีบทบาทและความส าคญัมากข้ึนในเศรษฐกิจโลกผ่านการลงทุนโดยตรงระหว่าง
ประเทศซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์ตอ่ประเทศผูล้งทุนและประเทศผูรั้บทุนในดา้นการถ่ายโอนเทคโนโลย ีทกัษะ และ
ความสามารถในการจดัการ และเป็นประโยชน์ต่อบรรษทัขา้มชาติในรักษาความสามารถในการแข่งขนัผ่านการ
เขา้ถึงตลาด ทรัพยากรธรรมชาติ และการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศของ
บรรษทัขา้มชาติท่ีตอ้งการแสวงหาแหล่งผลิตท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการผลิตในแต่ละขั้นตอนส่งผลใหเ้กิดการ
กระจายตวัหรือการแยกส่วนการผลิต (Fragmentation) ไปทัว่โลก เกิดการเช่ือมโยงการผลิตในระดบัโลกจึงท าให้
ห่วงโซ่มูลค่าโลกมีบทบาทมากข้ึนในเศรษฐกิจโลกปัจจุบนั เม่ือพิจารณาสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของต่างชาติในสินคา้
ส่งออกโดยของโลกในปีพ.ศ. 2553 (ตารางท่ี 1) พบว่า มีค่าเฉล่ียร้อยละ 28 คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 5 ลา้นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 26.31 ของมูลค่าการส่งออกของโลก ประเทศพฒันาแลว้มีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของ
ต่างชาติในสินคา้ส่งออกโดยเฉล่ียเท่ากบั ร้อยละ 31 โดยสหภาพยโุรปมีสัดส่วนท่ีสูงถึงร้อยละ 39 ทั้งน้ีส่วนหน่ึง
เกิดการการคา้ภายในภูมิภาค ในขณะท่ีประเทศก าลงัพฒันามีสัดส่วนโดยเฉล่ียเท่ากบั ร้อยละ 25 อย่างไรก็ตาม 
สัดส่วนดังกล่าวยงัคงสูงกว่าสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของต่างชาติในสินคา้ส่งออกของญ่ีปุ่นและสหรัฐอเมริกาซ่ึงมี
สดัส่วนเพียงร้อยละ 18 และ 11 ตามล าดบั ในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา เอเชียเป็นภูมิภาคท่ีมีสดัส่วนมูลค่าเพ่ิมของ
ต่างชาติในสินคา้ส่งออกมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 27 โดยเอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้สดัส่วนสูงถึง
ร้อยละ 30 
 ประเทศต่างๆ ท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกสามารถไดรั้บประโยชน์จากความไดเ้ปรียบเชิง
เปรียบเทียบ การประหยดัต่อขนาดและการประหยดัจากขอบข่ายการผลิต การถ่ายโอนเทคโนโลย ีรวมถึงการจา้ง
งานท่ีเพ่ิมข้ึน อนัน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและการพฒันาประเทศ หากจดักลุ่มประเทศก าลงัพฒันา
ตามอตัราการเจริญเติบโตของการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกเพ่ือพิจารณาความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ของการมี
ส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกกับอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร 
(UNCTAD, 2013) พบว่า ประเทศท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตของการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกสูงข้ึน มี
แนวโน้มท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากรสูงข้ึนเช่นกนั โดยกลุ่ม
ประเทศก าลงัพฒันาท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตของการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกสูงท่ีสุด มีค่ากลางของอตัรา
การเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากรในช่วงปีพ.ศ. 2533-2553 เท่ากบั ร้อยละ 3.3 
เม่ือเทียบกบักลุ่มประเทศก าลงัพฒันาท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตของการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกต ่าท่ีสุด มี
ค่ากลางของอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากรในช่วงปีพ.ศ. 2533-2553 
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เพียงร้อยละ 0.7 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ประเทศท่ีมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าสูงมีแนวโนม้ท่ีจะมีการพฒันาเศรษฐกิจ
สูงข้ึนเช่นกนั 
 
ตารางที ่1 สดัส่วนมูลค่าเพ่ิมของต่างชาติในสินคา้ส่งออกโดยของโลกในปีพ.ศ. 2553 

ภูมิภาค สดัส่วนมูลค่าเพ่ิมของต่างชาติในสินคา้ส่งออก (ร้อยละ) 
โลก 28 
   ประเทศพฒันาแลว้ 31 
       สหภาพยโุรป 39 
       ญ่ีปุ่น 18 
       สหรัฐอเมริกา 11 
   ประเทศก าลงัพฒันา 25 
       เอเชีย 27 
          เอเชียตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 30 
       ละตินอเมริกาและแคริบเบียน 21 
ท่ีมา: UNCTAD, 2013 
 
 อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ในด้านการพฒันาเศรษฐกิจของการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีมีต่อ
ประเทศท่ีมีส่วนร่วมไม่ไดเ้กิดข้ึนไดเ้องโดยอตัโนมติั แต่ประเทศจะตอ้งมีการด าเนินนโยบายท่ีสอดคลอ้งเพ่ือให้
สามารถดูดซับประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าโลกให้มากข้ึน ทั้ งน้ี ระดับประโยชน์ท่ีได้จากห่วงโซ่มูลค่าข้ึนกับ
ต าแหน่งของประเทศในห่วงโซ่มูลค่าโลก ความสามารถของธุรกิจทอ้งถ่ินในการดูดซบัและยกระดบัเทคโนโลยี
การผลิต รวมถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมของบริษทัทอ้งถ่ินในห่วงโซ่มูลค่าโลก ดงันั้น การศึกษาท่ีมุ่งเน้นบทบาท
ของห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีมีต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศจึงเป็นประเด็นท่ีมีความน่าสนใจในการศึกษาอนัจะ
น าไปสู่ขอ้เสนอแนะส าหรับก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการพฒันาประเทศต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

งานวจิยัน้ีศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งห่วงโซ่มูลค่าโลกกบัการพฒันาเศรษฐกิจ  โดยค านึงถึงความ
แตกต่างของความสามารถในการดูดซบัทกัษะความรู้/เทคโนโลยีของประเทศ  และเสนอแนะนโยบายแก่ภาครัฐ
ในการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกเพ่ีอการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  ห่วงโซ่มูลค่าโลกมีส่วนในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศผ่านทางการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าเพ่ิมซ่ึงส่งผล
ใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศมีระดบัสูงข้ึนและผ่านทางการจา้งงานท่ีเพ่ิมข้ึน สามารถเร่งการเจริญเติบโต
ของประเทศโดยเฉพาะประเทศก าลงัพฒันาให้มีระดบัเขา้ใกลป้ระเทศพฒันาแลว้ ทั้งน้ี UNCTAD, 2013 ไดส้รุป
ขอ้ค้นพบเก่ียวกับผลกระทบของห่วงโซ่มูลค่าโลกต่อการพฒันาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) การสร้าง
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มูลค่าเพ่ิมแก่ธุรกิจภายในประเทศ 2) การสร้างงาน การสร้างรายไดแ้ละคุณภาพการจา้งงาน 3) การแพร่กระจาย
เทคโนโลยีกและการสร้างทกัษะ 4) ผลกระทบดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มในดา้นบวก และ 5) การยกระดบัและ
การสร้างประสิทธิภาพในการผลิต  
  ดงันั้น การวจิยัน้ีไดศึ้กษาผลของการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยมีการวเิคราะห์แยกตามประเภทของการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก ซ่ึงประกอบดว้ยการมีส่วนร่วมในห่วง
โซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหน้าและการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหลงั พร้อมทั้ ง
วเิคราะห์ความแตกต่างของผลของการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกต่อการพฒันาเศรษฐกิจในกรณีท่ีประเทศมี
ความสามารถในการดูดซับทักษะความรู้/เทคโนโลยีแตกต่างกนั ซ่ึงจะน าไปสู่ขอ้เสนอแนะทางนโยบายของ
ภาครัฐในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก (แผนภาพท่ี 1) 
 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประเทศท่ีท าการศึกษามีจ านวนทั้ งหมด 59 ประเทศซ่ึงประกอบด้วยประเทศพฒันาแลว้จ านวน 36 
ประเทศ ไดแ้ก่  ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา เช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนี 
กรีซ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ ฮังการี อิตาลี ญ่ีปุ่น ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด ์
โปรตุเกส สโลวกั สโลวเีนีย สเปน สวเีดน สวติเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา บลัแกเรีย โครเอเชีย 
ไซปรัส ลตัเวีย ลิทัวเนีย โรมาเนีย และมอลตา และประเทศก าลงัพฒันาจ านวน 23 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย ชิลี 

การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก 

 

ขอ้เสนอแนะทางดา้นนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนรวมในห่วงโซ่มูลค่าโลก
และการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ 

การพฒันาเศรษฐกิจ 
 

การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยง
ไปขา้งหนา้ 

การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยง
ไปขา้งหลงั 

ความสามารถในการ
ดูดซบัทกัษะความรู้/
เทคโนโลย ี
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อิสราเอล เกาหลีใต้ เม็กซิโก ตุรกี อาร์เจนตินา บราซิล กัมพูชา จีน โคลอมเบีย คอสตาริกา ฮ่องกง อินเดีย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ซาอุดิอาระเบีย สิงคโปร์ แอฟริกาใต ้ไทย ตูนีเซีย และเวยีดนาม  
 4.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
  ในการศึกษาของงานวจิยัน้ีประกอบดว้ยตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  (1) การพฒันาเศรษฐกิจ มีหน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐ โดยใช้ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อ
จ านวนประชาการเป็นตวัช้ีวดั  
  (2) การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหนา้ มีหน่วยเป็นร้อยละ ซ่ึงความหมายคือ 
สดัส่วนมูลค่าเพ่ิมของประเทศท่ีอยูใ่นสินคา้ส่งออกของประเทศท่ีสามต่อการส่งออกทั้งหมด ซ่ึงสามารถค านวณ
ไดจ้ากมูลค่าเพ่ิมของประเทศท่ีอยู่ในสินคา้ส่งออกของประเทศท่ีสามหารดว้ยการส่งออกทั้งหมดของประเทศ 
(UNCTAD, 2013) 
  (3) การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหลงั มีหน่วยเป็นร้อยละ ซ่ึงความหมายคือ 
สดัส่วนมูลค่าเพ่ิมของต่างชาติท่ีอยูใ่นสินคา้ส่งออกของประเทศต่อการส่งออกทั้งหมด ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้าก
มูลค่าเพ่ิมของต่างชาติท่ีอยูใ่นสินคา้ส่งออกหารดว้ยการส่งออกทั้งหมดของประเทศ (UNCTAD, 2013) 
  (4) ความสามารถในการดูดซับทกัษะความรู้/เทคโนโลยี มีหน่วยเป็นปี โดยใชใ้ชจ้ านวนปีเฉล่ียท่ี
ไดรั้บการศึกษาเป็นตวัช้ีวดั ซ่ึงในการศึกษาน้ี หมายถึง ความสามารถของธุรกิจทอ้งถ่ินในการน าความรู้ท่ีไดจ้าก
การซึมซบัและถ่ายโอนความรู้จากภายนอกมาใชป้ระโยชน์ 
 4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภูมิซ่ึงเป็นขอ้มูลรายปีจ านวน 6 ปี ท่ีเก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  (1) การพฒันาเศรษฐกิจ ซ่ึงใชผ้ลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อจ านวนประชาการเป็นตวัช้ีวดั 
เก็บรวบรวมขอ้มูลดังกล่าวจากธนาคารโลก  (ใช้ขอ้มูล 6 ปี ได้แก่ ปีพ.ศ. 2544, 2549, 2552, 2553, 2554 และ 
2556) 
  (2) การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหน้า และการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่า
โลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหลงั เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก OECD-WTO TiVA (ใชข้อ้มูล 6 ปี ไดแ้ก่ ปีพ.ศ. 2543, 2548, 
2551, 2552, 2553 และ 2555) 
  (3) ความสามารถในการดูดซบัทกัษะความรู้/เทคโนโลยี ซ่ึงใชจ้ านวนปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษาเป็น
ตวัช้ีวดั เก็บรวบรวมขอ้มูลจากโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) (ใชข้อ้มูล 6 ปี ไดแ้ก่ ปีพ.ศ. 2543, 
2548, 2551, 2552, 2553 และ 2555) 
 4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 งานวิจยัน้ีท าการวิเคราะห์เพ่ือแสดงวา่ผลของการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกแต่ละประเภทต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจ โดยใชส้มการถดถอยเชิงซอ้นซ่ึงมีแบบจ าลอง ดงัน้ี 
 

  lnCGDPit = f (lnFGVCit-1, lnBGVCit-1)   (1) 
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 นอกจากน้ี ท าการวิเคราะห์โดยแสดงให้เห็นวา่การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกแต่ละประเภทส่งผล
ต่อการพฒันาเศรษฐกิจแตกต่างกนัตามระดบัความสามารถในการดูดซับทกัษะความรู้/เทคโนโลยีของประเทศ 
โดยใชส้มการถดถอยเชิงซอ้นซ่ึงมีแบบจ าลอง ดงัน้ี 
 

 กรณี การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหนา้ 
  lnCGDPit = f (lnFGVCit-1, FGVCInter)   (2) 
   

 กรณี การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหลงั 
  lnCGDPit = f (lnBGVCit-1, BGVCInter)   (3) 
 
โดยมีรายละเอียดของตวัแปรต่างๆ ดงัน้ี 
 lnCGDPit คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศต่อประชากรของประเทศ i ในปีท่ี t ในรูปลอกาลิ

ทึม 
 lnFGVCit-1 คือ การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหนา้ของประเทศ i ในปีท่ี t-1 

ในรูปลอกาลิทึม 
 FGVCInter คือ ตวัแปรปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหนา้

กบัความสามารถในการดูดซบัทกัษะความรู้/เทคโนโลย ีโดยมีค านวณจากผลคูณของ 
lnFGVCit-1 และ lneduit-1  

 lnBGVCit-1 คือ การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหลงัของประเทศ i ในปีท่ี t-1 
ในรูปลอกาลิทึม 

 BGVCInter คือ ตวัแปรปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหลงั
กบัความสามารถในการดูดซบัทกัษะความรู้/เทคโนโลย ีโดยมีค านวณจากผลคูณของ 
lnBGVCit-1 และ lneduit-1  

 โดยท่ี 
 lneduit-1 คือ ความสามารถในการดูดซบัทกัษะความรู้/เทคโนโลยขีองประเทศ i ในปีท่ี t-1 ใน

รูปลอกาลิทึม 
 i คือ ประเทศ ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 59 ประเทศ 
 t คือ ปี ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 6 ปี 
 
 เน่ืองจากสมการ (2) และ (3) มีตวัแปรปฏิสัมพนัธ์ท่ีระหวา่งตวัแปรต่อเน่ือง 2 ตวัแปร จึงท าใหไ้ม่สามารถ
อ่านค่าสมัประสิทธ์ของตวัแปรการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหนา้ไดโ้ดยตรงได ้ดงันั้น ใน
การวเิคราะห์มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1) การประมาณสมการ (2) และ (3) โดยใชว้ธีิ Hausman Test ในการตดัสินใจเลือกใชแ้บบจ าลองท่ีดีท่ีสุด
เพ่ือทดสอบความมีนัยส าคญัทางสถิติของสัมประสิทธ์ิของตวัแปรปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่
มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปข้างหน้า/ข้างหลังในรูปลอกาลิทึมและความสามารถในการดูดซับทักษะความรู้/
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เทคโนโลยีในรูปลอกาลิทึม หากไม่มีนยัส าคญัแสดงวา่ความสามารถในการดูดซบัทกัษะความรู้/เทคโนโลยีของ
ประเทศท่ีมีมากข้ึนไม่ท าให้การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหน้า/ขา้งหลงัส่งผลต่อการ
พฒันาประเทศมากข้ึน และจบการวเิคราะห์ แต่หากมีนยัส าคญัจะท าการทดสอบในขั้นตอนท่ี 2 
 2) การประมาณสมการสัมประสิทธ์ิของการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหน้า/ขา้ง
หลงัเม่ือระดบัความสามารถในการดูดซบัทกัษะความรู้/เทคโนโลยีแตกต่างกนั โดยการแปลงค่าความสามารถใน
การดูดซบัทกัษะความรู้/เทคโนโลยีในรูปลอกาลิทึมเป็นค่ามาตรฐาน จากนั้นแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ 
กรณีท่ีมีระดบัความสามารถในการดูดซบัทกัษะความรู้/เทคโนโลยสูีง (ณ ระดบัค่าเฉล่ียของความสามารถในการ
ดูดซบัทกัษะความรู้/เทคโนโลยีบวก 1SD) และกลุ่มท่ีมีระดบัความสามารถในการดูดซบัทกัษะความรู้/เทคโนโลยี
ต ่า (ณ ระดบัค่าเฉล่ียของความสามารถในการดูดซับทกัษะความรู้/เทคโนโลยีลบ 1SD) จากนั้นสามารถอ่านค่า
สัมประสิทธ์ิของตวัแปรการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหนา้/ขา้งหลงัในรูปลอกาลิทึมได้
โดยตรงและเปรียบเทียบคา่ระหวา่ง 2 กลุ่ม ทั้งน้ี ใชว้ธีิ Hausman Test ในการตดัสินใจเลือกใชแ้บบจ าลองท่ีดีท่ีสุด 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีสมมติฐานในการวิจยั คือ (1) การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไป
ขา้งหน้าและการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหลงัส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจในทิศทาง
เดียวกนั และ (2) ผลของการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหนา้และการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่
มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหลงัต่อการพฒันาเศรษฐกิจแตกต่างกนัตามระดบัความสามารถในการดูดซบัทกัษะ
ความรู้/เทคโนโลย ี
 

5. สรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปข้างหน้าของประเทศต่างๆ 

(lnFGVCit-1) และการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหลงัของประเทศต่างๆ (lnBGVCit-1) ส่งผล
กระทบต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากรของประเทศต่างๆในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ดงันั้น เม่ือการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหน้า
ของประเทศต่างๆ เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 ของระดับเดิมส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อ
ประชากรของประเทศต่างๆ เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัร้อยละ 0.577636 โดยปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี และการมี
ส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหลงัของประเทศต่างๆ เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 ของระดบัเดิม
ส่งผลให้ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศต่อประชากรของประเทศต่างๆ เปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนัร้อย
ละ 0.217902 โดยปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี ทั้ งน้ี การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหนา้ส่งผลต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจมากกวา่การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหลงั (ตารางท่ี 2) 

 

ตารางที ่2 ผลของการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 
ตวัแปรอสิระ ค่าสัมประสิทธ์ิ P-Value 

constant 7.045580   0.0000*** 
lnFGVCit-1  0.577636 0.0000*** 
lnBGVCit-1  0.217902 0.0002*** 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
หมายเหตุ: *** หมายถึงระดบันยัส าคญัร้อยละ 99 
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 จากการคาดประมาณแบบจ าลองสมการการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหน้าต่อ
การพฒันาเศรษฐกิจ (ตารางท่ี 3) พบว่า ในกรณีระดบัความสามารถในการดูดซับทักษะความรู้/เทคโนโลยีสูง 
ส่งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 เม่ือการมีส่วนร่วม
ในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหนา้เปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 ของระดบัเดิม ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต่อประชากรเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนัร้อยละ 0.302232 โดยปัจจยัอ่ืนๆ คงท่ี ซ่ึงสะทอ้นให้
เห็นวา่ การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหนา้ท่ีมากข้ึนของประเทศท่ีมีระดบัความสามารถใน
การดูดซับทกัษะความรู้/เทคโนโลยีสูง ท าให้มีการพฒันาเศรษฐกิจมากข้ึน ในขณะท่ีการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่
มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหน้า ในกรณีระดบัความสามารถในการดูดซบัทกัษะความรู้/เทคโนโลยีต ่า ไม่ส่งผล
กระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ส าหรับผลการคาดประมาณแบบจ าลองสมการการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก
ท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหลงัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ (ตารางท่ี 3) พบวา่ ในกรณีระดบัความสามารถในการดูดซบัทกัษะ
ความรู้/เทคโนโลยีสูง ส่งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
99 เม่ือการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหลงัเปล่ียนแปลงไปร้อยละ 1 ของระดบัเดิม ส่งผลให้
ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศต่อประชากรเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนัร้อยละ 0.176254 โดยปัจจยัอ่ืนๆ 
คงท่ี ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหลงัท่ีมากข้ึนของประเทศท่ีมี
ระดบัความสามารถในการดูดซบัทกัษะความรู้/เทคโนโลยสูีง ท าให้มีการพฒันาเศรษฐกิจมากข้ึน ในขณะท่ีการมี
ส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหลงั ในกรณีระดับความสามารถในการดูดซับทักษะความรู้/
เทคโนโลยีต ่า ไม่ส่งผลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจเช่นเดียวกบักรณีการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ี
เช่ือมโยงไปขา้งหนา้  
 
ตารางที ่3 ผลของการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกต่อการพฒันาเศรษฐกิจเม่ือค านึงถึงความสามารถในการดูด
ซบัทกัษะความรู้/เทคโนโลยี 

 ความสามารถในการ
ดูดซบัทกัษะความรู้/
เทคโนโลยขีอง
ประเทศสูง 

ความสามารถในการ
ดูดซบัทกัษะความรู้/
เทคโนโลยขีอง
ประเทศต ่า 

การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหนา้ 0.302232*** 0.063280 
การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหลงั 0.176254*** -0.048904 
ท่ีมา: จากการวเิคราะห์ 
หมายเหตุ: *** หมายถึงระดบันยัส าคญัร้อยละ 99 
 

6. อภิปรายผล  
 การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหนา้ของประเทศต่างๆ และการมีส่วนร่วมในห่วง
โซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหลงัของประเทศต่างๆ ส่งผลกระทบต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อ
ประชากรของประเทศต่างๆ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Andrea Marín-Odio 
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(2014) และ Rosalie Risselada (2015) ซ่ึงพบว่าการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกส่งผลให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจมากข้ึน ทั้งน้ี การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหนา้มีต่อการพฒันาเศรษฐกิจมากกวา่
การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหลงั อยา่งไรก็ตาม เม่ือค านึงถึงความสามารถในการดูดซับ
ทกัษะความรู้/เทคโนโลยี ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหนา้
ส่งผลดา้นบวกต่อการพฒันาเศรษฐกิจมากกวา่การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหลงั โดยการ
มีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหน้าและการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกท่ีเช่ือมโยงไปขา้ง
หลงัจะส่งผลดา้นบวกต่อการพฒันาเม่ือประเทศมีความสามารถในการดูดซับทักษะความรู้/เทคโนโลยีสูง ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Victor Kummritz (2014) ซ่ึงพบวา่การมีส่วนร่วมใน
ห่วงโซ่มูลค่าโลกมีความสัมพนัธ์กบัมูลค่าเพ่ิมภายในประเทศในทิศทางเดียวกนัส าหรับประเทศท่ีมีรายไดอ้ยูใ่น
ระดบักลางถึงประเทศท่ีมีรายไดสู้งเท่านั้น ในขณะท่ีไม่พบประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศท่ีมี
รายไดน้้อยท่ีชดัเจน ดงันั้น ผลจากการวิจยัน้ีแสดงให้เห็นวา่ประโยชน์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจท่ีประเทศไดรั้บ
จากการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกไม่อาจเกิดข้ึนไดโ้ดยอตัโนมติั แต่ประเทศตอ้งมีการพฒันาความสามารถ
ในการดูดซับทกัษะความรู้/เทคโนโลยีเพ่ือท าให้การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าส่งผลให้เกิดประโยชน์ดา้นการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

  
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) รัฐควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก 
(2) รัฐควรส่งเสริมความสามารถในการดูดซบัทกัษะความรู้/เทคโนโลยทีั้งในส่วนของภาคธุรกิจและ

รัฐบาล เช่น การศึกษา การลงทุนเพ่ือการวจิยัและพฒันา เป็นตน้ เพ่ือใหป้ระเทศไดป้ระโยชนใ์นการมีส่วนร่วมใน
ห่วงโซ่มูลค่าโลกต่อการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) การวจิยัโดยแบ่งตามกลุ่มประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศพฒันาแลว้ และประเทศก าลงัพฒันา 
(2) ท าการวจิยัในระดบัการผลิตหรือรายอุตสาหกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึนเพ่ือใหส้ามารถระบุ

ความแตกต่างของระดบัการผลิตหรือรายอุตสาหกรรมท่ีจะส่งผลตอ่ห่วงโซ่มูลค่าโลกไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน 
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ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการเป็นลูกค้า ของธนาคารพาณชิย์ไทยในนครหลวงเวยีงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 

THE EFFECTIVE FACTORS TO CUSTOMERS   FOR COMMERCIAL 
BANKS OF THAILAND IN VIENTIANE CAPITAL,  LAO PEOPLE’S 

DEMOCRATIC REPUBLIC  
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อาจารย์พเิศษ มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัย น้ี ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นลูกคา้ ของธนาคาร
พาณิชยไ์ทย จ าแนกตาม เพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และประเภทบริการท่ีใช ้    ใชว้ธีิวทิยา
แบบผสม (Mixed Methodology) อาศยักระบวนการวิจยัทั้ งเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ ควบคู่กันไป โดยการ
สมัภาษณ์ผูบ้ริหารธนาคาร และ แจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง ผูใ้ชบ้ริการ ในนครหลวงเวยีงจนัทน์  จ านวน 396 
ฉบบั   
  พบวา่ ปัจจยั ดา้นระบบเครือข่ายของธนาคาร มีอิทธิพล มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นภาพลกัษณ์ ความ
ทนัสมยัของเทคโนโลยี  ความเหมาะสมท าเลท่ีตั้ง ความหลากหลายของผลิตภณัฑท่ี์ใหบ้ริการ ตามล าดบั และท่ีมี
อิทธิพลนอ้ยท่ีสุด คือดา้นความเช่ือถือในทีมงานผูบ้ริหาร ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลูกคา้ของธนาคาร 
ท่ีมี สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน ประเภทธุรกรรมท่ีใชบ้ริการกบัธนาคาร และระยะเวลาใน
การเป็นลูกคา้แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเป็นลูกคา้ของธนาคารโดย
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนลูกคา้ของธนาคาร ท่ีมี เพศ อาย ุแตกต่างกนั มีผล
ต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นลูกคา้ของธนาคาร โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั  
 
ค าส าคญั:  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล , ธนาคารพาณิชยไ์ทย,  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

ABSTRACT  
The aims of this study are to study on the personal factors and to compare the effective factors by 

customer’s personal factors. The researcher used a mixed-methodology consisting of qualitative and 
quantitative researches by interviewing bank executives and distributing questionnaire with Convenience 
Sampling 396 suits.  
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The Result had shown that: firstly, customers give the bank network system factor as the highest level 
of affection, secondly is the image of the bank, the modern of technologies, the convenience of location and 
multi-account of factors. On the other hand, the believing in the Commercial banks’ manager teams the result 
shown that as the least level affection. The result of hypothesis analysis had shown that the customers who have 
differences in gender and age have the result to become customers are totally the same by statistic significant as 
0.05. But the result of customers who have differences of status, education, occupation, income, type of using 
services and duration of using services have the result to become saving customers are totally the difference . 

 
KEYWORDS: The effective factors, Commercial Banks of Thailand, Lao People’s Democratic Republic 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
  ค าวา่ “BANK”  มาจากรากศพัท์ภาษาฝร่ังเศสโบราณวา่"บงัก์" (Banque)  ยืมมาจากภาษา   อิตาเลียนวา่ 
"Banca" หมายถึงเคาเตอร์ท่ีใชติ้ดต่อกบัทางธนาคาร  การให้บริการของธนาคารในประเทศไทย แห่งแรกท่ีเขา้มา
จดทะเบียนตั้งสาขา คือ 1.ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮเ้ม่ือวนัท่ี  2 ธนัวาคม 2431  ปัจจุบนัก็คือ ธนาคารเอชเอสบีซี 
มีฐานะเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ 2. ธนาคารชาร์เตอร์แห่งอินเดีย ลอนดอน และจีน จดทะเบียนในปี 
2437 ต่อมา ในปี  2540  ธนาคารแห่งน้ีเขา้ซ้ือกิจการธนาคารไทย ทนุ และเปล่ียนช่ือเป็นธนาคารแสตนดาร์ด ชาร์
เตอร์ ไทย (มหาชน) จ ากัด   3. ธนาคารแห่งอินโดจีนของฝร่ังเศส จดทะเบียนในปี 2440  ได้ เขา้ควบรวมกับ
กิจการกบัแบงคเ์ครดิตลียองเนส์ ก่อนหนา้น้ีใชช่ื้อธนาคารอินโดสุเอซ   ช่ือปัจจุบนัคือ ธนาคารเครดิต อะกริกอล 
คอร์ปอเรทแอนดอิ์นเวสเมนทแ์บงก ์4.ธนาคารเมอร์แคนไทลแ์ห่งอินเดีย ปัจจุบนัเปล่ียนช่ือเป็น ธนาคารซิต้ีแบงก ์ 
โดยธนาคารซิต้ีแบงก์เขา้มาซ้ือกิจการในปี 2526 ส่วนธนาคารของประเทศไทย แห่งแรกนั้น เดิม ช่ือ บุคคลภัย ์
เปิดด าเนินการ ในวนัท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2447 ปัจจุบนั คือ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
 ธนาคารพาณิชย์ ตามท่ีระบุไวใ้น พระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย ์พ.ศ. 2505 คือ ธนาคารท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบการธนาคาร และหมายรวมตลอดถึงสาขาของธนาคารในต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบการธนาคาร นอกจากน้ี ในพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันน้ี ยงัได้ก าหนดความหมายของค าว่า “การ
ธนาคารพาณิชย”์ ไวว้า่การประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินท่ีตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถามหรือเม่ือส้ินระยะเวลาอนั
ไดก้ าหนดไว ้และใชป้ระโยชน์เงินนั้นในทางหน่ึงหรือหลายทาง เช่น ให้กูย้ืม ซ้ือ หรือขาย หรือเก็บเงินตามตัว๋
แลกเงิน หรือตราสารเปล่ียนมือได ้และซ้ือหรือขายเงินปริวรรตต่างประเทศ ทั้งน้ีจะประกอบธุรกิจประเภทอ่ืน อนั
เป็นประเภทท่ีธนาคารพาณิชยพึ์งกระท าด้วยหรือไม่ก็ตาม ธนาคารพาณิชยท่ี์เปิดด าเนินการในปัจจุบันมีทั้ ง
ธนาคารในประเทศและต่างประเทศ มี ทั้ งธนาคารท่ีเป็นของเอกชน ท่ีต่างชาติถือหุ้นร่วมกบัคนไทย (วารสาร
สมาคมธนาคารไทย , 2560)  

นายเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นกัเศรษฐศาสตร์อาวโุส ธนาคารโลกประจ าประเทศไทย กล่าวถึง  รายงาน
ฉบบัล่าสุดคาดการณ์วา่ กลุ่มประเทศก าลงัพฒันาอยา่งกมัพูชา เมียนมา และ สปป.ลาว เวิลดแ์บงกป์ระเมินวา่ยงัมี
แนวโน้มเติบโตอย่างสดใส เน่ืองจากการปฏิรูปนโยบายและการให้ความส าคญักบัการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มใน
การลงทุน โดยเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศจะช่วยผลกัดนัการเติบโตของเศรษฐกิจ     ส าหรับประเทศไทย เวลิด์
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แบงก์ปรับเพ่ิมอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจปีน้ีเป็น 3.1% ดีข้ึนจากเดิมท่ีเคยประเมินไวท่ี้ 2.5% ดว้ยเหตุผลหลกั
มาจากไตรมาส 1 และ 2 ท่ีบ่งช้ีวา่เศรษฐกิจไทยเติบโตค่อนขา้งดีจากภาคการท่องเท่ียวและมาตรการการคลงัท่ีเขา้
มาช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ 

ประเด็นส าคญัท่ีควรจบัตามองท่ีสุด คือ สถานการณ์การเมืองของไทย เพราะหากมีการเปล่ียนแปลงจะ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายให้เกิดความไม่ต่อเน่ือง อาทิ โครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีอาจไม่
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้เพราะไม่เพียงแต่ท าให้ขาดแรงขบัเคล่ือนเศรษฐกิจแลว้ ยงัส่งผลต่อความเช่ือมัน่ดา้นการ
บริโภค การลงทุนของเอกชนในระยะต่อไป 

 
 
จากขอ้มูลจากสถาบนัวจิยัประชากรและสังคม มหาวทิยาลยัมหิดล ระบุวา่ ประเทศไทยมีประชากรรวม 

64.98 ลา้นคน มีประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไปถึง 10.13 ลา้นคน คิดเป็นสัดส่วน 15.6% และมีประชากรอาย ุ65 ปีข้ึน
ไป 6.77 ลา้นคน หรือ 10.4% ของประชากรทั้งประเทศ เทียบตามเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติแลว้ ถือว่า
ประเทศไทยอยูใ่นขั้นของการกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ และก าลงัจะเป็นสังคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ ในอีกไม่ก่ีปี
ขา้งหนา้ 
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จากขอ้มูลขา้งตน้ จะเห็นว่า ประเทศไทย ก าลงัเขา้สู่ ภาวะ สังคมผูสู้งอายุ  ท าให้ จีดีพี ของประเทศ 

เติบโตในอตัราท่ีต ่า เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศ กลุ่ม อาเซ่ียน นอกจากนั้น อาจมีความเส่ียงทางดา้นสถานการณ์
การเมืองในอนาคต ธนาคารพาณิชยไ์ทย จึงจ าเป็นตอ้งสร้างการเติบโต โดยการเปิดสาขาในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือเป็นประเทศความหวงัหน่ึง  เน่ืองจาก อยูใ่กลป้ระเทศไทย  มี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา ใกล้เคียงกัน และยงัมีการคาดการณ์การเติบโตของ GDP. ในอัตราท่ีสูงกว่า
ประเทศไทยมากกวา่ 2 เท่า ผูว้จิยั จึงตอ้งการศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นลูกคา้ ของธนาคารพาณิชยไ์ทย ใน
นครหลวงเวยีงจนัทน์ เพื่อเพ่ิมโอกาสในการแข่งขนั และสร้างความพร้อมทางธุรกิจของธนาคารไทย  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 (1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล จ าแนกตาม เพศ สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ ประเภท
ธุรกรรมท่ีใช ้  และระยะเวลาในการเป็นลูกคา้ธนาคาร 
               (2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นลูกคา้ ประกอบดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์ของธนาคาร   ดา้นความ
เหมาะสมท าเลท่ีตั้งของธนาคาร ดา้นความเช่ือถือในทีมงานผูบ้ริหารของธนาคาร ดา้นระบบเครือขา่ยของธนาคาร 
ดา้นความทนัสมยัของเทคโนโลย ี  และดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์  

(3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นลูกคา้ ของธนาคารพาณิชยไ์ทย จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)                 ตวัแปรตาม (Dependent Variables)                              
 

ปัจจยัส่วนบุคคล     ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการเป็นลูกค้าธนาคาร 
1.เพศ      1.ภาพลกัษณ์ของธนาคาร 
2.สถานภาพ     2.ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้ง 
3.อาย ุ      3.ความเช่ือถือในทีมงานผูบ้ริหาร 
4.การศึกษา     4.ระบบเครือข่ายของธนาคาร 
5.อาชีพ      5.ความทนัสมยัของเทคโนโลยี 
6.รายไดต้่อเดือน     6.ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์
7.ประเภทธุรกรรมท่ีใช ้  
8.ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคาร 

 
4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั 

ในการวิจยัได้ใชรู้ปแบบวิธีด าเนินการวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) และเชิงพรรณนา (descriptive 
research) ในลกัษณะของการเก็บข้อมูลคร้ังเดียว (one-shot case study) ด าเนินการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารธนาคาร
พาณิชยไ์ทย ในนครหลวงเวยีงจนัทน์ และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัภาคสนาม ท าการวิจยัขอ้มูล
ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ และน าเสนอรายงานการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของค่าตวัเลข 
               4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีศึกษา คือ ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการธนาคารพาณิชยไ์ทยทั้ง 5 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงศรี
อยุธยา ธ.กรุงไทย ธ.ทหารไทย และ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย   ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  โดยใช้
แบบสอบถามจ านวน 396 ฉบบั ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือหาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content 
validity) และน าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือหาความเช่ือมัน่ (reliability) แลว้   
                4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรอิสระ  (Independent Variables)   ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล จ าแนกตาม เพศ    สถานภาพ   อาย ุ 
การศึกษาอาขีพ  รายไดต้่อเดือน  ประเภทธุรกรรมท่ีใช ้ และระยะเวลาการเป็นลูกคา้ธนาคาร 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  ไดแ้ก่   ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นลูกคา้ธนาคาร  ประกอบดว้ย 
ดา้นภาพลกัษณ์ของธนาคาร  ดา้นความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้ง  ดา้นความเช่ือถือในทีมงานผูบ้ริหาร  ดา้นระบบ
เครือข่ายของธนาคาร  ดา้นความทนัสมยัของเทคโนโลย ี และดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์
               4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

ผูว้จิยั ไดใ้ชว้ธีิวทิยาแบบผสม (Mixed Methodology)  โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารธนาคารพาณิชยไ์ทย  
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 ตอนท่ี 2 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใชว้ิธี เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน โดย
พิจารณาจากตวัแปรอิสระ และตวัแปรตามซ่ึงครอบคลุมนิยามปฏิบัติการท่ีก าหนดไว ้และท าการทดสอบดชันี
ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์ รวมถึงน าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการทดสอบความสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคแ์ลว้ สร้างเป็นแบบสอบถาม ท าการทดลองใช ้(try-out) ร้อยละ 10 ของกลุ่มตวัอยา่ง จากจ านวนท่ี
ใชใ้นแบบสอบถามจริง 
  4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary  Data)   ใชว้ธีิเก็บและรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม  โดยสอบถามจากลูกคา้
ท่ีมาใชบ้ริการธนาคารพาณิชยไ์ทย จ านวน 396 ชุด  

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary  Data) ใช้วิธีศึกษา ค้นควา้และรวบรวมจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงคน้ควา้เพ่ิมเติมจากแหล่งขอ้มูลตามเวป็ไซด ์ของหน่วยงานภาคเอกชน และภาครัฐ ของประเทศ
ไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 
  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  สถิติท่ีใชใ้นการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการธนาคารคือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( x  ) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (S.D.) การทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่าสถิติทดสอบความ
แตกต่าง (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way anova, F-test) หากมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 จะเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยการเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple 
Comparison)โดยวธีิทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD.) 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
  ผลการสมัภาษณ์ ผูบ้ริหารธนาคารพาณิชยไ์ทย พบวา่ ประชาชนทัว่ไปไม่นิยมขอสินเช่ือเพ่ือการบริโภค  
มกัซ้ือสินคา้เป็นเงินสด เช่น การซ้ือป้าน  ซ้ือรถจกัรยานยนต์ หรือซ้ือรถยนต์  ร้อยละ 90  ซ้ือเป็นเงินสด ส่วน
ผูป้ระกอบการ จะใชบ้ริการฝากเงิน และ ขอสินเช่ือประเภทต่าง ๆ ดว้ย  ในการใชบ้ริการสินเช่ือของประชาชน
ทัว่ไปนั้น ท่ีมีบา้งจะเป็นคา่อุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT  กลุ่มประชาชนทัว่ไปท่ีมาใชบ้ริการธนาคารส่วนใหญ่ จะมา
ฝากเงิน ประเภทเงินฝากท่ีใชบ้ริการกบัธนาคารส่วนใหญ่ เป็นเงินฝากออมทรัพย ์ ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เป็นลูกคา้ ของธนาคาร ดา้นระบบเครือข่ายของธนาคารจะถูกพฒันาโดยส านกังานใหญ่ แต่เปิดโอกาสให ้ผูจ้ดัการ
สาขา แสดงความคิดเห็นได ้ ส่วนดา้นการบริการ ลูกคา้ไม่มีการร้องเรียน  เน่ืองจากแต่ละธนาคาร มีมาตราฐานใน
การบริการใกลเ้คียงกนั ธนาคารยงัไม่สามารถปรับปรุงระบบบริการใหท้นัสมยัเหมือนบริการในประเทศไทยได ้
เน่ืองจากปริมาณผูใ้ช้บริการยงัมีน้อย   ส่วนด้านความหลากหลายของผลิตภณัฑ์นั้ น ธนาคารก าลงัทยอยน า
รูปแบบสินเช่ือประเภทต่าง ๆ มาน าเสนอ แบบค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือเพ่ิมปริมาณผูใ้ชบ้ริการใหมี้จ านวนมากข้ึน 
 ผลการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ พบวา่  ธนาคารพาณิชยใ์น นครหลวงเวยีงจนัทน์ มีการเติบโตท่ีสูง
มากในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมา สาเหตุส าคญัมาจากรัฐบาล สปป.ลาว ไดมี้การปฏิรูประบบธนาคารใหเ้ป็นสากลมากข้ึน 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับเง่ือนไขในการเขา้เป็นสมาชิกองค์การการคา้โลก (WTO) สภาแห่งชาติ สปป.ลาวจึงได้
ประกาศใช้กฎหมายธนาคารพาณิชย ์ฉบับใหม่ ในปี 2550 และมีผลให้ ประเทศต่างๆ เขา้มาลงทุนในธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย ์เพ่ิมข้ึนมาก จากจ านวน 13 แห่งในปี 2549 เป็น 31 แห่งในปี 2559 แบ่งออกเป็น ธนาคารรัฐ 
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ธนาคารเอกชน ธนาคารร่วมทุน  และสาขาของธนาคารจากต่างประเทศ (ยกเวน้ สแตนดาร์ทชาร์เตอร์ เป็น
ส านกังานตวัแทน) โดยในจ านวนทั้งหมดน้ี มีสาขาของธนาคารจากประเทศไทยอยูท่ั้งหมด 5 ธนาคารดว้ยกนัคือ 
ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงศรีอยธุยา ธ.กรุงไทย ธ.ทหารไทย และ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย (ศูนยพ์ฒันาการคา้และธุรกิจไทย ใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ เวยีงจนัทน์, สปป.ลาว., 2559)   
 ในปี 2558 ธนาคารพาณิชยข์องรัฐ 4 ธนาคาร มีส่วนแบ่งทางการตลาดดา้นเงินฝากของ สปป.ลาว ถึง 
64.25% มากกวา่ธนาคารพาณิชยอี์ก 27 ธนาคาร ท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดดา้นเงินฝากเพียง 35.75% (ธนาคาร
แห่ง สปป.ลาว, 2559 : ออนไลน์) ธนาคารพาณิชยข์องรัฐประกอบดว้ย ธนาคารการคา้ต่างประเทศลาว (มหาชน) 
ธนาคารพฒันาลาว ธนาคารส่งเสริมกสิกรรม และธนาคารนโยบาย ซ่ึง   3 ธนาคารแรกเท่านั้นท่ีมีบริการรับฝาก
เงิน ส่วนธนาคารนโยบาย เป็นธนาคารเฉพาะกิจท่ีมุ่งเน้นการปล่อยสินเช่ือเพ่ือส่งเสริมการผลิตดา้นการเกษตร 
และอุตสาหกรรมครอบครัว เช่น หัตถกรรมจกัสาน เป็นตน้   ส่วนปริมาณเงินฝากเพ่ิมข้ึนจาก 6,492.16 พนัลา้น
กีบ (25.97 พนัลา้นบาท) เป็น 29,684.15 พนัลา้นกีบ (118.74 พนัลา้นบาท) สินเช่ือเพ่ิมข้ึนจาก 3,414.18 พนัลา้น
กีบ (13.66 พนัลา้นบาท) เป็น 25,566.96 พนัลา้นกีบ (102.27 พนัลา้นบาท) (ธนาคารแห่ง สปป.ลาว, 2549-2559 : 
ออนไลน์) นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัส าคญัอ่ืน ไดแ้ก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉล่ีย
ร้อยละ 7.4 ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา (ธนาคารแห่ง สปป.ลาว, 2559 : ออนไลน์) การท่ีธนาคารเป็นแหล่งเงินทุน และ
แหล่งการลงทุนท่ีส าคญั รวมถึงการเขา้มาใหบ้ริการนกัลงทุนจากต่างประเทศ ท าใหเ้กิดการพฒันา รูปแบบบริการ 
ของธนาคารพาณิชยใ์นนครหลวง เวยีงจนัทน์ ในทศวรรษ ท่ีผา่นมาอยา่งเห็นไดช้ดั    

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.3  สถานภาพโสด ร้อยละ 50.3  มี
อายุระหว่าง 20-35 ปี ร้อยละ 59.8 รองลงมา คือ 36-50 ปี ร้อยละ 23.5  ระดบัการศึกษา อุดมศึกษา ร้อยละ 38.4  
อาชีพ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.7 พนักงานรัฐการ (ขา้ราชการ) ร้อยละ 13.9เจ้าของธุรกิจ ร้อยละ 12.9 
รายไดต้่อเดือน 3,000,000 – 5,000,000 กีบ( 12,000 – 20,000 บาท)  ร้อยละ 33.3 ประเภทธุรกรรมท่ีใชบ้ริการกบั
ธนาคารคือเงินฝากออมทรัพย ์ ร้อยละ 47.5 ระยะเวลาในการเป็นลูกคา้เงินฝากระหว่าง 1 – 2 ปี  ร้อยละ 48.2 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นลูกคา้ ของธนาคาร คือ ระบบเครือข่ายของธนาคาร ( x =3.80 )  มากท่ีสุด รองลงมา
คือดา้นภาพลกัษณ์ ( x =3.79 )  ดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์( x =3.57 )  ส่วนดา้นความเช่ือถือในทีมงาน
ผูบ้ริหารของธนาคาร( x =3.41 )  มีผลนอ้ยท่ีสุด ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ลูกคา้ของธนาคาร ท่ีมี เพศ 
อาย ุแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นลูคา้ของธนาคาร โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนลูกคา้ของธนาคาร ท่ีมี สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
ประเภทเงินฝาก ประเภทสินเช่ือ ท่ีใชบ้ริการกบัธนาคาร และระยะเวลาในการเป็นลูกคา้แตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยั
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเป็นลูกคา้ของธนคาร โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

 

6. อภิปรายผล 
 ผลการสัมภาษณ์ ผูบ้ริหารธนาคารพาณิชยไ์ทย พบวา่ ในการขอสินเช่ือกบัธนาคาร ประชาชนลาว ส่วน
ใหญ่ นิยมซ้ือสินคา้ต่าง ๆ เป็นเงินสด  การซ้ือป้าน  ซ้ือรถจกัรยานยนต ์หรือซ้ือรถยนต ์ก็ใชบ้ริการสินเช่ือธนาคาร
ค่อนข้างน้อย ในการใช้สินเช่ือท่ีมีบ้างจะเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT   ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Amphyvanh Bounsanith. (2015) เร่ือง The Effective Factors to Behaviors and Comments of choosing the saving 
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type of staffing in Souphanouvong University  พบว่า ค่าใชจ่้ายในการผ่อนช าระ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ไม่มีค่าใชจ่้ายการผอ่นช าระ ร้อยละ 78.0 รองลงมา คือมีค่าใชจ่้ายการผ่อนช าระค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT  ร้อย
ละ 8.7 ผ่อนช าระค่า อ่ืน ๆ ร้อยละ 5.3 และ ผ่อนช าระรถยนต์/จกัรยานยนต์ ร้อยะ 3.3 ตามล าดบั ผูว้ิจยั เห็นว่า 
ค่านิยมของประชากร ยงัไม่นิยมซ้ือสินคา้เงินผอ่น ยกเวน้ อุปกรณ์ IT  ซ่ึงเป็นการให ้PROMOTION ของธุรกิจเอง 
นั้น สาเหตุหลกั อาจเกิดจาก ธนาคารพาณิชย ์ มีการกระตุน้ผูบ้ริโภค ร่วมกบัภาคธุรกิจ ในการให้สินเช่ือประเภท
ต่าง ๆ นอ้ยกวา่การด าเนินการในประเทศไทย ซ่ึงอาจเกิดจากความพร้อมของผูบ้ริโภคนั้นยงัมีนอ้ย 
 ผลจากขอ้มูลทุติยภูมิ พบวา่ ปัจจุบนั สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสาขาของธนาคารจาก
ประเทศไทยอยูท่ั้งหมด 5 ธนาคารดว้ยกนัคือ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงศรีอยธุยา ธ.กรุงไทย ธ.ทหารไทย และ ธ.ซีไอเอม็บี
ไทย  อยา่งไรก็ตามพบวา่ ประเทศท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัประเทศน้ี เช่น จีน และ เวียดนาม  ก็ไดเ้ปิด สาขาของ
ธนาคาร เช่นกัน   ได้แก่   ธนาคารจีน (Bank of China) สาขานครเวียงจันทน์  และ Sacombank สาขานคร
เวยีงจนัทน์  ซ่ึงจะเป็นคู่แข่งท่ีส าคญั ของธนาคารพาณิชยไ์ทย 

ผลจากขอ้มูลปฐมภูมิ พบว่า ด้านปัจจัยท่ีมีอิธิพล ต่อการตดัสินใจเป็นลูกคา้ของธนาคาร คือ ระบบ
เครือข่ายของธนาคาร มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ส่วนดา้นความ
เช่ือถือในทีมงานผูบ้ริหารของธนาคาร มีผลน้อยท่ีสุด  ผูว้ิจัยเห็นว่า แมผู้บ้ริโภค จะให้ความส าคญัด้านระบบ
เครือข่ายของธนาคาร ซ่ึงเป็นจุดดอ้ย ของธนาคารพาณิชยจ์ากต่างประเทศ ท่ีจะเขา้มาแข่งขนั อยา่งไรก็ดี  ระบบ
การให้บริการของธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ซ่ึงดีกวา่มาก จะน ามาซ่ึงการเปรียบเทียบของผูบ้ริโภค และจะ
เกิดการพฒันาระบบการใหบ้ริการของธนาคารพาณิชยโ์ดยภาพรวม ในท่ีสุด 

 
7. ข้อเสนอแนะ  
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

ธนาคารพาณิชยไ์ทย ควรมีการกระตุน้ผูบ้ริโภค ร่วมกบัภาคธุรกิจ ในการให้สินเช่ือประเภทต่าง ๆ โดย
มุ่งเนน้สินเช่ือเพื่อการบริโภค ซ่ึงสินเช่ือประเภทน้ีอาจเกิดข้ึนในหลายรูปแบบเช่น การเปิดบญัชีไวก้บัร้านอาหาร 
หรือเจา้ของผลิตภณัฑ ์เม่ือถึงส้ินเดือนจึงช าระคร้ังเดียว หรือการผ่อนส่งจากการซ้ือสินคา้โดยเฉพาะสินคา้คงทน 
เช่น ตู ้เย็น โทรทัศน์ รถยนต์ รวมทั้ งสินเช่ือจากบัตรเครดิต เป็นต้น  พร้อมทั้ งควรเร่งปรับปรุง  ระบบการ
ให้บริการของธนาคารพาณิชยใ์ห้เท่าเทียมกบัการให้บริการในประเทศไทย ซ่ึงดีกว่า มาตราฐาน การให้บริการ 
ของ ธนาคารพาณิชยใ์น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  อนัจะน ามาซ่ึงการเปรียบเทียบของผูบ้ริโภค 
และจะเกิดการพฒันาระบบการให้บริการของธนาคารพาณิชยโ์ดยภาพรวม ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในท่ีสุด  เช่น 1) มีพนักงานตอ้นรับบริการบัตรคิว และตอบค าถาม   2) บตัรคิว มีการแสดงเลข
ล าดบั และเวลารอคิว โดยประมาณ 3) ภายในสาขา มีหนา้จอแจง้เบอร์คิว 4) การตรวจสอบจ านวนเงิน มีเคร่ืองนบั
เงิน ใหลู้กคา้มองเห็น ทั้งการฝากเงินและการถอนเงิน เป็นตน้ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 ผูว้จิยัคร้ังต่อไป ควรศึกษา ความพร้อมทางการตลาดของธนาคารพาณิชยไ์ทย ในดา้นต่าง ๆ เช่น จ านวน
ธุรกิจ รายไดต้่อหวั สภาพอุตสาหกรรม สภาพการแข่งขนัทางธุรกิจ  โดยรวม ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  เป็นตน้ 
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8. กติติกรรมประกาศ 
 ผูว้จิยั ขอขอบคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน   รวมทั้งผูบ้ริหารของธนาคารพาณิชยไ์ทย ทั้ง 5 ธนาคาร 
ท่ีเอ้ือเฟ้ือขอ้มูล และใหใ้ชส้ถานท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอขอบคุณ เจา้ของขอ้มูลทุกขอ้มูล และ ผูท้  าวจิยัทุก
ท่าน ท่ีผูว้จิยัไดน้ ามาอา้งอิง  
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กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพือ่เสริมสร้างศักยภาพผลติภัณฑ์ชุมชน 
สู่เศรษฐกจิดิจิทลั กรณศึีกษา ผลติภัณฑ์ชุมชนบ้องตี ้อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคสินคา้ในตลาดออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาการ
ส่ือสารการตลาดออนไลน์ผลิตภณัฑชุ์มชน 3) เพื่อวเิคราะห์กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ใหก้บัผลิตภณัฑ์
ชุมชนบอ้งต้ี อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี กลุ่มตวัอยา่งของประชากรท่ีศึกษาคือผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้ใน
ตลาดออนไลน์ จ านวน  400 คน ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคสินคา้ใน
ตลาดออนไลน์ และการส่ือสารการตลาดออนไลน์ผลิตภณัฑ์ชุมชน ส าหรับการวิเคราะห์กลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดออนไลน์ใหก้บัผลิตภณัฑชุ์มชนบอ้งต้ี ผูว้จิยัใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่มจากผูท้รงคุณวฒิุผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การตลาดออนไลน์ ผูป้ระกอบการ ตวัแทนของผูบ้ริโภคผลิตภณัฑชุ์มชน จ านวนทั้งส้ิน 11 คน  

ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ออนไลน์จากส่ือสงัคมออนไลนด์ว้ยเหตผุลหลกัคือมีการ
แสดงสินคา้ท่ีน่าสนใจในมุมมองท่ีหลากหลายทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว ประเภทของสินคา้ท่ีนิยมเลือกซ้ือ 
คือ เป็นกลุ่มเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองนุ่มห่ม ผูซ้ื้อส่วนใหญ่ไดรั้บการส่ือสารจากส่ือสงัคมออนไลน์ Facebook 
เคร่ืองมือท่ีผูบ้ริโภคนิยมใชคื้อ Google ซ้ือสินคา้ในตลาดออนไลน์เดือนหน่ึงประมาณ 1-3 คร้ัง ราคาเฉล่ียแลว้อยู่
ในช่วง 100-500 บาทต่อคร้ัง ช่องทางท่ีนิยมซ้ือคือซ้ือจาก Facebook ช่วงเวลาท่ีนิยมใชง้านคือช่วงเวลากลางวนั 
ส่วนใหญ่ ช าระเงินโดยโอนเงินผ่านธนาคาร ATM และ Internet Banking และใช้ส่ือ Facebook ในการพูดคุย
ทกัทาย ส่วนใหญ่ไม่เคยซ้ือผลิตภณัฑชุ์มชนผา่นตลาดออนไลน์  
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ส าหรับการศึกษาการส่ือสารการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ ง 6 ด้าน พบว่า ผู ้บริโภคให้
ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบัท่ีหน่ึง ซ่ึงผลิตภณัฑชุ์มชนนั้นจะแสดงออกถึงวฒันธรรมเอกลกัษณ์และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รองลงมาให้ความส าคญักบัช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยมีการน าผลิตภณัฑ์ชุมชนไปขายผ่าน
ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คท่ีหลากหลาย เช่น Line  Facebook  Instagram Twitter และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ 
อนัดบัท่ีสามคือดา้นนโยบายความเป็นส่วนตวั/ความปลอดภยั ให้ความส าคญัในเร่ืองการช าระเงินสินคา้ผ่าน
ระบบรับช าระมีความปลอดภยั และในเร่ืองการปกปิดขอ้มูลของลูกคา้ ส่วนในดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
ราคา และดา้นการใหบ้ริการแบบเจาะจง ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัเป็นสามอนัดบัสุดทา้ย 

การวิเคราะห์กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ผลิตภณัฑ์ชุมชนบ้องต้ี อ าเภอไทรโยค จังหวดั
กาญจนบุรี ดว้ยวิธีการสนทนากลุ่มจากผูเ้ช่ียวชาญ 11 คน ซ่ึงอาศยัขอ้มูลผลการศึกษาจากวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 
และ 2 มาประกอบ โดยก าหนดเป็นกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์  6 ดา้น ดงัน้ี กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ 
ตอ้งมีความแตกต่างจากทอ้งตลาด  กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ ควรจ าหน่ายผ่านทางโซเชียล เช่น 
Facebook หรืออาจจะมีเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ควบคู่ไปดว้ย  กลยทุธ์ดา้นการรักษาความปลอดภยั ควรให้
ความส าคญัในเร่ืองการขนส่งและประกันสินคา้เสียหาย ส าหรับเทคนิคด้านการช าระเงิน ควรมีระบบความ
ปลอดภยัท่ีดีปกป้องขอ้มูลส่วนตวั กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ใชค้นดงัในท้องถ่ินสนับสนุนผลิตภณัฑ ์
และหน่วยงานราชการในทอ้งถ่ินให้การสนับสนุน กลยทุธ์ดา้นราคา สามารถตั้งแพงได ้ใชก้ลวิธีการเพ่ิมมูลค่า
ทางจิตใจ และกลยทุธ์ดา้นการให้บริการแบบเจาะจง ควรมีระบบฐานขอ้มูลลูกคา้จดจ าลูกคา้รายบุคคลประกอบ
กับใช้แอพลิเคชั่นไลน์ท่ีสามารถเข้าถึงบุคคลโดยตรง พร้อมทั้ งฝึกอบรมผูข้ายเร่ืองการส่ือสาร สร้างค าส่ือ
ความหมาย  และก าหนดโปรโมชัน่แบบเจาะจง  
 

ค าส าคญั: กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์,  ตลาดออนไลน์, ผลิตภณัฑชุ์มชน 
 

ABSTRACT 
The objectives of the study were to 1)  to study consumer behavior in online marketing. 2)  to study 

online marketing communication, community products.  3)  to analyze online marketing communication 
strategies for Bongti community products in Sai Yok district, Kanchanaburi province. The samples of the study 
population were 400 consumers who had purchased in online market.  The researcher used a questionnaire to 
collected data consumer behavior in online marketing and online marketing communication community 
products.  For analysis of online marketing communication strategies for Bongti community products.  The 
researchers used focused group discussion techniques from highly qualified online marketing professionals, 
entrepreneurs and consumer representatives community products. Totally 11 persons. 

The study indicated that, most of consumers bought online products from social media, because there 
are interesting displays in a variety of perspectives, both slide and motion pictures. Types of popular products 
are clothing and costume.   Most consumers got the communication from social media called Facebook and 
most popular tool is Google also buy online products 1-3 times for a month, average price is in the range of 
100-500 baht each times, The most popular way to buy is from Facebook and also use Facebook to talking 
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greetings or buy products. Daytime is the most popular time to use online market and pay by ATM, Internet 
Banking. And most of them have never buy a community product in online marketing. 

For the study of online marketing communication, the six community products found that consumers 
place importance on the product first so the community products will express the unique culture and local 
wisdom.The second focus on place distribution, so community products are selling in social networks, as Line, 
Facebook, Instagram, Twitter and the online marketing website. The third are the Privacy/Security Policy Pay 
attention to the payment by the secure payment system and confidentiality of customer information . In terms of 
market promotion, price and personalization consumers focus on the last three. 

Strategic Marketing Communication Analysis, Bongti Community Products, Sai Yok District, 
Kanchanaburi with focused group discussion from 11 experts based on the results of the study, use with follow 
objectives 1 and 2 and set to be online Marketing Strategies 6 ways as follows:  Product strategy is different 
from the market.  Place strategy is to sell via social networks such as Facebook or with e-commerce 
sites. Privacy security Strategy had better pay attention to transport and insurance products damaged.  For 
payment techniques it should have a good security system to protect personal information .Promotion strategy 
use local celebrities to support the product.  And local government agencies to support.  Price strategy can be 
expensive. Use mental enhancement strategies, and Personalization strategy should be a database of customers, 
individual customers, and use application Line that can directly reach people. Also training the seller about the 
communication. Make a meaningful speech and set a specific promotion. 
 

KEYWORDS: communication strategies online marketing, online marketing, community products 

 

1.   ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
การตลาดถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ การตลาดดั้งเดิม(Traditional Marketing) และการตลาด

ดิจิทลั (Digital Marketing) ซ่ึงปัจจุบนัการตลาดทั้งสองแบบมีอิทธิพลกบัธุรกิจเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะการตลาด
ดิจิทลัท่ีมีบทบาทกบัเศรษฐกิจสังคมและการด าเนินธุรกิจ เพราะดว้ยความนิยมจากกลุ่มคนท่ีหันมาใชเ้ทคโนโลยี
จนกลายเป็นส่ิงหน่ึงในชีวิต (Thumbsup บทความออนไลน์, 2558) ด้วยเทคโนโลยีท่ีถูกพัฒนาไปอย่างไม่มี
ขีดจ ากัด ปฏิเสธไม่ได้ท่ีจะหลีกเล่ียงการใช้งานและต้องยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไปโดยปริยาย 
ผูป้ระกอบการหลายรายมองเห็นช่องทางการสร้างรายไดด้ว้ยการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเป็น
เคร่ืองมือดา้นการตลาดออนไลน์ ใชเ้ทคโนโลยเีป็นตวักลางการส่ือสารขอ้มูลผลิตภณัฑผ์่านเทคโนโลยท่ีีเรียกกนั
ว่า การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) หรือ การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เป็นช่องทางการส่ือสาร
การตลาดไปยงัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว อีกทั้งประหยดัตน้ทุนและเวลาในการเขา้ถึงลูกคา้ เม่ือสังคมถูกพฒันาดว้ย
เทคโนโลยีกา้วสู่ยคุดิจิทลั วิถีชีวิตสังคมเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจ าเป็น
ส าหรับชีวิตประจ าวนัรวมถึงการประกอบธุรกรรมใด ๆ ผูป้ระกอบการหลายรายมีความสนใจท าการตลาด
ออนไลน์มากข้ึน จากการศึกษาฐานขอ้มูลทางการตลาดออนไลน์พบวา่ ปัจจุบนัธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทยมี
มูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 80,000 ลา้นบาทต่อปี การส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน แต่
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อย่างไรก็ตามธุรกิจออนไลน์ภายในประเทศยงัเติบโตไดช้้ากว่าประเทศอ่ืน ๆ ผูป้ระกอบการขาดความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจออนไลน์ และผูบ้ริโภคก็ยงัขาดความเช่ือถือและความไวว้างใจในการสั่งซ้ือสินคา้
ออนไลน์ ปัญหาดงักล่าวเกิดจากการขาดกลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพและมีความถูกตอ้ง 
(ณฐัา  ฉางชูโต, 2558 : 70) 

ในปัจจุบนัภาครัฐไดห้าแนวทางเสริมสร้างให้ประเทศเตรียมความพร้อมเขา้สู่ยคุเศรษฐกิจดิจิทลัหรือ
ประเทศไทย 4.0  โดยก าหนดยทุธศาสตร์ประเทศทางดา้นการวจิยัของชาติ และดา้นการการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อ
การพฒันากระบวนการผลิตให้เสริมสร้างการพฒันาอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ผูป้ระกอบการในการเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการผลิต จ าหน่าย ลดตน้ทุน
การผลิต การประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และขยายโอกาสทางการตลาด โดยสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ใน
การพฒันาประเทศในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
ประเทศ (GDP) และกา้วขา้มผ่านกบัดกัรายไดป้านกลาง (Middle Income Trap) (คู่มือการจดัท างบประมาณใน
ลกัษณะบูรณาการดา้นการส่งเสริมการวจิยัและพฒันา, 2558 : 24-26) จากขอ้มูลดงักล่าวเห็นไดว้า่ภาครัฐมีความ
พยายามท่ีจะสนับสนุนและเสริมสร้างให้สังคมไทยเขา้สู่ยคุเศรษฐกิจดิจิทลัอยา่งแทจ้ริง  ดว้ยการสนับสนุนให้
ผูป้ระกอบการมีองคค์วามรู้การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการผลิต จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ช่วยขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างมูลค่าผลิตภณัฑใ์หก้บัผูป้ระกอบการเพ่ือเขา้สู่ยคุเศรษฐกิจดิจิทลั 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลผลิตภณัฑชุ์มชนบอ้งต้ี ชุมชนท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติป่าไมอ้นัอุดมสมบูรณ์ 
มีเอกลกัษณ์และวฒันธรรมเป็นของตนเอง ประชาชนส่วนใหญ่สวมใส่ชุดกระเหร่ียงท่ีผลิตจากผา้ทอมือของคน
ในชุมชนเอง จนเกิดเป็นผลิตภณัฑผ์า้ไหมกระเหร่ียงทอมือ และยงัมีผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินอีกจ านวน
มากเพื่อจ าหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียว ผลิตภณัฑ์ในชุมชนบอ้งต้ีถูกพฒันาและปรับปรุงให้มีเอกลกัษณ์ มีคุณภาพ 
และสามารถต่อยอดผลิตภณัฑผ์า้ทอธรรมดาสู่การเป็นผา้ไหมกะเหร่ียงตามสมยันิยม เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียว จากขอ้มูลในการศึกษายงัพบอีกวา่ชุมชนดงักล่าวยงัไม่ไดท้ าการตลาดแบบสมยัใหม่ ยงัพบวา่ใช้
วิธีการทางการตลาดแบบดั้งเดิม เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐในการเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทลั ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็น
ความส าคัญในการท าการตลาดออนไลน์ซ่ึงเป็นการตลาดแบบสมัยใหม่ท่ีเรียกว่า การตลาดดิจิทัล (Digital 
Marketing) หรือ การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) โดยพัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการส่ือสารทาง
การตลาดของผลิตภณัฑ์ชุมชนในท้องถ่ินโดยให้บุคคลทั่วไปเขา้ถึงผลิตภณัฑ์ไดง่้าย เพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 
ชุมชนมีความเขม้แข็ง มีศกัยภาพในการพฒันาชุมชนเพื่อรองรับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล   การส่ือสารการตลาดเป็น
กระบวนการส่ือคุณค่าของผลิตภณัฑ์หรือบริการไปยงัลูกคา้ กระบวนการส่ือสารทางการตลาดนั้นมีหลายวิธี
ดว้ยกนั เช่น การประชาสมัพนัธ์ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง และอาจส่ือสารผา่นการตลาด
แบบกิจกรรม  ฯลฯ ภายใตก้ลยทุธ์การส่ือสารทางการตลาดออนไลน์อยา่งไรท่ีเสริมสร้างศกัยภาพของผลิตภณัฑ์
ชุมชนและมีโอกาสให้ผูป้ระกอบการชุมชนมีตลาดเพ่ิมมากข้ึน   การตลาดออนไลน์ถือเป็นส่วนในการผลกัดนั
และช่วยเสริมสร้างการแข่งขนัให้ธุรกิจก้าวสู่เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล การใช้กลยุทธ์การส่ือสารทางการตลาด
ออนไลน์จึงถือวา่เป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและผลิตภณัฑ์ชุมชนดงักล่าว ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษางานวิจยัเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพผลิตภณัฑ์ชุมชน สู่
เศรษฐกิจดิจิทลั กรณีศึกษาผลิตภณัฑชุ์มชนบอ้งต้ี อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

836 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคสินคา้ในตลาดออนไลน์  
(2) เพื่อศึกษาการส่ือสารการตลาดออนไลน์ผลิตภณัฑชุ์มชน  
(3) เพ่ือวเิคราะห์กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ใหก้บัผลิตภณัฑชุ์มชนบอ้งต้ี อ าเภอไทรโยค 

จงัหวดักาญจนบุรี สู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทลั    
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 ผูว้ิจัยน าแนวคิดหลักการตลาดออนไลน์ 6P การตลาดอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นแนวทางในการศึกษา 
ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion) 
การใหบ้ริการแบบเจาะจง (Personalization) และการรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) (อาณัติ ลีมคัเดช, 2546:40-
53) และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของ ชาญ  อศัวนง (2558) การส่ือสารทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กมล ชัยวฒัน์ 
(2558: 12-15) การพฒันากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร เมธาว ีเจริญผล และบุหงา ชยัสุวรรณ (2558) 
การก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือออนไลน์ จารุณี  ภทัรวงษธ์นา (2557) การขยายช่องทางการตลาด
ออนไลน์ และ นพวรรณ มีสมบูรณ์ (2552) ปัจจยัการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เป็นตน้ พร้อมทั้งปรับขอ้
ค าถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยั ซ่ึงสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1  แบบแผนการวจิยั  งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประเด็น โดยแบ่งขอบเขตในการศึกษาเน้ือหาไดด้งัน้ี 
ประเด็นท่ี 1 ผูว้จิยัศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้ในตลาดออนไลน์โดยเก็บขอ้มูลเก่ียวกบั

ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม   ประเด็นท่ี 2 ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดออนไลน์

ชุมชนน ากลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ไป
ปรับใช้กบัผลิตภณัฑ์ในชุมชนโดยสามารถเลือกใช้
เคร่ืองมือการตลาดออนไลน์ในการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ ในปัจ จุบัน สู่การเป็น
เศรษฐกิจดิจิทลั 

กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลนเ์พื่อเสริมสร้าง
ศกัยภาพผลิตภณัฑชุ์มชนสู่เศรษฐกิจดิจิทลั 

กรณีศึกษาผลิตภณัฑชุ์มชนบอ้งต้ี อ าเภอไทรโยค 
จงัหวดักาญจนบุรี 

 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคสินคา้ในตลาดออนไลน์ 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 

ตัวแปรตาม 
 

ตัวแปรอิสระ 
 

การส่ือสารการตลาดออนไลน ์6 P 
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ผลิตภณัฑ์ชุมชน โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน ตามทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด E-commerce ประกอบดว้ย 6P คือ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นการให้บริการแบบ
เจาะจง และดา้นการรักษาความปลอดภยั  และประเด็นท่ี 3 ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์กลยทุธ์การส่ือสารการตลาด
ออนไลน์ 6P ด้วยการน าขอ้มูลจากประเด็นท่ี 1 และประเด็นท่ี 2 เป็นขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์กลยุทธ์ดว้ย
ผูเ้ช่ียวชาญการตลาด ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  ผูมี้ประสบการณ์ขายสินคา้ออนไลน์ และตวัแทนผูท่ี้
เคยซ้ือสินคา้ในตลาดออนไลน์ รวม จ านวน 11 ท่าน 

4.2  ประชากรและตวัอย่าง 
ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีประชากรคือผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้ในตลาดออนไลน์ ส าหรับวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 

1 และขอ้ท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลคือผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้ในตลาดออนไลน์ จ านวน 400 คน 
เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใชว้ิธีการค านวณสูตรโดยไม่ทราบจ านวนประชากร และ
ก าหนดให้ไดส้ัดส่วนของกลุ่มตวัอย่าง 50 % ด้วยระดับความเช่ือมัน่ 95% กลุ่มตวัอย่างท่ีค  านวณได้จึงเท่ากับ 
384.16 คน (Taro Yamane, 1973)  เพ่ือใหก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ผูว้จิยัจะด าเนินการเก็บ
รวมรวมขอ้มูลจ านวนทั้ งส้ิน 400 คน ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามออนไลน์และใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็นดว้ยวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญสุ่ม ซ่ึงผูว้ิจยัใชว้ิธีการตรวจสอบค าตอบก่อนน า
ขอ้มูลไปวิเคราะห์ ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางตลาดออนไลน์เท่านั้น และวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 
ผูว้จิยัใชว้ธีิการวเิคราะห์กลยทุธ์จากผูเ้ช่ียวชาญ 11 ท่าน 

4.3  ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ผลิตภณัฑ์ชุมชนบอ้งต้ี อ าเภอไทร

โยค จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคสินคา้ในตลาดออนไลน์ และระดบัความ
คิดเห็นท่ีใหค้วามส าคญัต่อการส่ือสารการตลาดออนไลน์ผลิตภณัฑชุ์มชน  

4.4  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
ผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล

พฤติกรรมผูบ้ริโภคสินคา้ในตลาดออนไลน์ และการส่ือสารการตลาดออนไลน์ผลิตภณัฑ์ชุมชน เก็บขอ้มูลใน
ประเด็นพฤติกรรมผูบ้ริโภคในตลาดออนไลน์ และความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดออนไลน์ผลิตภณัฑ์
ชุมชน และ การสนทนากลุ่ม (Focused group discussion) เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์
ใหก้บัผลิตภณัฑชุ์มชนบอ้งต้ี อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี โดยผูว้จิยัน าผลการวเิคราะห์จากแบบสอบถามมา
ด าเนินการใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม (focused group discussion) จากบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์
จ านวน 11 ท่าน เพ่ือวเิคราะห์กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ ซ่ึงประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการตลาด
ออนไลน์ ผูเ้ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูเ้ช่ียวชาญด้านกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การตลาดระหวา่งประเทศ ผูมี้ประสบการณ์ในการขายสินคา้ออนไลน์ และตวัแทนผูบ้ริโภคสินคา้ออนไลน์ 

4.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้ในตลาดออนไลน์ ดว้ยวิธีการตอบ

แบบสอบถามออนไลน์ ก่อนท่ีจะน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ ผูว้ิจยัไดท้ าการตรวจสอบค าตอบท่ีไดรั้บโดยน าขอ้มูล
เฉพาะท่ีมีการตอบขอ้มูลท่ีครบถว้นและถูกตอ้งเป็นขอ้มูลจากผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้ในตลาดออนไลน์ จ านวนทั้งส้ิน 
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400 คน โดยขอ้มูลท่ีรวบรวมมานั้นประกอบดว้ยขอ้มูลพ้ืนฐานของผูบ้ริโภค ขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเคย
ซ้ือสินคา้ในตลาดออนไลน์ และขอ้มูลเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดออนไลน์ผลิตภณัฑ์ชุมชน และนอกจากน้ี
ผูว้ิจยัใชก้ารสนทนากลุ่มจากผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการตลาดออนไลน์ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นกลยทุธ์การ
ส่ือสารการตลาด ดา้นการตลาดระหวา่งประเทศ ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการขายสินคา้ออนไลน์ และตวัแทนจาก
ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือสินคา้ออนไลน์ จ านวนทั้งส้ิน 11 ท่าน ในการวิเคราะห์กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์
ใหก้บัผลิตภณัฑชุ์มชนบอ้งต้ี อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
ขอ้มูลเชิงปริมาณผูว้จิยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ย 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพผูว้ิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม 
(focused group discussion) จากบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ จ านวน 11 ท่าน  
 

5.  สรุปผลการวจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 287 คน (คิดเป็น

ร้อยละ 71.80) และเพศชาย จ านวน 113 คน (คิดเป็นร้อยละ 28.20) อาย ุ20-29 ปี จ านวน 260 คน (คิดเป็นร้อยละ 
65.00) รองลงมา อายุ 30-39 ปี จ านวน 82 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.50) ส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพข้าราชการ/
เจา้หน้าท่ีของรัฐ จ านวน 81 คน (คิดเป็นร้อยละ 20.30) รองลงมา พนักงานบริษทัเอกชนและอ่ืน ๆ ในจ านวนท่ี
เท่ากันคือ  70 คน (คิดเป็นร้อยละ 17.50) ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 308 คน (คิดเป็นร้อยละ 77.00) 
รองลงมาสมรส จ านวน  59 คน (คิดเป็นร้อยละ 14.80) มีภูมิล าเนาจงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 335 คน (คิดเป็นร้อย
ละ 83.80) รองลงมา สุพรรณบุรี จ านวน  25 คน (คิดเป็นร้อยละ 6.30) มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 
243 คน (คิดเป็นร้อยละ 60.80) รองลงมา ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน  118 คน (คิดเป็นร้อยละ 29.50) มีรายไดส่้วน
บุคคลเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001-15,000 บาท จ านวน  125 คน (คิดเป็นร้อยละ 31.30) รองลงมา น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 บาท จ านวน  96 คน (คิดเป็นร้อยละ 24.00 มีรายจ่ายส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท จ านวน  231 คน (คิดเป็นร้อยละ 57.80) รองลงมาไม่มีรายจ่าย จ านวน 49 คน (คิดเป็นร้อยละ 12.30) 
มีรายจ่ายส่วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือนในเร่ืองซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคทัว่ไป จ านวน  223 คน (คิดเป็นร้อยละ 55.80) 
รองลงมา ผอ่นสินคา้และบริการ จ านวน 57 คน (คิดเป็นร้อยละ 14.20)  

ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคสินคา้ในตลาดออนไลน์ พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้ออนไลน์
จากส่ือสังคมออนไลน์ดว้ยเหตุผลหลกัคือในตลาดออนไลน์มีการแสดงสินคา้ท่ีน่าสนใจในมุมมองท่ีหลากหลาย
ทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวและไม่มีเวลาออกไปซ้ือดว้ยตนเอง ประเภทของสินคา้ท่ีนิยมเลือกซ้ือ คือ เป็นกลุ่ม
เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองนุ่มห่ม รองมา คือ กระเป๋า รองเทา้ และเคร่ืองประดบั ผูซ้ื้อส่วนใหญ่ไดรั้บการส่ือสาร
จากส่ือสังคมออนไลน์ Facebook เคร่ืองมือท่ีผูบ้ริโภคนิยมใชคื้อ Google ซ้ือสินคา้ในตลาดออนไลน์เดือนหน่ึง
ประมาณ 1-3 คร้ัง ราคาเฉล่ียแลว้อยูใ่นช่วง 100-500 บาทต่อคร้ัง ช่องทางท่ีนิยมซ้ือคือซ้ือจาก Facebook ช่วงเวลา
ท่ีนิยมใชง้านคือช่วงเวลากลางวนั ส่วนใหญ่ ช าระเงินโดยโอนเงินผา่นธนาคาร ATM และ Internet Banking และ
ใชส่ื้อ Facebook ในการพดูคุยทกัทาย ส่วนใหญ่ไม่เคยซ้ือผลิตภณัฑชุ์มชนผา่นตลาดออนไลน์  
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ส าหรับการศึกษาการส่ือสารการตลาดออนไลน์ผลิตภณัฑชุ์มชนทั้ง 6 ดา้น พบวา่ ส าหรับการศึกษาการ
ส่ือสารการตลาดออนไลน์ผลิตภณัฑชุ์มชนทั้ง 6 ดา้น พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในดา้นผลิตภณัฑเ์ป็นอนัดบั
ท่ีหน่ึง ซ่ึงผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้ นจะแสดงออกถึงวฒันธรรมเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน รองลงมาให้
ความส าคญักับช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยมีการน าผลิตภณัฑ์ชุมชนไปขายผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ 
(Social Network)ท่ีหลากหลาย เช่น Line  Facebook  Instagram Twitter และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์อย่าง
เหมาะสม และอนัดบัท่ีสามคือดา้นนโยบายความเป็นส่วนตวั/ความปลอดภยั ให้ความส าคญัในเร่ืองการช าระเงิน
สินค้าผ่านระบบรับช าระมีความปลอดภยั และในเร่ืองการปกปิดขอ้มูลของลูกค้า  ส่วนในด้านการส่งเสริม
การตลาด ดา้นราคา และดา้นการให้บริการแบบเจาะจง ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัเป็นสามอนัดบัสุดทา้ย  ขอ้มูลดงั
แสดงตามตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นการส่ือสารการตลาดออนไลน์ผลิตภณัฑ์ชุมชน 
แบ่งเป็น 6 ดา้น (n=400) 
 

ความคดิเห็นเกีย่วกับการส่ือสารการตลาดออนไลน์ผลติภัณฑ์ชุมชน 
ระดบัความคดิเห็น 

 S.D. แปลผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.11 .581 มาก 
ดา้นราคา 3.99 .663 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.11 .671 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.01 .642 มาก 
ดา้นการให้บริการแบบเจาะจง 3.86 .710 มาก 
ดา้นนโยบายความเป็นส่วนตวั/ความปลอดภยั 4.04 .673 มาก 

รวมทุกด้าน 4.02 .656 มาก 

 
การวิเคราะห์กลยุทธ์ การส่ือสารการตลาดออนไลน์ผลิตภณัฑ์ชุมชนบ้องต้ี อ าเภอไทรโยค จงัหวดั

กาญจนบุรี ดว้ยวิธีการสนทนากลุ่ม จากผูเ้ช่ียวชาญ 11 ท่าน ซ่ึงอาศยัขอ้มูลผลการศึกษาจากวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 
และ 2 มาประกอบ โดยก าหนดเป็นกลยทุธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์  6 ดา้น ดงัน้ี กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ 
ตอ้งมีความแตกต่างจากท้องตลาด  กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ ควรจ าหน่ายผ่านทางส่ือสังคม
ออนไลน์ (Social Network) เช่น Facebook หรืออาจจะมีเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ควบคู่ไปดว้ย  กลยทุธ์ดา้น
การรักษาความปลอดภยั ควรให้ความส าคญัในเร่ืองการขนส่งและประกนัสินคา้เสียหาย ส าหรับเทคนิคดา้นการ
ช าระเงิน ควรมีระบบความปลอดภยัท่ีดีปกป้องขอ้มูลส่วนตวั กลยุทธ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ใชค้นดงัใน
ทอ้งถ่ินสนบัสนุนผลิตภณัฑ์ และหน่วยงานราชการในทอ้งถ่ินให้การสนับสนุน    กลยทุธ์ดา้นราคา สามารถตั้ง
แพงได ้ใชก้ลวิธีการเพ่ิมมูลค่าทางจิตใจ และกลยทุธ์ดา้นการให้บริการแบบเจาะจง ควรมีระบบฐานขอ้มูลลูกคา้
จดจ าลูกคา้รายบุคคลประกอบกบัใชแ้อปพลิเคชนั Line ท่ีสามารถเขา้ถึงบุคคลโดยตรง พร้อมทั้งฝึกอบรมผูข้าย
เร่ืองการส่ือสาร สร้างค าส่ือความหมาย (Keywords)  และก าหนดกิจกรรมส่งเสริมการขายแบบเจาะจง  

 
 

X
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6. อภิปรายผล  
 ประเด็นที่ 1 พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดออนไลน์ ส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ในตลาด
ออนไลน์มาจากส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีนิยมใช้กนัมากท่ีสุดในปัจจุบันคือ Facebook  อาจเป็นเพราะว่าส่ือสังคม
ออนไลน์ดงักล่าวสามารถแสดงภาพสินคา้ในมุมมองท่ีหลากหลายมีทั้งภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว มีฟังก์ชนัท่ี
เหมาะสมส าหรับการเปิดร้านขายสินคา้ออนไลน์ และสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคนิยมชอบซ้ือเป็นสินคา้ประเภทเส้ือผา้ 
เคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงตรงกบัผลิตภณัฑ์ชุมชนของบอ้งต้ีท่ีมีสินคา้จ าพวกเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย  ผูว้ิจยัจึงไดส้ร้างเพจ
ขายสินคา้บน Facebook ช่ือว่า Takiya Bongti Sai Yok Kanchanaburi ซ่ึงงานวิจยัการก าหนดกลยทุธ์การส่ือสาร
การตลาดออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟีเชียล ไทยแลนด์ ไดศึ้กษาการตอบสนองของผูอ่้านในการส่ือสารการตลาด
ผ่านส่ือออนไลน์พบวา่ กลุ่มผูอ่้านเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาและรูปแบบการเสนอนิตยสารเม่ือเขา้ถึงขอ้มูลผ่าน
ช่องทางของ Facebook เป็นอนัดบัหน่ึง(เมธาว ีเจริญผลและบุหงา ชยัสุวรรณ, 2558)  และในส่วนของการสืบคน้
ขอ้มูลสินคา้ในตลาดออนไลน์ส่วนใหญ่จะเคยใช้ google ในการคน้หาสินค้าบริการในตลาดออนไลน์ จาก
งานวิจยัท าให้พบขอ้คน้พบวา่การท าการตลาดออนไลน์ท่ีจะขาดไม่ไดน้อกจากการโฆษณาแลว้ คือการท า google 
adwords เพ่ือให้สินค้าและบริการของเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้เจาะจงมากท่ีสุดนั่นเอง ซ่ึงจะสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัการส่ือสารทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ (ชาญ เดชอศัวนง, 2558) 
งานวจิยัน้ีพบวา่เคร่ืองมือการส่ือสารทางการตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถกระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือไดดี้ท่ีสุดอนัดบัท่ี 
1 คือ การคน้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ Search engine ให้เหตุผลว่าเน่ืองจากมีความสะดวกในการใช้
งาน การตั้งราคาสินคา้ให้ตรงกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคควรตั้งราคาช่วง 100-500 บาท เพราะในหน่ึงเดือนผูบ้ริโภคจะ
ซ้ือสินคา้เพียงเดือนละไม่เกิน 3 คร้ังและแต่ละคร้ังราคารวมแลว้ไม่เกิน 500 บาท และในเร่ืองการซ้ือผลิตภณัฑ์
ชุมชนในตลาดออนไลน์นั้น ส่วนใหญ่แลว้รู้จกัผลิตภณัฑชุ์มชนแต่เคยซ้ือผ่านตลาดออนไลน์แต่ก็ยงัมีจ านวนไม่
มากนกั แต่เหตุผลท่ียงัคงซ้ือผา่นตลาดออนไลน์เพราะมีความคิดวา่เป็นการช่วยส่งเสริมอาชีพและรายไดต้่อชุมชน 
ถา้จะโฆษณาโดยใชก้ลยทุธ์ขอ้น้ีก็จะช่วยเพ่ิมยอดขายไดอ้ยา่งดี เช่น การสร้างเร่ืองราวความเป็นมาของผลิตภณัฑ์
เพ่ือใหเ้ห็นคุณค่ากวา่จะมาเป็นผลิตภณัฑเ์พ่ือสร้างความแตกต่าง เป็นตน้ 

ประเด็นที่ 2 การส่ือสารการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากขอ้มูลประเด็นท่ี 1 ผูบ้ริโภคยงัรู้จัก
ผลิตภณัฑชุ์มชน แต่ยงัมีการซ้ือผา่นตลาดออนไลน์นอ้ยอยู ่ฉะนั้นการส่ือสารผลิตภณัฑชุ์มชนไปยงักลุ่มผูบ้ริโภค
ยงัค่อนข้างยาก    กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมคือด้านผลิตภัณฑ์สร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปเพ่ือให้เห็น
เอกลกัษณ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีเร่ืองราวเล่าขานส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายใหช้ดัเจน สร้างความเช่ือ
ใจและความน่าเช่ือถือในเร่ืองการช าระเงินใหเ้ป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตวั/ความปลอดภยั ซ่ึงเป็นท่ีทราบ
กนัดีอยู่แลว้ว่าคนไทยยงัมีกลุ่มคนท่ียงัไม่เช่ือใจกบัระบบการช าระเงินในรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการใช ้QR-
Code, Internet Mobile Banking การสร้างบทวิจารณ์ในส่วนการส่ือสารดา้นการส่งเสริมการตลาดสามารถน าเร่ือง
การช าระเงินท่ีลูกคา้เคยช าระมาแสดงในการโฆษณาจะยิ่งสามารถสร้างความมัน่ใจในเร่ืองความปลอดภยัได้
เช่นกัน แสดงในลกัษณะของภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิง หรือเป็นขอ้ความ  การแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้
ผลิตภณัฑชุ์มชน ส าหรับเร่ืองราคาจะแพงหรือถูกมีผลต่อการซ้ือในการท่ีจะขายผ่านระบบออนไลน์นั้นการแจง้
รายละเอียดของราคาสินคา้อยา่งชดัเจนเป็นส่วนส าคญั เน่ืองจากหนา้ร้านไม่สามารถตอบโตห้รือตอบค าถามกบั
ลูกคา้ไดท้นัที รวมไปถึงการให้บริการแบบเจาะจงเม่ือลูกคา้คือพระเจา้ การจดจ าลูกคา้ไดเ้ป็นรายบุคคลจะยิ่งมี
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โอกาสท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจกลบัมาซ้ือซ ้ า การส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผลมากท่ีสุดอนัดบัท่ี 1 ก็คือ           
ช่องทางการจดัจ าหน่ายและมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองปัจจยัการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
และบริการผ่านการท าตลาดออนไลน์บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
(นพวรรณ มีสมบูรณ์, 2552) สรุปผลไวว้า่ระดบัความส าคญัของปัจจยัการตลาดทั้ง  6 ดา้น ดา้นท่ีมีความส าคญัมาก
ท่ีสุดคือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ประเด็นที่ 3 กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้ อ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี  กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ชุมชนบอ้งต้ี อ าเภอไทรโยค จงัหวดั
กาญจนบุรี ส่ิงส าคญัท่ีเป็นขอ้ส าคญัคือเร่ืองผลิตภณัฑ์มองไปในส่วนของการออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์ตอ้งมีความ
แตกต่างจากทอ้งตลาดเน่ืองดว้ยเดิมทีผลิตภณัฑไ์ม่มีบรรจุภณัฑ ์ไม่มีตราสินคา้ ทีมงานวจิยัจึงไดร่้วมมือกนัคิดคน้
ออกแบบ สร้างตราสินคา้ ประกอบทั้ งเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านส่ือสังคมออนไลน์ Facebook ให้กับ
ผลิตภณัฑชุ์มชนบอ้งต้ีและมีเวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอกนิกส์ควบคู่ไปดว้ย ประกอบกบัสร้างโฆษณาดว้ยภาพน่ิง
และภาพเคล่ือนไหว โฆษณาผ่านทาง Facebook เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายและฐานขอ้มูลลูกคา้  ส่ิงหน่ึงท่ีได้
ค  าตอบจากตวัแทนจากกลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้ออนไลน์ไดก้ล่าวว่าการให้ความส าคญัในเร่ืองการขนส่งตอ้งขนส่ง
และประกนัสินคา้เสียหายตอ้งสร้างความน่าเช่ือถือดา้นการช าระเงิน ส่ิงหน่ึงท่ีสามารถจะช่วยส่งเสริมการตลาด
ผลิตภณัฑ์ชุมชนบ้องต้ีนอกจากทางส่ือสังคมออนไลน์แลว้สามารถใช้คนดังในท้องถ่ินสนับสนุนผลิตภณัฑ์
รณรงคเ์ยาวชนใชสิ้นคา้ในชุมชน  เพ่ิมมูลค่าผลิตภณัฑท์างจิตใจก็จะสามารถส่งผลต่อการตั้งราคาผลิตภณัฑท่ี์แพง
ได้ ถา้ผลิตภณัฑ์มีความแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปจริง ๆ ก็สามารถท่ีจะเพ่ิมราคาท่ีสูงข้ึนได้ และส่ือสังคม
ออนไลน์อีกหน่ึงเคร่ืองมือคือ Line กลยุทธ์ท่ีจะช่วยในเร่ืองการให้บริการแบบเจาะจงได้ดีท่ีสุดคือ การใช้
โปรแกรม Line ท่ีช่วยส่งขอ้มูลผลิตภณัฑ ์โปรโมชัน่ต่าง ๆ ไปยงักลุ่มลูกคา้ไดร้วดเร็วและตรงกลุ่มเป้าหมายมาก
ท่ีสุด งานวจิยัเร่ืองการขยายช่องทางการตลาดออนไลน์สินคา้หตัถกรรมชุมชนต าบลมะขนุหวาน อ าเภอสนัป่าตอง  
จงัหวดัเชียงใหม่  (จารุณี  ภทัรวงษธ์นา, 2557)  ผลการวจิยัภาพรวมกล่าวไวว้า่การใชร้ะบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์
ในการท าการตลาดออนไลน์สามารถช่วยในการขยายช่องทางการตลาดของสินคา้หตัถกรรมของชุมชนได ้
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

ผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชนหรือหัตถกรรมชุมชนสามารถน ากลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดออนไลน์ผลิตภณัฑ์ชุมชนบอ้งต้ีทั้ง 6 ดา้นไปใชก้บัผลิตภณัฑ์ของตนเองแต่ตอ้งศึกษาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติมท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเพื่อใหก้ลยทุธ์มีความเหมาะสมกบัผลิตภณัฑข์องตนเอง  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือและไม่เคยซ้ือสินคา้ออนไลน์ เพ่ือน าขอ้มูลมาวเิคราะห์

กลยุทธ์ส าหรับกลุ่มเป้าหมายทั้ งสองกลุ่ม และต่อยอดงานวิจยัด้วยการพฒันาเป็นตน้แบบกลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดออนไลนส์ าหรับน าไปใชก้บัผลิตภณัฑชุ์มชนในทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ 
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 8. กติติกรรมประกาศ 
 คณะผูว้ิจยัขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญและผูมี้ประสบการณ์ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจเคร่ืองมือวจิยั 

และขอบคุณผูท่ี้เขา้ร่วมสนทนากลุ่ม ศาสตราจารย ์ดร.อุทิส ศิริวรรณ, ดร.พนารัตน์  แสงวิจิตร, อาจารยภ์าคภูมิ  
พนัธ์พิมานมาศ, ดร.ลวณักร  สร้อยมาต, ดร.ภาคภูมิ  มุกดาสนิท, คุณสุวรรณ ทศัมากร, คุณรัตนา  มะลิอ่อง,  คุณ
เอกสุนทร  บุรณนัฏ,  คุณสถาพร  อ่อนละออ, อาจารยป์าลิตา  พุฒเอก และ คุณกิตติธัช  ทิพขวญั ท่ีไดช่้วยกัน
ระดมความคิดเพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ให้กบัผลิตภณัฑ์ชุมชนบอ้งต้ี อ าเภอไทรโยค 
จงัหวดักาญจนบุรี 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) ศึกษาถึงภาวะผูน้ าของหัวหน้างานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน 
การปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กรณีศึกษาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั 2) ศึกษาถึง
ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของผูใ้ตบ้ังคบับัญชา 
กรณีศึกษาส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั 3) ศึกษาถึงภาวะผูน้ าของหวัหนา้งานท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจไม่ลาออกจากงาน ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กรณีศึกษาส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั 
รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบ
เชิงลึก (In – depth Interview) บุคลากรของส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั ทั้งในระดบัหวัหนา้งาน
กองคลงัและกองการเจา้หนา้ท่ี ผูป้ฏิบติังานในกองคลงัและกองการเจา้หนา้ท่ี และนกัวชิาการท่ีมีความรู้ดา้นภาวะผูน้ า 
รวมจ านวน 15 คน รวมทั้ง ขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผลการศึกษาพบวา่ 1. ภาวะผูน้ าของหวัหนา้งานมีอิทธิพล
ต่อการด าเนินงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กรณีศึกษาส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั คือ ปัจจยั
ดา้นบุคคล (Personal Factor) ปัจจยัดา้นงาน (Factor in the Job) และปัจจยัดา้นการจดัการ (Factor Controllable) 
ท าให้บุคลากรในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ท าให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถด าเนินงานดว้ยความเต็มใจ และเต็มก าลงัความสามารถ ท าให้ผลงานท่ีออกมามีคุณภาพ
และราบร่ืนไปได้ด้วยดี 2. ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กรณีศึกษาส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั คือ ความรอบรู้ 
การวางแผน การตดัสินใจ ความรับผิดชอบ ความยติุธรรม และมนุษยสมัพนัธ์ ของหัวหนา้งาน ท าให้บุคลากรใน
มหาวทิยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความเป็นอนัหน่ึง 
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อนัเดียวกนัภายในหน่วยงาน ส่งผลใหก้ารด าเนินงานขององคก์ารบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด ้3. ภาวะผูน้ า
ของหัวหน้างานท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไม่ลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษาส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั คือ การยอมรับ มนุษยสัมพนัธ์ และความพึงพอใจ ท่ีเกิดข้ึนกบัหัวหน้างาน  
ท าใหบุ้คลากรในมหาวทิยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั ตดัสินใจท่ีจะท างานอยูใ่นมหาวทิยาลยัศิลปากรต่อไป เน่ืองจากมี
ความพึงพอใจในการท างาน มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีท าใหก้ารท างานมีความสุข 
 

ค าส าคญั: ภาวะผูน้ า อิทธิพล ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การตดัสินใจไม่ลาออกจากงาน 
 

ABSTRACT 
 This study had 3 objective:  1)  to study the leadership of the supervisor, influence the level of job 
satisfaction of subordinates:  A Case Study of Office of the President Silpakorn University Taling Chan.  2)  to 
study the leadership of the supervisor, influence the efficiency and effectiveness in work of subordinates: A Case 
Study of Office of the President Silpakorn University Taling Chan.  3)  to study the leadership of the supervisor, 
influence the decision not to resign the job of subordinates:  A Case Study of Office of the President Silpakorn 
University Taling Chan.  Educational model is qualitative research.  Researcher collects and analyzes   the data 
from personnel of Office of the President Silpakorn University Taling Chan  in –  depth interview.  Both in 
supervisor level Division of Finance and Division of Personnel, Workers in Division of Finance and Division of 
Personnel and Scholars with leadership knowledge total 15 persons.  In addition, researchers have collected 
information from relevant documents. 
 The study showed that: 1.  The Study of Leadership of the supervisor Influence the Operation of 
Subordinates: A Case Study of Office of the President Silpakorn University Taling Chan is personal factor, factor 
in the job and factor controllable.  Makes the personnel in Office of the President Silpakorn University Taling 
Chan was satisfied with the job.  Makes subordinates are able to perform their work with full willingness and 
capability.  Makes the output quality and smoothly go well.2.  The leadership of the supervisor, influence the 
efficiency and effectiveness in work of subordinates: A Case Study of Office of the President Silpakorn University 
Taling Chan is knowledge, planning, decision- making, responsibility, justice and human relations of the 
supervisor. Makes personnel of Silpakorn University Taling Chan are able to perform their work with efficiency 
and effectiveness. Create a unified within the organization. As a result, the operation of the organization to achieve 
the set goals.3.  The leadership of the supervisor, influence the decision not to resign the job of subordinates:  A 
Case Study of Office of the President Silpakorn University Taling Chan is acceptance, human relations, and 
satisfaction that happens to the supervisor. Makes the personnel of Silpakorn University Taling Chan decided to 
continue working in Silpakorn University.  Because of the job satisfaction.  A good environment makes work 
happy. 
 

KEYWORDS: leadership, influence, satisfaction, efficiency and effectiveness, decision not to resign the job of 
subordinates 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานถือเป็นส่วนส าคญัยิ่งในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จ การพฒันา

องคก์ารใหก้า้วหนา้ควรเร่ิมตน้ท่ีการสร้างภาวะผูน้ าใหเ้กิดกบัผูน้ าผูบ้ริหารในฐานะเป็นผูน้ าองคก์าร จะตอ้งสร้าง
ความร่วมมือร่วมใจกนัในการปฏิบติังานเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 

  มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นส่วนราชการท่ีมีเป้าหมายหลกัในการให้การศึกษาแก่ประชาชนโดยทัว่ไป  
ซ่ึงบุคลากรหลกั ได้แก่อาจารยท่ี์มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ท าหน้าท่ีในการให้ความรู้แก่นักศึกษา  
แต่การบริหารจดัการงานภายในมหาวิทยาลยันั้นมีหลากหลายดา้น ท าให้ตอ้งมีพนกังานสายสนบัสนุนวิชาการท่ี
ท าหนา้ท่ีดูแลกระบวนการท างานภายในมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั
ศิลปากร อยา่งมีประสิทธิภาพ และทนัตามก าหนดการ ทั้งน้ีมหาวทิยาลยัศิลปากรเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีหลายวทิยา
เขต จึงท าใหก้ารบริหารงานแยกออกเป็นหลายส่วนท าใหเ้กิดความซบัซอ้นในการท างาน จึงไดมี้การตั้งส านกังาน
อธิการบดี ตล่ิงชนั ข้ึนมา เพ่ือเป็นส่วนกลางในการท าหนา้ท่ีบริหารจดัการเก่ียวกบังานสนบัสนุนวิชาการต่าง ๆ 
ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีไดมี้การเปล่ียนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลยัศิลปากร จากเดิมท่ีเป็นส่วนราชการ ไดเ้ปล่ียน
สถานะเป็นมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐบาล ท าใหต้อ้งบริหารจดัการภายในมหาวยิาลยัดว้ยเงินรายไดข้องตนเอง 
จึงตอ้งมีการพฒันามหาวทิยาลยัใหส้ามารถแข่งขนักบัมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  กองการเจ้าหน้าท่ี และกองคลัง ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักท่ีส าคัญในการด าเนินงานต่าง ๆ ภายใน
มหาวทิยาลยัท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ เพราะเป็นหน่วยงานท่ีดูแลเร่ืองงบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลยั ในส่วนของกองการเจา้หนา้ท่ีนั้นจะดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั ท า
ให้การบริหารงานจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีระบบ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการวางแผนในการท างานอยา่งมีวิสัยทศัน์ เพราะ
บุคลากร หรือคน นั้นเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดขององคก์ร หากไม่มีคนท างานองคก์รก็ไม่สามารถขบัเคล่ือนไป
ได ้ดงันั้นผูบ้ริหารจึงตอ้งใหค้วามส าคญักบั2หน่วยงานน้ี เพราะหากองคก์รไม่สามารถบริหารจดัการบุคลากรใหมี้
ประสิทธิภาพในการท างานได ้จะส่งผลกระทบอยา่งมากต่อความกา้วหนา้ในอนาคตขององคก์ร 
  ผูว้ิจยัสนใจในเร่ืองของ “ภาวะผูน้ าของหวัหนา้งานท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา” 
มีปัจจยัใดท่ีส่งผลกระทบต่อพนกังานระดบัปฏิบติัการเม่ือไดรั้บการสัง่การ เช่น การปฏิบติังานของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ การตดัสินใจในการแกปั้ญหาหรือด าเนินการของหัวหน้างาน จะมีผลกระทบกบัตวัพนักงานระดบั
ปฏิบติัการหรือไม่ ท าให้เขามีความพึงพอใจต่อการท างานภายในองคก์รต่อไปหรือไม่ ซ่ึงงานวิจยัคร้ังน้ีจะเป็น
ประโยชน์กบัผูอ้  านวยการกองและหวัหนา้งาน ในการสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังานระดบัปฏิบติัการใหเ้กิดความ
กระตือรือร้นในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพให้อยู่ร่วมไปกับ
องคก์ารและท าใหพ้วกเขาเติบโตไปพร้อมกบัองคก์าร โดยท่ีเพ่ิมความพึงพอใจ และพฒันาความสามารถใหก้บัตวั
พนักงานระดบัปฏิบติัการ และเป็นการลดปัญหาการลาออกของพนกังานท่ีมีคุณภาพ ช่วยประหยดัทรัพยากรท่ี
ตอ้งใชใ้นการฝึกพนกังานใหม่อีกดว้ย 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาภาวะผูน้ าของหัวหน้างานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการในกองคลงั และกองการเจา้หนา้ท่ี ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัศิลปากร  
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(2) เพ่ือศึกษาภาวะผูน้ าของหวัหนา้งานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการท างานของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการในกองคลงั และกองการเจา้หนา้ท่ีส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัศิลปากร  

(3) เพ่ือศึกษาภาวะผูน้ าของหัวหน้างานท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไม่ลาออกของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการในกองคลงั และกองการเจา้หนา้ท่ี ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

3. กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
การศึกษาเก่ียวกับภาวะผู ้น าของหัวหน้างานท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของผูใ้ต้บังคับบัญชา

กรณีศึกษา ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั ผูว้จิยัอาศยัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งน ามาเป็น
แนวทางในการศึกษา คือ 

3.1  แนวคดิ ทฤษฎภีาวะผู้น า  (Fiedler, 1971) 
ภาวะผูน้ า   เป็นความสามารถดา้นอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย  ใช้

กระบวนการสัง่การ  การมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้น การมีปฎิสมัพนัธ์ โดยถ่ายทอดแนวคิดไปสู่การปฏิบติั  ดงันั้นอาจกล่าว 
ไดว้า่ภาวะผูน้ าเป็นการมีปฎิสมัพนัธ์ท่ีไม่หยดุน่ิงของกระบวนการ 3 อยา่ง ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองและมีอิทธิพลต่อกนั  
ไดแ้ก่ ผูน้ า  (Leaders) ผูต้าม  (Follows) และสถานการณ์ (Situations) อนัน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

3.2 แนวคดิความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน (Harrell, 1972 อา้งถึงใน นิมะ หุตาคม, 2541) 
 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือบ่งช้ี
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างาน ปัจจยัเหล่าน้ีมี 3 ประการ ดงัน้ี ปัจจัยด้านบุคคล (Personal 
Factor) คุณลกัษณะส่วนตวับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการท างานท างาน เชาวปั์ญญา และ
ลกัษณะงานท่ีท า เป็นตน้ ปัจจยัด้านงาน (Factor in the Job) ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน โอกาสในการเรียนรู้และศึกษางาน 
โครงสร้างของงานมีความชดัเจนจะท าใหส้ามารถควบคุมสถานการณ์ท างานไดง่้ายยิ่งข้ึน เป็นตน้ และปัจจัยด้าน
การจดัการ (Factor Controllable by Management) ไดแ้ก่  ความเขา้ใจกนัระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังาน การส่ือสาร
จากผูบ้งัคบับญัชา และความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน จะท าใหค้นมีความสุขในการท างาน เป็นตน้ 

3.3 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัประสิทธิภาพในการท างาน (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2542)  
ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือการสนบัสนุนให้มีวิธีการบริหารท่ีจะไดรั้บผลดีมากท่ีสุดโดยส้ินเปลือง

ค่าใชจ่้ายน้อยท่ีสุด นั่นคือการลดค่าใชจ่้ายทางดา้นวตัถุ บุคลากรลง ในขณะท่ีพยายามเพ่ิมความเร็วและความ
ราบเรียบ ดงันั้นประสิทธิภาพจึงมีความส าคญัต่อองคก์ารมาก หากการด าเนินงานขององคก์ารไม่มีประสิทธิภาพ
จะท าให้ไม่มีผลก าไร ประสบแต่ความขาดทุน ก็ยากท่ีองคก์ารจะตั้งอยูไ่ด ้องคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพจึงตอ้งท าให้
ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจและร่วมมือกนัปฏิบติังานให้ไดผ้ลผลิต (Output) ท่ีตอ้งการ เพื่อให้องคก์ารบรรลุ
เป้าหมายภายในเง่ือนไขท่ีมีการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 เกณฑ์การคดัเลอืกพืน้ที่ 
 พ้ืนท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือบุคลากรในกองคลงั และกองการเจา้หน้าท่ี ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ตล่ิงชนั เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีควบคุมดูแลทรัพยากรในการบริหารท่ีส าคญัขององคก์าร คือ ทรัพยากร
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มนุษย ์และงบประมาณ ขององค์การ หากการบริหารงานภายในหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจะส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในกอง และขยายผลไปสู่ประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงานอ่ืน ๆภายใน
มหาวทิยาลยัดว้ย  จึงก าหนดเป็นพ้ืนท่ีศึกษาในคร้ังน้ี 

4.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ หัวหน้างานในกองคลงั และกองการ
เจา้หนา้ท่ี ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั จ านวน 3 คน เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการในกองคลงั 
และกองการเจา้หน้าท่ี ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั จ านวน 10 คน และนักวิชาการท่ีมี
ความรู้ดา้นภาวะผูน้ า จ านวน 2 คน  
      4.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
       (1) แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล (ผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง) ประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 7 ขอ้ ซ่ึงเป็นขอ้
ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ช่ือ-นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ ภูมิล าเนา สถานภาพการ
สมรส ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และหน่วยงาน  

 (2) แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview Guide) ซ่ึงผูว้ิจัยสร้างข้ึนโดยเป็นข้อ
ค าถามปลายเปิดสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าของหัวหนา้งานท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
กรณีศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั โดยครอบคลุมตามกรอบแนวคิด 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) 
ภาวะผูน้ าของหัวหนา้งานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จ านวน 6 ขอ้ (2) 
ภาวะผูน้ าของหวัหนา้งานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จ านวน 
3 ขอ้ และ (3) ภาวะผูน้ าของหวัหนา้งานท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไม่ลาออกจากงาน ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จ านวน 
3 ขอ้   

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีได้มาจากการสืบค้นเอกสาร หนังสือ 
บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั และขอ้มูลดา้นวิชาการต่าง ๆ และด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ปฐมภูมิ โดยวธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล คือ หวัหนา้งานในกองคลงั และกองการ
เจา้หน้าท่ี และเจา้หน้าท่ีระดบัปฏิบติัการในกองคลงั และกองการเจา้หนา้ท่ี ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยั
ศิลปากร และนกัวชิาการท่ีมีความรู้ดา้นภาวะผูน้ า  
 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะน ามาตรวจสอบความครบถ้วนของเน้ือหาว่าครอบคลุมทุก
วตัถุประสงค์หรือไม่ ก่อนน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแบบสามเส้า ด้านวิธีการรวบรวมขอ้มูล 
(Methodological Triangulation) โดยน าขอ้มูลจากเอกสาร และการสมัภาษณ์เชิงลึก มาตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ความน่าเช่ือถือวา่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ ก่อนน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล (Content Analysis) โดยจ าแนกตาม
วตัถุประสงคป์ระเด็นการศึกษา สงัเคราะห์เพื่อใหไ้ดภ้าพรวมภายใตก้รอบแนวคิด สรุปผลการศึกษา และน าเสนอ
ผลการศึกษาโดยการพรรณนาความ (Descriptive) 
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5. สรุปผลการวจัิย 
 5.1 ข้อมูลด้านความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานระดบัปฏิบัตกิาร  

จากผลการศึกษาวิจัยภาวะผูน้ าของหัวหน้างานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการในกองคลงั และกองการเจา้หนา้ท่ี ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร สะทอ้น
ใหเ้ห็นวา่หวัหนา้งาน จะตอ้งมีคุณสมบติัในการเป็นผูน้ า และมีพฤติกรรมการแสดงออกต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่าง
เหมาะสม รวมทั้ ง มีภาวะผูน้ าในการจัดการด้านบุคคล กล่าวคือสามารถเข้าใจคุณลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู ้ปฏิบัติงานแต่ละคนภายในหน่วยงาน โดยมอบหมายงานให้เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของผูป้ฏิบติังาน  ท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีความรู้สึกและทศันคติท่ีดีในการท างาน นอกจากน้ีหวัหนา้งาน
จะตอ้งมีภาวะผูน้ าในการจดัการดา้นงานดว้ย โดยหัวหนา้งานจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้และความเขา้ใจในงานหรือ
โครงสร้างของงานท่ีชดัเจนสามารถอธิบายช้ีแจงเป้าหมาย และรายละเอียดในการปฏิบติังานให้ผูป้ฏิบติังานรับรู้
ถึงเป้าหมายขององค์การไดอ้ย่างชดัเจน  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถเรียนรู้และศึกษางาน 
รวมทั้งควบคุมการท างานและวิธีการท างานไดอ้ยา่งอิสระ โดยมีหัวหนา้งานคอยก ากบัดูแลและใหค้ าแนะน าเม่ือ
งานมีปัญหา  และหัวหน้างานจะต้องมีภาวะผูน้ าในการจัดการด้านการจัดการระบบการท างาน เน่ืองจาก
ผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจต่อการท างานเม่ือมีการจดัการระบบการท างานท่ีดี หัวหน้างานมีการวางแผนการ
ท างานอยา่งเป็นระบบ มีการประสานงานท่ีดีเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งหวัหนา้งานกบัผูป้ฏิบติังาน และ
เพ่ือนร่วมงาน ท าให้มีความสุขในการท างาน หัวหน้างานมีความยุติธรรมในการจัดการการท างานภายใน
หน่วยงาน ท าใหที้มงานมีความตั้งใจท างานมากข้ึน  

5.2 ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการท างานของพนักงานระดบัปฏิบัตกิาร 
จากการศึกษาภาวะผูน้ าของหัวหนา้งานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการท างานของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการในกองคลงั และกองการเจา้หนา้ท่ีส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร แสดงให้
เห็นวา่ภาวะผูน้ าของหัวหนา้งานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการท างานของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการในกองคลงั และกองการเจา้หนา้ท่ีส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร มีความสัมพนัธ์กบัความ
รอบรู้ของหัวหนา้งาน เม่ือผูป้ฏิบติังานเกิดขอ้สงสัยในการด าเนินงานหรือเกิดปัญหาข้ึนระหว่างการด าเนินงาน 
หัวหน้างานสามารถให้ค  าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงานต่าง ๆ ได ้ และคอยให้
ค  าปรึกษาพร้อมช้ีแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในหน่วยงาน จากความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความช านาญในการท างานท่ีผ่านมาของหัวหน้างาน มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ มีการนัดประชุมร่วมกัน และมีการศึกษางานแต่ละงานว่างานใดเหมาะสมท่ีจะมอบหมายให้ใครเป็น
ผูด้  าเนินการ  รวมทั้งมีความกลา้ตดัสินใจในการท างานท่ีรวดเร็ว สมเหตุสมผล  เวลาท่ีมีปัญหาเกิดข้ึนภายใน
หน่วยงาน จะใชเ้หตุผลในการตดัสินใจด าเนินงานต่าง ๆ โดยยึดระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานเป็นหลกั และรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแต่ละคน มีการอธิบายเหตุผลให้เขา้ใจถึง
ความจ าเป็นท่ีตอ้งตดัสินใจเลือกแนวทางการแกไ้ขปัญหาใหผู้ป้ฏิบติังานในงานคนอ่ืน ๆ ทราบ  ช่วยแกไ้ขปัญหา 
หากเกิดความผิดพลาดข้ึนมาหัวหนา้งานตอ้งกลา้ท่ีจะรับผิดชอบต่องานนั้น ๆ คือทุกงานท่ีผูป้ฏิบติังานด าเนินการ
ตอ้งผา่นหวัหนา้งานเป็นผูต้รวจสอบ เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึนหวัหนา้งานตอ้งกลา้ท่ีจะรับผิดชอบหรือกลา้ท่ีจะปกป้อง
ผูป้ฏิบติังานในทางท่ีถูกตอ้ง  และมีความยติุธรรมในการมอบหมายงานใหผู้ป้ฏิบติังานอยา่งเป็นธรรม  นอกจากน้ี
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การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูป้ฏิบติังานกบัหวัหนา้งาน รวมถึงเพ่ือนร่วมงานในทีมงานและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้การประสานงานและการท างานร่วมกันเป็นไปได้อย่างราบร่ืน  เม่ือเกิดปัญหาข้ึนทุกคนใน
หน่วยงานคอยช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ส่งผลให้เกิดความรู้สึกดีในการท างาน สร้างสภาพแวดลอ้มบรรยากาศท่ีดี
ในท่ีท างานช่วยท าใหเ้รามีความสุขในการท างานเพ่ิมข้ึน 

5.3 ด้านการตดัสินใจไม่ลาออกของพนักงานระดบัปฏิบัตกิาร 
 จากการศึกษาภาวะผูน้ าของหัวหน้างานท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไม่ลาออกของพนักงานระดับ

ปฏิบติัการในกองคลงั และกองการเจา้หน้าท่ี ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่าภาวะผูน้ าของ
หวัหนา้งานท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไม่ลาออกของพนกังานระดบัปฏิบติัการในกองคลงั และกองการเจา้หนา้ท่ี 
ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดรั้บอิทธิพลมากจากหัวหนา้งานมีภาวะผูน้ า รับฟังความคิดเห็นของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เปิดโอกาสให้วางแผน คิดวิธีการท างานทุกอย่างดว้ยตนเอง กลา้คิดกลา้ท าในส่ิงท่ีสร้างสรรค์
และถูกตอ้งภายใตก้ารควบคุมดูแลอย่างเป็นกันเองของหัวหน้างาน และสภาพแวดลอ้มในการท างาน การมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งหวัหนา้งาน เวลาท่ีมีปัญหาเกิดข้ึนภายในหน่วยงานสามารถปรึกษาหรือพดูคุยกนัไดท้ า
ให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีในการท างาน ผูป้ฏิบติังานมีความเขา้ใจในการท างานมากข้ึน หัวหน้างานคอยช่วยให้
ความคิดเห็นขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาหรือการด าเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการ
ตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหา พร้อมรับผิดชอบร่วมกนัในผลการด าเนินงาน จึงเกิดความพึงพอใจในการท างาน
รวมถึงผูร่้วมปฏิบติังานทุกระดบั  หัวหนา้งานมีการมอบหมายงานท่ีตรงกบัความรู้ ความสามารถท่ีไดศึ้กษามา มี
ระบบการด าเนินงานภายในองคก์รภายในหน่วยงานท่ีชดัเจน ช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานต่าง ๆ 
รวมถึงผูร่้วมปฏิบติังานทุกระดบัคอยช่วยเหลือในการท างานภายในหน่วยงาน ส่งผลใหพ้นกังานระดบัปฏิบติัการ
ในกองคลงั และกองการเจา้หนา้ท่ีส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัศิลปากร ตดัสินใจไม่ลาออกจากหน่วยงาน 

 

6. อภิปรายผล  
6.1 ภาวะผู้น าของหัวหน้างานที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ

ในกองคลงั และกองการเจ้าหน้าที ่ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัศิลปากร 
ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของผูใ้ตบ้ังคบับัญชา กรณีศึกษาส านักงาน

อธิการบดี มหาวทิยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั คือ  ปัจจยัดา้นบุคคล (Personal Factor) ปัจจยัดา้นงาน (Factor in the Job) 
และปัจจยัดา้นการจดัการ (Factor Controllable) ท าใหบุ้คลากรในส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัศิลปากร ตล่ิง
ชนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถด าเนินงานดว้ยความเต็มใจ และเต็มก าลงั
ความสามารถ ท าให้ผลงานท่ีออกมามีคุณภาพและราบร่ืนไปไดด้ว้ยดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวิภาดา คุปตา
นนท์ (2544) ไดก้ล่าวไวว้า่ความพึงพอใจในงาน คือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีเขาท า อาจเป็นทางบวกหรือ
ทางลบ ซ่ึงความพึงพอใจในงานก่อใหเ้กิดการทุ่มเทต่อการท างาน และผูบ้ริหารสามารถกระตุน้ใหบุ้คคลเกิดความ
พึงพอใจในงานไดโ้ดยระดบัความพึงพอใจจะเพ่ิมสูงข้ึน เม่ือหวัหนา้แสดงใหเ้ห็นวา่ มีความเขา้ใจลูกนอ้ง, ยกยอ่ง
เม่ือปฏิบติังานมีผลงานดี, รับฟังความเห็นลูกนอ้ง, แสดงความสนใจ, มีความจริงใจ และก่อให้เกิดความรู้สึกเป็น
บวก  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศิริภทัร ดุษฎีววิฒัน์ (2555) ท่ีศึกษาวจิยัเร่ือง ภาวะผูน้ าท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานธนาคารออมสิน 
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ส านกังานใหญ่ มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก 

6.2 ภาวะผู้น าของหัวหน้างานที่มอีิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการท างานของพนักงาน
ระดบัปฏิบัตกิารในกองคลงั และกองการเจ้าหน้าทีส่ านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัศิลปากร 

ภาวะผู ้น าของหัวหน้างานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กรณีศึกษาส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนัคือ ความรอบรู้ การวางแผน การ
ตดัสินใจ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม และมนุษยสัมพนัธ์ของหัวหน้างาน ท าให้บุคลากรในมหาวิทยาลยั
ศิลปากร ตล่ิงชนั สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั
ภายในหน่วยงาน ส่งผลให้การด าเนินงานขององคก์ารบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด ้สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของสุภาวดี จิตติรัตนกุล (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานของ
นายกเทศมนตรี : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองพงังา  อ าเภอเมือง จังหวดัพงังา ผลการวิจัยพบว่าภาวะผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบติังานใน 4 ดา้น โดยเนน้การสร้างแรงบนัดาลใจ ค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
กระตุน้ทางปัญญาใหพ้นกังาน และมีการปฏิบติัตามระเบียบ ตามนโยบายขององคก์ารเป็นหลกั และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของรัตนาวรรณ เวศนานนท์ (2552) ท่ีศึกษาภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปกบัความพึงพอใจในงาน ประสิทธิภาพ
การท างาน และการไม่ลาออกจากงานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ผลวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ า
เชิงปฏิรูปมีความสมัพนัธ์ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานสาขา  

6.3 ภาวะผู้น าของหัวหน้างานทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจไม่ลาออกของพนักงานระดบัปฏิบตักิารในกอง
คลงั และกองการเจ้าหน้าที ่ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัศิลปากร 

ภาวะผู ้น าของหัวหน้างานท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไม่ลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
กรณีศึกษาส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั คือ การยอมรับ มนุษยสัมพนัธ์ และความพึงพอใจ 
ท่ีเกิดข้ึนกบัหัวหนา้งาน ท าให้บุคลากรในมหาวิทยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั ตดัสินใจท่ีจะท างานอยูใ่นมหาวิทยาลยั
ศิลปากรต่อไป เน่ืองจากมีความพึงพอใจในการท างาน มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีท าให้การท างานมีความสุข ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัตนาวรรณ เวศนานนท์ (2552) ท่ีศึกษาภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปกบัความพึงพอใจในงาน 
ประสิทธิภาพการท างาน และการไม่ลาออกจากงานของพนกังานธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ผลวิจยั
พบวา่ ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปมีความสมัพนัธ์ในการตดัสินใจไม่ลาออกของพนกังานสาขา 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
(1)  จากการศึกษา พบว่า ผูน้ าหรือหัวหน้างานมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จึง

ควรมีการจดัอบรมหวัหนา้งานเก่ียวกบัความรู้และทกัษะดา้นภาวะผูน้ าเพ่ือใหห้วัหนา้งานมีศกัยภาพในการท างาน
อนัจะท าใหผ้ลการด าเนินงานของมหาวทิยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั มีประสิทธิภาพและราบร่ืนมากยิง่ข้ึน  

(2) จากการศึกษา พบวา่ การตดัสินใจของหวัหนา้งานมีผลต่อการด าเนินงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็น
อยา่งมาก องคก์รจึงควรมีการจดัอบรมใหค้วามรู้ในเร่ืองความส าคญัของการตดัสินใจใหแ้ก่หวัหนา้งานไดเ้รียนรู้
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และเขา้ใจถึงความส าคญัของการตดัสินใจมากข้ึน เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม
เป้าหมายขององคก์รมากยิง่ข้ึน  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของผู ้ใต้บังคับบัญชา 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ตล่ิงชัน เพ่ือท่ีจะสามารถน าปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนมาด าเนินการแก้ไข เพ่ือให้
มหาวทิยาลยัศิลปากร ตล่ิงชนั สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

(2) การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ จึงควรมีการศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือสามารถน าขอ้มูลมา
วเิคราะห์ผลใหต้รงกบัวตัถุประสงคม์ากท่ีสุด  
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รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่า เพ่ือให้ขอ้มูลและใหค้วามร่วมมือในดา้นต่าง ๆ  ท่ีมีส่วนช่วย
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บทคัดย่อ 
          การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังาน ในเขต
ภาคตะวนัตก ประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาผลการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังาน ในเขตภาคตะวนัตก 
ประเทศไทย (3) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขา้ราชการต ารวจท่ี
ปฏิบติังานในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (4) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ ขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย  จ านวน 420 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า Rating Scale ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ทั้งฉบบัเท่ากบั 
0.971 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานดว้ย
ค่าสถิติที ค่าสถิติเอฟ และค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สนั ผลการศึกษาพบวา่ แรงจูงในในการปฏิบติังาน 
ขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย  มีแรงจูงในการปฏิบติังานทั้ง 3 ดา้นอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ทั้งในภาพรวม และรายดา้นผลการปฏิบติังาน พบวา่ ขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานในเขตภาคตะวนัตก 
ประเทศไทย มีผลการปฏิบติังานทั้ง 6 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งในภาพรวม และรายดา้น ผลการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ข้าราชการต ารวจท่ีมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการ ต ารวจท่ีปฏิบติังานในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนอาย ุระดบัการศึกษา ระดบัชั้นยศ ระยะเวลาท่ีรับราชการ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนั พบวา่ โดยรวมไม่
แตกต่างกนั ผลศึกษาการความสมัพนัธ์ พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01                   
 
ค าส าคญั: แรงจูงใจต่อผลการปฏิบติังาน ,   ขา้ราชการต ารวจ 
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ABSTRACT 
 This research aimed to (1) Study work motivation among police officials in western Thailand.  ( 2 )  Study 
performance of police officers in western Thailand.  ( 3 )  Study the compare opinions on the performance of police 
officers in western Thailand, by personal factors. (4) Study the relationship between motivation and performance of police 
officers in western Thailand. The samples were police officers in western Thailand, used to study in this research 
is 420 .  Tools used in the study were query as Rating Scale with 0.971 reliability. The statistics used in data 
analysis were percentage, means, standard deviation and the hypothesis was tested by t-test (Independent), F-test (One-
way ANOVA), and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient Test. The results showed that: The overall 
and each aspect of work motivation among police officials in western Thailand were at middle level. The overall 
and each aspect of performance of police officers in western Thailand were at middle level. The comparison by 
personal factors, Sex were difference with statistically significant at .05 and, Age, Education, Position rank, Duration 
of Operation and Average income per month were non-significant. The relationship between motivation and 
performance of police officers in western Thailand with statistical significance at the level of 0.01 
             
KEY WORDS : motivation and performance, police officers 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
                จากสภาพปัจจุบนัการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานในเขตภาคตะวนัตก ของประเทศ
ไทย พบว่า มีบุคลากรน้อย ไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณงานท่ีมากเกินไป ท าให้การปฏิบติัให้เสร็จตามก าหนด เวลา 
ตอ้งมีความรับผิดชอบสูง และบางงานมีความซ ้ าซอ้น ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนเท่าท่ีควร มีอิทธิพล
ต่าง ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอและนโยบายเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ท าใหเ้กิดปัญหาในการท างาน อีกทั้งสภาพ
การจูงใจในการท างานมีน้อย ข้าราชการต ารวจต่างมีความเห็นท่ีสอดคล้องกันว่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ เน่ืองจากภารกิจหนา้ท่ีของต ารวจนั้น
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนและความมัน่คงของประเทศ หากเจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่มีแรงจูงใจใน
การท างาน ไม่มีการพฒันา หรือปรับปรุงองคก์รและบุคลากรในสถานีต ารวจแลว้ จะท าให้ภาพลกัษณ์ของต ารวจ
ติดลบในสายตาของประชาชน ความน่าเช่ือถือของผูพิ้ทกัษส์ันติราษฎร์ในสายตาของประชาชนก็หายไป แต่หาก
ขา้ราชการต ารวจมีแรงจูงใจในการท างาน ปฏิบติังานดว้ยความทุ่มเท เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ 
ยึดถือ กฎระเบียบ และกฎหมายเป็นท่ีตั้ ง ไม่เข้าข้างฝ่ายอิทธิพลฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง สังคมก็จะอยู่อย่างสงบสุข 
ประชาชนก็จะมีความสุข ยอ่มจะเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อต ารวจ ผูพิ้ทกัษ ์สนัติราษฎร์ (นิพนัธ์  พิสุทธิภกัด์ิ. 2542) เพราะ
แรงจูงใจในการท างาน จะช่วยกระตุน้ให้บุคคลกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีพึงประสงคด์ว้ยความเตม็ใจและพอใจ 
ซ่ึงแรงจูงใจนั้น สามารถแบ่งเป็น แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ซ่ึงเป็นความตอ้งการของบุคคลท่ีจะ
แสดงพฤติกรรมออกมาโดยตอ้งอาศยัส่ิงจูงใจภายนอก (Extrinsic Incentives) รางวลั แรงเสริมหรือ กฎขอ้บงัคบัมา
เป็นเง่ือนไขตวัก าหนดให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ออกมา โดยส่ิงจูงใจภายนอกท่ีใช้อาจอาศยัส่ิงจูงใจ
ภายนอกทางบวกเพ่ือใหพ้ฤติกรรมท่ีพึงประสงคด์ ารงอยูแ่ละมีความเขม้ขน้ในการแสดงพฤติกรรมนั้น ไดแ้ก่ การ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

855 

ใหร้างวลัหรือใหไ้ดรั้บผลลพัธ์ในทางบวก หลงัจาก ไดก้ระท าพฤติกรรมนั้น เช่น การแสดงความช่ืนชม ยกยอ่ง การ
ให้รางวลั ของขวญัหรือเงินเป็นตน้ หรืออาจให้ส่ิงจูงใจภายนอกทางลบ เช่น เง่ือนไขขอ้บงัคบั กฎระเบียบ การ
ก าหนดเวลา เป็นตวัจูงใจใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ 

    จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า การปฏิบติัหน้าท่ีตามภารกิจหน้าท่ีของขา้ราชการต ารวจจะมี
ประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็นสภาพแวดลอ้ม ความพร้อมของเคร่ืองมือ 
ค่าตอบแทน ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา จ านวนคดี กฎหมาย ระเบียบ และส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึง 
คือ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน เป็นตน้ อน่ึงปัจจยัดงักล่าว ยงัไม่มีผูใ้ดศึกษาไวอ้ยา่งเด่นชดัมากนกั วา่แรงจูงใจใน
การปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์ มีอิทธิพลและส่งผลต่อการปฏิบติัของขา้ราชการต ารวจ ท่ีปฏิบติังานในเขตจงัหวดั
เพชรบุรี มากหรือน้อยเพียงใด ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความประสงคท่ี์จะศึกษาว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานใดบา้ง ท่ีมี
ความสัมพนัธ์ และมี อิทธิพลต่อผลการปฏิบติัของขา้ราชการต ารวจ ท่ีปฏิบติังานในเขตจงัหวดัเพชรบุรี โดยประยกุต์
แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ Herzberg (1959) มาใชใ้นการศึกษา แรงจูงใจของขา้ราชการ
ต ารวจท่ีปฏิบติังานในเขตจงัหวดัเพชรบุรี และประยกุตใ์ชแ้นวคิดผลการปฏิบติังานตามกฎ ก.ตร.วา่ดว้ยเกณฑว์ิธีการ
และระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราการต ารวจ 2547 ของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มาใช้ใน
การศึกษา ผลการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการวจิยัสามารถ
จะน าขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะท่ีไดไ้ปใชใ้นการ พฒันาและปรับปรุงการบริหารจดัการ เพื่อให้ขา้ราชการต ารวจ
เกิดแรงจูงใจในการท างาน ปฏิบติังาน ดว้ยความทุ่มเท และผลการปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล ซ่ึงจะส่งผลให้ภาพลกัษณ์ต ารวจ มีความน่าเช่ือถือในสายตาของประชาชนมากยิ่งข้ึน ประชาชนไดรั้บ
การคุม้ครอง ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น และไดรั้บบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว เท่ียงธรรม และเสมอภาค  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
          1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังาน ในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย 
 2. เพื่อศึกษาผลการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังาน ในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังาน
ในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  
 4. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจท่ี
ปฏิบติังานในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย   
            การศึกษาวิจยั ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจต่อผลการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานใน
เขตจงัหวดัเพชรบุรี ในประเทศไทย คร้ังน้ี ผูว้ิจยัประยกุตใ์ช ้แนวคิดทฤษฎีของ Clayton  P. Alderfer (1992) ใน
การศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ประกอบดว้ย                 
(1) ความตอ้งการด ารงชีวติอยู ่(2)  ความตอ้งการความสมัพนัธ์ และ(3) ความตอ้งการเจริญเติบโต  และศึกษาผลการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ใน 6 ดา้น โดยประยุกต์ใช ้กฎ ก.ตร. ว่าดว้ย
เกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราการต ารวจ 2547 (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ. 
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2547) ประกอบดว้ย (1) ดา้นความพร้อมของอุปกรณ์ (2) ดา้นความพร้อม ทางร่างกาย (3) ดา้นความรวดเร็ว (4) ดา้น
การประสาน (5) ดา้นการควบคุม (6) ดา้นความส าเร็จ ซ่ึงสามารถน ามาพฒันาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี
ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
การศึกษาคร้ังน้ีคร้ังน้ี ใช้วิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ศึกษาวิจัยเร่ือง 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจต่อผลการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ใน
ประเทศไทย 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 1. ประชากรทีศึ่กษา  
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการต ารวจ ท่ีปฏิบติังานในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย 

จ านวนทั้งส้ิน 5,695 คน (ต ารวจภูธรจงัหวดัเพชรบุรี. 2560) 
 2. กลุ่มตวัอย่าง 
 ผูว้ิจยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้

ตารางการก าหนดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie & Morgan (1970) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 300 คน นอกจากน้ีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย์ (Mailing) ผูต้อบมักไม่ให้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร 
หมายถึงสัดส่วนท่ีผูต้อบจะส่งแบบสอบถามคืน (Response Rate) ค่อนขา้งต ่า ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการประมาณอตัราการ
ตอบกลบัเป็น 300 + (300 x 0.4) = 420 คน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2549) และเพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการเก็บ

ปัจจยัส่วนบุคคล 
     1. เพศ 
     2. อาย ุ
     3. ระดบัการศึกษา 
     4. ระดบัชั้นยศ 
     5. ระยะเวลาท่ีรับราชการ 
     6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
แรงจูงใจในการปฏิบตังิาน 

1.  ความตอ้งการด ารงชีวติอยู ่
2. ความตอ้งการความสมัพนัธ์ 
3. ความตอ้งการเจริญเติบโต 

     

ผลการปฏบิัตงิาน 
ประกอบดว้ย 

     1. ดา้นความพร้อมของอุปกรณ์ 
     2. ดา้นความพร้อมทางร่างกาย 
     3. ดา้นความรวดเร็ว 
     4. ดา้นการประสาน 
     5. ดา้นการควบคุม 
     6. ดา้นความส าเร็จ 

 

ตวัแปรตาม 

ตวัแปรต้น 
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ขอ้มูล และเป็นการส ารอง หรือลดความคลาดเคล่ือน จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง กรณีท่ีมีการส่ง
แบบสอบถามคืนค่อนขา้งต ่า และเพื่อให้ได้ ขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ครบถ้วน น่าเช่ือถือมากข้ึน จากกรณีความ
ผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถาม บางฉบบัไม่สมบูรณ์ ดงันั้นจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ จ านวน 
420 คน ซ่ึงมีจ านวน เพียงพอและเหมาะสม สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลแทนประชากร ท่ีศึกษาได ้
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงแจกแบบสอบถามไปยงัขา้ราชการต ารวจ ท่ีปฏิบติังานในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย จ านวน 420 
คน  

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจต่อผลการปฏิบัติงานของขา้ราชการต ารวจท่ี

ปฏิบติังานในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ในประเทศไทยท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้ง 3  ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  และปัจจยัดา้นผลการ
ปฏิบติังาน 

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
การวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจต่อผลการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานใน

เขตจังหวดัเพชรบุรี คร้ังน้ี ใช้วิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ทั้ งน้ีผู ้วิจัยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กบับุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 420
คน     

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้จิยัด าเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจัยขอหนังสือแนะน าตวัเพ่ือขอความอนุเคราะห์ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากบัณฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด ไปยงัสถานีต ารวจในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2. ผูว้ิจยัท าการติดต่อสถานีต ารวจในเขตจงัหวดัเพชรบุรี โดยท าหนงัสือช้ีแจงขอความร่วมมือพร้อม
แนบแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมถึงผูต้อบแบบสอบถามทุกคน  

 3. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม โดยการจดัส่ง
ทางไปรษณีย ์พร้อมซองติดแสตมป์ส่งกลบัคืนใหก้บัผูว้ิจยั ให้กบัสถานีต ารวจในเขตจงัหวดัเพชรบุรี พร้อมแนบ
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมถึงผูต้อบแบบสอบถามทุกคน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการ
วิจยัคร้ังน้ีทั้งหมด จ านวน 420 ฉบบั ในกรณีท่ียงัไม่ไดรั้บแบบสอบถามคืน ผูว้ิจยัจะด าเนินการติดตามคร้ังท่ี 2 
และ 3 โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ส่งแบบสอบถามไปให้ใหม่ โทรศพัท์สอบถาม และติดตามดว้ยตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือให้
ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

 4. ผูว้จิยัตรวจสอบแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาทั้งหมด 
 5. ผูว้ิจัยด าเนินการรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ทั้ งหมด ไปวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือหาค่าสถิติท่ี

เก่ียวขอ้ง ต่อไป 
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4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมด มาวิเคราะห์

และประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจยั โดยก าหนดระดบั ความมีนยัส าคญั 0.05 
และมีสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

 1. ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ส าหรับวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 

 2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)ใชส้ าหรับ วเิคราะห์ระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ และระดบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นระหวา่งเพศ หรือตวัแปรท่ีแยกเป็น 2 ระดบัทดสอบโดย
ใชส้ถิติที t-test (Independent)  

 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่าง อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังาน หรือตวัแปรท่ีมากกวา่ 2 ระดบัข้ึนไป โดยใชส้ถิติเอฟ (F-test : One-way ANOVA) กรณีท่ีผลการทดสอบ
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ผูว้ิจัยจะด าเนินการทดสอบรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe' 
method) 

 5. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ กบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยใชส้ถิติ Multiple Regression 
 
ตารางที ่1 ความสมัพนัธ์ของแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานใน
เขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย โดยใชค้่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) 

ผลการปฏบิัตงิานของข้าราชการต ารวจทีป่ฏิบัตงิาน 
ในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย 

แรงจูงใจในการปฏิบตังิาน 

r p-value 
1. ดา้นความพร้อมของอปุกรณ์ 0.704** 0.000 
2. ดา้นความพร้อมทางร่างกาย 0.580** 0.000 
3. ดา้นความรวดเร็ว 0.390** 0.000 
4. ดา้นการประสาน 0.220** 0.000 
5. ดา้นการควบคุม 0.229** 0.000 
6. ดา้นความส าเร็จ 0.313** 0.000 

รวม 0.525** 0.000 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01   
 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผลการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจดา้นความพร้อมของอุปกรณ์ ดา้นความ
พร้อมทางร่างกาย ดา้นความรวดเร็ว ดา้นการประสาน ดา้นการควบคุม และดา้นความส าเร็จ มีความสัมพนัธ์กบั
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย อยา่งมีนยัส าคญัทาง
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สถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน
ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ (0.704) สูงท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความพร้อมทางร่างกาย (r=0.580) ด้านความ
รวดเร็ว (r=0.390) ด้านความส าเร็จ (0.313) ด้านการควบคุม  (0.229) และด้านการประสาน (r=0.220) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ตามล าดบั 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาวจิยัคร้ังนีผู้้วจิยัสามารถสรุปผลการวจิยัได้ดงันี ้  

        ผลการศึกษาผลการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังาน ในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย พบว่า 
โดยภาพรวมผลการปฏิบติังาน ของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการประสาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงไปคือ ดา้นความพร้อมทางร่างกาย ดา้นความรวดเร็ว ดา้นความพร้อมของอุปกรณ์ ดา้นการควบคุม และ
ดา้นความส าเร็จ ตามล าดบั สามารถอธิบายไดว้า่ การปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการต ารวจ ลว้นเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ี
ตามบทบาท อ านาจของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ค  าสัง่ใหเ้กิดผลส าเร็จ รวดเร็วทนัเวลา และบรรลุวตัถุประสงค์
ท่ีไดก้ าหนดไวต้ามขั้นตอนต่าง ๆ ซ่ึงในบางคร้ังอาจเกิดปัญหาและอุปสรรคใ์นการปฏิบติังานได ้ซ่ึงตอ้งรายงาน
ผูบ้ังคบับญัชาทราบก่อน ท าให้บางคร้ังเกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา จึงเป็นเหตุให้ผลการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังาน ในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทยอยูใ่นระดบัปานกลาง และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของหลายมท่าน เช่น งานวิจยัของ ชูยศ  ศรีวรขนัธ์ (2553) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองปัจจยัแรงจูงใจต่อผลการปฏิบติังาน : 
กรณีศึกษา ขององคก์รบริหารส่วนต าบล เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ผลการวจิยัพบวา่ ผลการปฏิบติังาน
ขององคก์รบริหารส่วนต าบล เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมาอยูใ่นระดบัปานกลาง งานวจิยัของ ชูเกียรติ  ยิม้
พวง (2554) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีต่อผลการปฏิบติังาน กรณีศึกษา บริษทับางกอกกลาส จ ากดั โรงงาน
ปทุมธานี ผลการวจิยัพบวา่ ในภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบติังาน และผลการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง และ
งานวิจยัของ Ojokuku R.M. (2013) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการวดัผลการปฏิบติังานของพนักงานเพื่อใชใ้นการพฒันา
อาชีพ สร้างความผูกพนัต่อองค์กร และการธ ารงรักษา พบว่า ผลการปฏิบติังานของพนักงาน อยู่ในระดบัปานกลาง 
เพราะมหาวิทยาลยัในไนจีเรียก าลงัประสบปัญหาอยา่งหนกักบัการขาดแคลนนกัวิชาการ ท่ีมีประสบการณ์ จากการ
อพยพของอาจารยไ์ปยงัประเทศอ่ืนๆ 
 

6. อภิปรายผล 
 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็น พบวา่ ขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานในเขตภาคตะวนัตก ประเทศ
ไทยท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 1.6 ท่ีตั้ งไว ้สามารถอธิบายได้ว่า รายได้ของ
ขา้ราชการต ารวจ มีการกาหนดฐานเงินเดือนกบัต าแหน่งงานไวอ้ยา่งชดัเจน การปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ
ในแต่ละระดบัไดมี้การก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบไวแ้ลว้ ดงันั้นไม่วา่รายไดสู้งหรือต ่า ต่างมีความมุ่งมัน่ใน
การปฏิบติัอยา่งเตม็ความสามารถตามต าแหน่งงานและหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีไดก้ าหนดไวต้ามขั้นตอนต่าง ๆ 
(พระราชบญัญติัต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547) จึงท าให้รายไดไ้ม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดงันั้นจึงเป็นเหตุ
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ให้ขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของหลายท่าน เช่น งานวิจยัของ กาบ
ทิพย ์ ศิริชมพู (2554) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ พนักงานส่วนต าบลในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอ
โพนสวรรค์ จงัหวดันครพนม ผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามรายไดต้่อเดือน พบว่า รายไดต้่อเดือนท่ีต่างกนั มี
แรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกนั และ งานวิจยัของ นราทร  กลางประพนัธ์ (2557) ไดศึ้กษาวิจยั
เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ ต ารวจ กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 234 อ าเภอเมือง จงัหวดั
มุกดาหาร ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ของขา้ราชการต ารวจ กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 
234 อ าเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร จ าแนกตามเงินเดือน พบว่า เงินเดือนท่ีต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
โดยรวมไม่แตกต่างกนั งานวิจยัของ ณรงคฤ์ทธ์ิ ยอดวิชา (2556) ไดท้ าศึกษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการ ต ารวจ สังกดักองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 12 อ าเภออรัญประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ผลการ
เปรียบเทียบ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ สังกดักองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 12 จ าแนก 
ตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลดา้นรายได ้พบว่า ขา้ราชการต ารวจท่ีมีรายไดต้่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่
แตกต่างกนั   ผลการความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัผลการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจท่ี
ปฏิบติังานในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย พบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 2 ท่ีตั้ งไว ้สามารถอธิบายได้ว่า แรงจูงใจเป็นความต้องการมีอิทธิพลมากต่อ
พฤติกรรม เป็นส่ิงกระตุน้ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ (Amabile, 1993) ซ่ึงมีทั้ ง 
แรงจูงใจทางดา้นร่างกาย (physical motivation) และแรงจูงใจทางดา้นสงัคม (social motivation) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดทฤษฎี E.R. G. ของ Alderfer (1992) ท่ีกล่าวไวว้า่ ความตอ้งการของมนุษย ์ประกอบดว้ย (1) ความตอ้งการ
ด ารงชีวิตอยู ่(existence needs) คือ ความตอ้งการทางร่างกายและความปลอดภยั ความตอ้งการรายได ้สวสัดิการ
และสภาพแวดลอ้มการท างาน (2) ความตอ้งการความสัมพนัธ์ (relatedness needs) คือ ความตอ้งการทุกอยา่งท่ี
เก่ียวพนักบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลภายในสถานท่ีท างาน (3) ความตอ้งการเจริญเติบโต (growth needs) คือ 
ความตอ้งการภายในเพื่อการพฒันาส่วนบุคคล ความตอ้งการของบุคคลท่ีจะเจริญเติบโตพฒันา และใชค้วามสามารถ
อยา่งเตม็ท่ีดว้ยการ แสวงหาโอกาส และการเอาชนะความทา้ทายใหม่ ๆ ความตอ้งการดงักล่าวเป็นส่ิงผลกัดนัหรือ
มีแรงจูงใจให้เกิดข้ึน กล่าวคือ เป็นพฤติกรรมท่ีมีความเขม้ขน้ จริงจงั ลงทุนลงแรง กระท าในส่ิงนั้นเพ่ือให้ผลงาน 
หรือผลการกระท าบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ (Guillén, L., Mayo, M., & Korotov, K., 2015) ดงันั้นจึงเป็นเหตุให้
แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กับผลการปฏิบัติงานของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบัติงานในเขตภาค
ตะวนัตก ประเทศไทย และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของหลายมท่าน เช่น งานวจิยัของ Mei Retno Adiwaty (2009) 
ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสุราบายา พบว่า แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร และการจดัการความรู้ มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัในเชิงบวกต่อผลการ
ปฏิบติังานของพนักงานอยู่ในระดบัดีมาก งานวิจยัของ Ojokuku R.M. (2013) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการวดัผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานเพื่อใชใ้นการพฒันาอาชีพ สร้างความผกูพนัต่อองคก์ร และการธ ารงรักษา พบวา่ แรงจูงใจใน
การท างาน กระบวนการจดัการความรู้ และวฒันธรรมองคก์ร เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้มีผลการปฏิบติังานท่ีดี 
และงานวิจยัของ พรเพญ็  ล่ามกิจจา (2557) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจ สถานี
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ต ารวจภูธรบางเสาธง ผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานของขา้ราชการ
ต ารวจสถานีต ารวจภูธรบางเสาธง  
 

7. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป  
7.1  ข้อเสนอแนะในการน าวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
ควรด าเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนและสวสัดิการใหเ้หมาะกบั

ความรู้ความสามารถ และเหมาะสมกบังาน และสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัเพ่ือเป็นรางวลั/ขวญั
ก าลงัใจในการปฏิบติังานและควรด าเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของ มนุษยส์มัพนัธ์อนัดีชองบุคลากรทุก
ฝ่าย รวมถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชาทั้งในแนวราบ และแนวด่ิง 

7.2  ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.ควรศึกษา ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อผลการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานใน

เขตภาคตะวนัตก ประเทศไทย เช่น สภาพแวดลอ้มขององคก์ร หรือวฒันธรรมขององคก์ร เป็นตน้ 
 2.ควรศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังานในเขต

ภาคตะวนัตก ประเทศไทย 
 3.ควรศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบัติงานในเขตภาค

ตะวนัตก ประเทศไทย 
 4.ควรศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจต่อผลการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจท่ีปฏิบติังาน

ในระดบัภาค หรือระดบัประเทศ 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
รายงานการวิจัยเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจต่อผลการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจท่ี

ปฏิบติังานในเขตภาคตะวนัตก ประเทศไทยผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สอาด บรรเจิดฤทธ์ิ   
ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ตรวจแก้ไขงานวิจัยน้ี และติดตามความก้าวหน้าอย่าง
สม ่าเสมอ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน ท่ีไดก้รุณา
สละเวลาอนัมีค่ายิ่งของท่าน ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือวิจยัจนไดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ ขอขอบคุณ อาจารยแ์ละ
บุคลากร ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด  อยา่งสูงท่ีเป็นก าลงัใจและใหก้ารสนบัสนุน
การท างานอยา่งต่อเน่ือง  ขอขอบคุณทุกท่านท่ียงัไม่ไดเ้อ่ยนามท่ีไดมี้ส่วนร่วมให้งานวิจยัช้ินน้ีเสร็จส้ินสมบูรณ์
ไปดว้ยดี คุณความดีหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเกิดจากงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดามารดา
และบูรพาจารยท่ี์ใหก้ารศึกษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอนัเป็นเคร่ืองช้ีน าความส าเร็จในชีวติของ
ผูว้จิยัต่อไป 
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บทคัดย่อ 
            การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางการบริหาร และผลประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ว 
เขตภาคกลาง ในประเทศไทย (2) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อผลประกอบการ ของธุรกิจโรงสีขา้ว เขตภาค
กลาง ในประเทศไทย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ (3) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการบริหาร
กบัผลประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้ระกอบการของธุรกิจ
โรงสีขา้ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย จ านวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตรส่วน
ประมาณค่า Rating Scale ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.961 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติที ค่าสถิติเอฟ และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทางการบริหาร และผลประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ว เขตภาค
กลาง ในประเทศไทย อยู่ในระดับมากทั้ งในภาพรวม และรายด้าน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อผล
ประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจโรงสีขา้วท่ีมีระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลประกอบการของธุรกิจ
โรงสีขา้ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย แตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน เพศ อาย ุสถานภาพ
การสมรส และระยะเวลาการด าเนินงาน พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ผลศึกษาการความสมัพนัธ์ พบวา่ ปัจจยัทางการบริหาร 
มีความสัมพนัธ์กับผลประกอบการ ของธุรกิจโรงสีข้าว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย อยู่ในระดับปานกลาง 
(r=0.779) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01               
        
ค าส าคญั :   ปัจจยัทางการบริหาร,   ผลประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ว 
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ABSTRACT 
 This research aimed to (1 ) study the management factors and performance of rice mill business in 
central Thailand ( 2 )  Study the compare opinions on performance of rice mill business in central Thailand. (3 ) 
Study the relationship between management factors onto performance of rice mill business in central Thailand. 
The samples were owner of rice mill business in central Thailand used to study in this research is 200 . Tools 
used in the study were query as Rating Scale with 0.961 reliability. The statistics used in data analysis were 
percentage, means, standard deviation and the hypothesis was tested by t-test ( Independent) , F-test (One-way 
ANOVA), and Pearson’ s Product Moment Correlation Coefficient Test. The results showed that:The overall 
and each aspect of management factors and performance of rice mill business in central Thailand were at high 
level. The results of the study in Compare of the opinions on performance of rice mill business in central Thailand 
classified by personal factors were found that: Education, income/month were difference with statistically significant at 
0.05, except sex, age, Marital and Time of performance were non-significant. The overall and each aspect, of the 
relationship between management factors and performance of rice mill business in central Thailand at middle level (r = 
0.779) with statistical significance at the level of 0.01 
 

KEY WORDS : management factors , performance of rice mill business 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
                 ส าหรับการผลิตขา้วในประเทศไทย ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของเศรษฐกิจไทย เพราะมีแรงงานท างานอยูเ่ป็น
จ านวนมาก ซ่ึงประเทศไทยมีประเพณีการปลูกขา้วมาชา้นาน มีท่ีดินปลูกขา้วมากท่ีสุด เป็นอนัดบัท่ีห้าของโลก 
และเป็นผูส่้งออกขา้วอนัดบัหน่ึงของโลก ประเทศไทยวางแผนท่ีจะเพ่ิมท่ีดิน เพ่ือผลิตขา้วใหไ้ดม้ากยิง่ข้ึน สมาคม
ชาวนาข้าวไทยคาดการณ์ผลผลิตข้าวของไทยในปี 2560 ว่า แม้ราคาข้าวเปลือกจะลดลงได้ราคาไม่เท่ากับ
โครงการรับจ าน า และกรณีท่ีกรมชลประทานไดข้อความร่วมมือชาวนาในเขตลุ่มน ้ าเจา้พระยา และแม่น ้ าแม่กลอง 
งดท านาปรังในฤดูแลง้ (พ.ย.57-พ.ค.59) จากปริมาณน ้ าในเข่ือนมีไม่เพียงพอในการสนบัสนุนท านา แต่คาดการณ์
ผลผลิตขา้วในปี 2560 จะลดลงจากปี 2559 ไม่มากนกั ส าหรับราคาขา้วเปลือกในปี 2560 ในส่วนของขา้วเปลือก
เจา้ท่ีชาวนาขายไดเ้ฉล่ียคงอยู่ท่ีระดบั 7-8 พนับาทต่อตนั แต่หากชาวนาหาวิธีลดตน้ทุน และเพ่ิมผลผลิตอย่าง
จริงจงั โดยใชข้า้วพนัธ์ุดี ก็สามารถอยู่ไดแ้ละมีก าไรซ่ึงอาจมากกวา่ในช่วงท่ีมีโครงการรับจ าน า โดยปกติโรงสี
ขา้วขนาดเลก็ จะมีปริมาณขา้วท่ีรับซ้ือในช่วงฤดูเก็บเก่ียวประมาณมากกวา่ 100 ตนั/วนั ขณะท่ีโรงสีขนาดกลางจะ
รับซ้ือไดสู้งกวา่ 500 ตนั และขนาดใหญ่กวา่ 1,000 ตนั แต่ขณะน้ีโรงสีทุกขนาด มีขา้วในสต็อกไม่ถึง 50% จากท่ี
เคยรับซ้ือปกติ ท าให้โรงสีจ านวนกวา่ 40-50% ตอ้งหยดุพกัเคร่ือง เพราะทนกบัการแบกรับตน้ทุนท่ีมีสูงกวา่เดือน
ละ 1 ลา้นบาทไม่ได้ สาเหตุหลกัเกิดจากเกษตรกรน าขา้วมาขายน้อยลง ส่วนท่ีน ามาขายได้ก็คุณภาพไม่ดีมาก 
เมลด็ลีบ เพราะตอ้งเร่งเก็บเก่ียวก่อนแลง้หนกั ท าให้โรงสีขาดรายไดไ้ปกวา่คร่ึง หากเป็นแบบน้ีต่อไปปัญหาอาจ
ลุกลามไปยงัปริมาณขา้วท่ีขายใหก้บัผูซ้ื้อเพ่ือไปท าขา้วถุง และส่งออกให้ลดลง ขณะเดียวกนัการหยดุสีขา้วจะท า
ใหแ้รงงานในอุตสาหกรรมน้ีตอ้งเดือดร้อนกวา่ 200,000 คน ส่ิงท่ีโรงสีขา้วกงัวลมากท่ีสุดขณะน้ีไม่ใช่การแบกรับ
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ตน้ทุนท่ีสูงทุกวนั แต่อยูท่ี่ความไม่มัน่ใจของสถาบนัการเงินในการปล่อยสินเช่ือเสริมสภาพคล่อง หากตอ้งมีโรงสี
หยดุกิจการเพราะภยัแลง้ยงัคุกคามหนกั ดงันั้นเพ่ือให้วงจรของโรงสีอยูไ่ด ้กระทรวงพาณิชยจ์ะตอ้งช่วยผลกัดนั 
ราคาขายขา้วให้สูงข้ึน เพ่ือให้โรงสีมีก าไรเพียงพอเสริมสภาพคล่องตวัเอง และไม่ท าให้ปัญหาภยัแลง้ ท่ีเกิดข้ึน 
ท าลายกลไกการเป็นผูส่้งออกขา้วอนัดบั 1 ของไทยในอนาคต ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจโรงสีขา้วจึงจ าเป็นอยา่ง
ยิ่งท่ีตอ้งน าเอาหลกัการบริหารจดัการมาปรับใชใ้นธุรกิจของตนเอง นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงสีขา้ว
จะตอ้งประเมินสมรรถนะขององค์กร ซ่ึงถือว่าเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างความยัง่ยืนในการพฒันา 
เน่ืองจากจะท าใหเ้ราไดรู้้สภาพความเป็นจริงวา่องคก์รของเรามีสมรรถนะอยา่งไร เพ่ือท่ีจะทราบถึงความแข็งแรง
และสมบูรณ์ และคน้หาจุดอ่อน ท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บ การเยียวยา เพ่ือพร้อมท่ีจะด ารงอยู่อยา่งมัน่คงและสามารถ
ไปสู่เป้าหมาย และประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  
 จะเห็นไดว้า่ การประกอบธุรกิจโรงสีขา้ว นอกจากเงินทุนแลว้ เจา้ของหรือผูป้ระกอบการจะตอ้งเป็นผู ้
น าพาองคก์รไปสู่เป้าหมาย หรือประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคใ์ห้ได ้โดยเฉพาะท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีมี
การแข่งขนัอยู่ตลอดเวลา ผูป้ระกอบการจะต้องมีการประเมินสมรรถนะของตนเอง เพ่ือท่ีจะทราบถึงความ
แข็งแรงและสมบูรณ์ และคน้หาจุดอ่อน ท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงและแกไ้ข เพ่ือให้เกิดความพร้อมท่ีจะ
ด ารงอยูอ่ยา่งมัน่คง สามารถไปสู่เป้าหมาย ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของการประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ ชุติมา เจริญชนม ์(2555) ไดท้ าการศึกษาวิจยั
เร่ือง การศึกษากลยทุธ์ทางธุรกิจเพ่ือการเติบโตของธุรกิจโรงสีขา้ว กรณีศึกษา โรงสีขา้วเจริญธัญญกิจ จงัหวดั
ราชบุรี ผลการวิจยั พบวา่ การเติบโตของธุรกิจโรงสีขา้ว กรณีศึกษาโรงสีขา้วเจริญธัญญกิจ จงัหวดัราชบุรี ตอ้ง
อาศยักระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ ซ่ึงประกอบดว้ย กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategies) กลยทุธ์ การมุ่ง
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) และกลยุทธ์ระดับหน้าท่ีหรือกลยุทธ์ระดับ
ปฏิบัติการ (Functional or Operational Strategy) งานวิจัยของ ภาคภูมิ  นันทปรีชา (2555) ได้ท าการ ศึกษาวิจัย
เร่ือง ปัจจัยท่ี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการด าเนินงานโดยตัวช้ีวดัตามแนวคิด Balanced Scorecard 
ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการด าเนินงานท่ีสนบัสนุนต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน
โดยตวัช้ีวดัตามแนวคิด Balanced Scorecard ประกอบดว้ย 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผูน้ า นโยบายของผูบ้ริหาร
องคก์ร ดา้นการจดัการขอ้มูล ความสัมพนัธ์ภายใน ส่วนงาน การส่ือสารภายในส่วนงาน การติดตามประเมินผล 
การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร และงานวิจัยของ ประธาน  ทองเจริญ ( 2557) ได้
ท าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบั การจดัการ 7's แมคคินซีย ์ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของโรงสีขา้ว จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า การจัดการ 7’s แมคคินซีย ์มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับผลการ
ด าเนินงาน ของโรงสีขา้ว จงัหวดัมหาสารคาม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 
 จากหลกัการ และเหตุท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ และจากการศึกษา ทบทวนวรรณกรรม ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาวจิยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการบริหารกบัผลประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้วเขตภาคกลาง ใน
ประเทศ ทั้งน้ีผลวิจยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ และอิทธิพลของปัจจยัทางการบริหารท่ีมีต่อผล
ประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้วเขตภาคกลาง ในประเทศไทย และผูป้ระกอบการธุรกิจโรงสีขา้วสามารถน า
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ขอ้มูลจากงานงานวิจยัคร้ังน้ี ไปเป็นขอ้มูล พ้ืนฐานในการพฒันาปรับปรุงการแนวทางในการรบริหารธุรกิจโรงสี
ขา้ว ใหมี้ประสิทธิภาพ และเกิด ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
               1.เพ่ือศึกษาปัจจยัทางการบริหาร และผลประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย  
 2.เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อผลประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ว เขตภาคกลาง ใน
ประเทศไทย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  
 3.เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการบริหารกบัผลประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ว เขตภาค
กลาง ในประเทศไทย 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย   
                  จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวจิยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการ
บริหารกบัผลประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้วเขตภาคกลาง ในประเทศไทย คร้ังน้ี ผูว้จิยัสามารถประยกุตใ์ช้
แนวคิด 7-S Framework McKinsey (Waterman. 1977) ในการศึกษาปัจจยัทางการบริหาร ธุรกิจโรงสีขา้ว ใน 7 ดา้น 
ประกอบดว้ย โครงสร้าง (Structure) ระบบหรือวธีิการ (Systems) รูปแบบการบริหาร (Style) คนหรือพนกังาน (Staff) 
ทกัษะ (Skills) กลยทุธ์ (Strategy) คุณค่าร่วม (Shared Values) ประยกุตใ์ชแ้นวคิดเก่ียวกบัการประเมินผลเชิงดุลยภาพ 
(Balanced Scorecard : BSC) ของ Kaplan & Norton (1996) ในการศึกษาผลประกอบการของธุรกิจโรงสี ใน 4 ดา้น 
ประกอบดว้ย มุมมองดา้นการเงิน (Financial) ดา้นลูกคา้ (Customer) ดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process 
Perspective) และดา้นการเรียนรู้ภายในและการเติบโต (Learning and growth) ซ่ึงสามารถน ามาพฒันา เป็นกรอบ
แนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ีไดด้งัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรต้น 

ปัจจัยทางการบริหาร 
     1. โครงสร้าง 
      2. กลยทุธ ์
      3. บุคลากร 
      4. การจดัการ 
      5. ระบบ 
      6. ค่านิยมร่วม 
      7. ทกัษะ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
   1. เพศ 
   2. อาย ุ
   3. สถานภาพสมรส 
   4. ระดบัการศึกษา 
   5. ระยะเวลาการด าเนินการ 
   6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ตวัแปรตาม 

ผลประกอบการของธุรกจิ 
       1. ดา้นการเงิน 
       2. ดา้นลูกคา้ 
       3. ดา้นกระบวนการภายใน   
       4. ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา   
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
การศึกษาวจิยัเร่ือง  ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการบริหาร และผลประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ว 

เขตภาคกลาง ในประเทศไทยในคร้ังน้ี ใชว้ทิยาการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology)  โดยน า
ขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากประสบการณ์จริงมาตรวจสอบกบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีผูว้จิยัก าหนดข้ึนจากหลกัการ 
แนวคิด และทฤษฎี  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
1. ประชากรทีศึ่กษา  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการโรงสีขา้ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย 

จ านวน 137 แห่ง (ท่ีมา: www.thairiceforlife.comสืบคน้เม่ือวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์  2560 ) 
2. กลุ่มตวัอย่าง 
ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้ท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี โดยใชต้ารางการ

ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie และ Morgan (1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ีทั้งส้ิน จ านวน 100 แห่ง นอกจากน้ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย ์(Mailing) 
สดัส่วนท่ีผูต้อบจะส่งแบบสอบถามคืน (Response Rate) ค่อนขา้งต ่า (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2549) และเพ่ือป้องกนั
ความผิดพลาดในการเก็บขอ้มูล เพ่ือเป็นการส ารอง หรือลดความคลาดเคล่ือนจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตวัอย่าง และเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ครบถว้นน่าเช่ือถือมากข้ึน จากกรณีความผิดพลาดจากการตอบ
แบบสอบถาม ท่ีไม่สมบูรณ์ ผูว้จิยัจึงก าหนดผูใ้หข้อ้มูลแห่งละ 2 คน ดงันั้นจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
คือ จ านวน 200 คน  
       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
           ในการศึกษาวจิยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการบริหาร และผลประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ว 
เขตภาคกลาง ในประเทศไทย  ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 3  ตวัแปร 
ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ตวัแปรปัจจยัดา้นทางการบริหารและตวัแปรปัจจยัดา้นผลประกอบการของ
ธุรกิจ 
      4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

การวจิยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการบริหาร และผลประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ว เขตภาค
กลาง ในประเทศไท คร้ังน้ี ใช้วิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ทั้ งน้ีผูว้ิจัยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กบับุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 200 
คน     
         4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
              ผูว้จิยัด าเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 
            1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมมาจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ รวมทั้ ง
ศึกษาจากผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หนังสือ บทความ รายงานวิจยั และสถิติขอ้มูลต่าง ๆ จาก หอสมุด 
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และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงขอ้มูลทุติยภูมิน้ี ใชใ้นการศึกษาเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 รวมทั้งใช้
ในการวางแผนการวจิยัในบทท่ี 3  
 2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากภาคสนาม ด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม มีล าดบัขั้นด าเนินการ ดงัน้ี 
  2.1 ขอหนังสือแนะน าตวัเพ่ือขอความอนุเคราะห์ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากบัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด ไปยงัผูป้ระกอบการธุรกิจโรงสีขาว ในเขตภาคกลาง ประเทศไทย ท่ี
เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  2.2 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองบางส่วนในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
  2.3 ผูว้ิจัยส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม โดยการ
จดัส่งทางไปรษณียใ์ห้กบัผูป้ระกอบการธุรกิจโรงสีขาว ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บรวบรวม ขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ี
ทั้งหมด ในกรณีท่ียงัไม่ไดรั้บแบบสอบถามคืน ผูว้ิจยัจะด าเนินการติดตามคร้ังท่ี 2 และ 3 โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
ส่งแบบสอบถามไปให้ใหม่ โทรศพัท์สอบถาม และหรือติดตามดว้ยตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและ
สมบูรณ์ใหม้ากท่ีสุด 
  2.4 ผูว้จิยัตรวจสอบแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาทั้งหมด 
  2.5 ผูว้ิจยัด าเนินการรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ทั้งหมด ไปวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือหาค่าสถิติ
ท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อไป 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผู ้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้น ามาวิเคราะห์ โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) วิเคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เพ่ือค านวณหาค่าสถิติต่อไปน้ี (ทองใบ  สุดชาชี. 2546) โดยก าหนดระดับ
ความมีนยัส าคญั.05 
 1. วเิคราะห์สถานภาพทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน 
และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน โดยการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางการบริหาร รูปแบบภาวะผูน้ าทางการบริหาร และผลประกอบการ ของ
ธุรกิจโรงสีขา้ว โดยหา  ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (S.D.) 
 3. วเิคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้ ดงัน้ี 
  3.1 ใชส้ถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง 
  3.2 ใช้การวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบความ
แตกต่างท่ีมีมากกวา่สองกลุ่ม ไดแ้ก่ อายรุะดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ถา้หากพบความ
แตกต่างกนั จะด าเนินการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวธีิของ Scheff  
 4. หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหาร และผลประกอบการ ของธุรกิจโรงสีข้าว โดยใช้
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
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ตารางที ่1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการบริหารกบัผลประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ว  
 เขตภาคกลาง ในประเทศไทย ในภาพรวม 

ปัจจยัทางการบริหารของธุรกจิโรงสีข้าว เขตภาคกลาง  
ในประเทศไทย 

ผลประกอบการ (TPE) 

r Sig. 
1. ดา้นโครงสร้าง (MA1) 0.482** 0.000 
2. ดา้นกลยทุธ์ (MA2) 0.532** 0.000 
3. ดา้นบุคลากร (MA3) 0.596** 0.000 
4. ดา้นการจดัการ (MA4) 0.722** 0.000 
5. ดา้นระบบ (MA5) 0.725** 0.000 
6. ดา้นค่านิยมร่วม (MA6) 0.660** 0.000 
7. ดา้นทกัษะ (MA4) 0.758** 0.000 

ในภาพรวม (TMA) 0.779** 0.000 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01   
 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัทางการบริหารของธุรกิจโรงสีขา้ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย (TMA) ใน
ภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทยในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัปานกลาง (r=0.779) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา่ ปัจจยัทางการบริหารมีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการ
ของธุรกิจโรงสีขา้ว (TPE) อยูใ่นระดบัปานกลาง 6 ค่า โดยดา้นทกัษะ (MA7) มีค่าความสัมพนัธ์สูงสุด (r=0.758) 
รองลงมาคือ ดา้นระบบ (MA5) (r=0.725) ด้านการจดัการ (MA4) (r=0.722) ดา้นค่านิยมร่วม (MA6) (r=0.660) 
ดา้นบุคลากร (MA3) (r=0.596) ดา้นกลยุทธ์ (MA2) (r=0.532) และมีความสัมพนัธ์กับผลประกอบการของธุรกิจ
โรงสีขา้ว (TPE) อยูใ่นระดบัต ่า 1 ค่าคือ ดา้นโครงสร้าง (MA1) (r=0.482) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาวจิยัคร้ังนีผู้้วจิยัสามารถสรุปผลการวจิยัได้ดงันี ้

 ปัจจยัทางการบริหาร ของธุรกิจโรงสีขา้ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย ทั้ง 7 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดย
ดา้นโครงสร้าง มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นทกัษะ ดา้นระบบ ดา้นค่านิยมร่วม ดา้นกลยทุธ์ ดา้นบุคลากร 
และดา้นการจดัการ  ตามล าดบั ผลประกอบการ ของธุรกิจโรงสีขา้ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย อยูใ่นระดบัมาก  
เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ดา้น โดยดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการภายใน ดา้นลูกคา้ และมีดา้นการเงิน ( X =3.65 ; S.D.=060) ตามล าดบั ตามล าดบั
ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัผลประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ว เขตภาคกลาง ในประเทศ
ไทย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงสีขา้วท่ีมีระดับการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส และระยะเวลาการด าเนินงาน พบวา่ ไม่
แตกต่างกนั ปัจจยัทางการบริหาร มีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ว เขตภาคกลาง ในประเทศ
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ไทยในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (r=0.779) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า ปัจจัยทางการบริหารมี
ความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ว อยูใ่นระดบัปานกลาง 6 ค่า โดยดา้นทกัษะ มีค่าความสัมพนัธ์
สูงสุด (r=0.758) รองลงมาคือ ดา้นระบบ (r=0.725) ดา้นการจดัการ (r=0.722) ดา้นค่านิยมร่วม (r=0.660) ด้าน
บุคลากร (r=0.596) ดา้นกลยทุธ์ (r=0.532) และมีความสัมพนัธ์กบัผลประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ว อยูใ่นระดบั
ต ่า 1 ค่าคือ ดา้นโครงสร้าง (r=0.482) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
6. อภิปรายผล 
 ปัจจยัทางการบริหาร ของธุรกิจโรงสีขา้ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 7 ดา้น โดยดา้นโครงสร้าง มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นทกัษะ ดา้นระบบ 
ดา้นค่านิยมร่วม ดา้นกลยุทธ์  ดา้นบุคลากร และดา้นการจดัการ  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมากเป็น
ส่วนใหญ่ สามารถอธิบายไดว้่า การบริหารเป็นปัจจยั ท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการ
บริหารในภาคราชการหรือภาคเอกชนก็ตาม ประกอบดว้ย คนหรือบุคลากร (Man) เงินหรืองบประมาณ (Money) 
วสัดุอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (Material or Machine) และ
กระบวนการในการบริหารจดัการหรือวธีิการในการปฏิบติังานของคณะกรรมการ (Management, Method) เพราะ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารข้ึนอยูก่บัความสมบูรณ์และคุณภาพของปัจจยัการบริหาร (ประจกัร บวั
ผนั, 2553) ซ่ึงประกอบด้วยชุดกิจกรรม อนัจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและกิจกรรมต่าง ๆ นั้ น มกัจะ
เก่ียวขอ้งกับการติดต่อสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ส่วนการจดัการ (Management) หมายถึง ขบวนการท่ีท าให้งาน
กิจกรรมต่าง ๆ ส าเร็จลงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดว้ย คนและทรัพยากรขององค์กร (Robbins 
and DeCenzo, 2004; Certo, 2003) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Waterman (1977) ท่ีกล่าวถึง ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัทั้งหมด 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ โครงสร้าง (Structure) ระบบ
หรือวิธีการ (Systems) รูปแบบการบริหาร (Style) คนหรือพนกังาน (Staff) ทกัษะ (Skills) กลยทุธ์ (Strategy) คุณค่าร่วม 
(Shared Values) และแนวคิดของ ดงันั้นจึงเป็นเหตุให้ปัจจยัทางการบริหาร ของธุรกิจโรงสีขา้ว เขตภาคกลาง ใน
ประเทศไทย อยู่ในระดบัมาก ทั้งในภาพรวมรายดา้น และรายขอ้ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของหลายมท่าน 
เช่น งานวิจยัของ ณัฐพงษ ์ ศิลาเหลือง (2557) ไดศึ้กษา ปัจจยัทางการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานตามบทบาท
หน้าท่ีของนกัวิชาการสาธารณสุขในจงัหวดัร้อยเอ็ด ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัทางการบริหารภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก และงานวิจยัของ ธณฐัพล  ชะอุ่ม (2558) ไดศึ้กษา การบริหารจดัการท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลต าบล ใน
เขตภาคกลางของประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารจดัการในภาพรวม พบวา่ มีระดบัการปฏิบติัมาก  ผล
ประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่น
ระดับมากทั้ ง 4 ด้าน โดยด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต  มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ
ภายใน ดา้นลูกคา้ และมีดา้นการเงิน เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ สามารถอธิบายไดว้า่ 
ผูป้ระกอบการแต่ละคนต่างมีเหตุผลในการเร่ิมตน้ธุรกิจท่ีแตกต่างกนั แต่ไม่ว่าเหตุผลนั้นจะเร่ิมตน้จากความ
ตอ้งการในการน าเสนอบริการใหม่ หรือการปรับปรุงบริการท่ีมีอยูเ่ดิมก็ตาม ทุกองคก์รมีเป้าหมายท่ีไม่ต่างกนั นัน่
ก็คือ การสร้างผลก าไรและการอยูร่อด ในตลาดท่ีมีการแข่งขนั ทั้งน้ีผูป้ระกอบการควรจะจดัให้มีการตรวจสอบ
และประเมินกระบวนการทางธุรกิจดว้ยตวัช้ีวดัธุรกิจท่ีหลากหลายและครอบคลุม ซ่ึงตวัช้ีวดัธุรกิจก็คือขอ้มูลเชิง
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ปริมาณท่ีจบัตอ้งได ้ขอ้มูลท่ีเจา้ของธุรกิจสามารถน าไปใชเ้พ่ือตรวจวดัวา่แผนธุรกิจด าเนินไปอยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไรก็ตาม ตวัช้ีวดัธุรกิจส าหรับแต่ละองค์กรนั้นจะแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงการประเมินผล
องคก์รในปัจจุบนัน้ี ไม่สามารถใชต้วัช้ีวดัทางดา้นการเงินเพียงอยา่งเดียว ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณามุมมองดา้นอ่ืน ๆ 
ประกอบการประเมินด้วย การประเมินผลองค์กรด้วยมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน (Financial) ด้านลูกค้า 
(Customer) ดา้นกระบวนการธุรกิจภายใน (Internal business process) และดา้นการเรียนรู้และการเติบโต (Learning 
and growth) ซ่ึงเป็นแนวคิดการประเมินเชิงดุลยภาพ (Balanced  Scroecard) ของ Kaplan and Norton (1996) ท่ีใช้
ในการวดัผลของกิจการท่ีท าให้ผูบ้ริหารเห็นภาพรวมขององคก์รอยา่งสมดุลข้ึน กล่าวคือ การวดัผลนอกจากการวดั
ทางดา้นการเงินท่ีเป็นผลของการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ ตอ้งมีการวดัผลดา้นกระบวนการบริหารงาน การสร้าง
ความพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจน สร้างนวตักรรมและการเรียนรู้ให้แก่องค์กร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนั และการสร้างอนาคตให้แก่องค์กรดว้ย ด้วยแนวคิดน้ีผูบ้ริหารสามารถประเมินศักยภาพโดยรวมของ
องค์กรและความสามารถในการแข่งขันและอนาคตขององค์กรนั้ น ๆ ได้ชัดเจนยิ่งข้ึน ดังนั้ นจึงเป็นเหตุให้ผล
ประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย อยูใ่นระดบัมาก ทั้งในภาพรวมรายดา้น และรายขอ้ 
และยงัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของหลายมท่าน เช่น งานวิจยัของ ภาคภูมิ  นันทปรีชา (2555) ได้ศึกษา ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการด าเนินงานโดยตวัช้ีวดัตามแนวคิด Balanced Scorecard : กรณีศึกษา สถาบนัพฒันา 
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผลการวิจยัพบวา่ ตวัช้ีวดัตามแนวคิด Balanced Scorecard ประกอบดว้ย 7 ปัจจยัมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลการด าเนินงานท่ีสนบัสนุนต่อประสิทธิผลการด าเนินงาน ในระดบัมาก และงานวจิยั
ของ มณลกัษณ์  ภกัดีชน (2557) ไดศึ้กษา การพฒันากลยทุธ์การบริหารแบบดุลยภาพ (BSC) ส าหรับสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจยัพบว่า (1) สภาพการบริหารของสถานศึกษาในภาพรวมทั้ ง 4 ด้าน/มิติ มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดบัมาก  
 

7. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป  
     7.1  ข้อเสนอแนะในการน าวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
           ควรด าเนินการปรับปรุง และพฒันาในเร่ืองของ การจดัสถานท่ีเพ่ือรองรับลูกคา้ระหว่างการซ้ือ-ขาย 
และการก าหนดอ านาจและหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามโครงสร้าง ให้มีความชัดเจนมกยิ่งข้ึนและควร
ด าเนินการปรับปรุง และพฒันาในเร่ืองของ การจัดท าแผนการด าเนินธุรกิจโรงสีขา้วอย่างเป็นระบบ ทั้ งแผน
ประจ าปี แผนในระยะสั้น และแผนระยะยาว 
 ตลอดจนควรด าเนินการปรับปรุง และพฒันาในเร่ืองของ ระบบการควบคุม ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินธุรกิจ และระบบการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์โรงสีขา้ว       
 7.2  ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
  1. ควรศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการบริหารกบัผลประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ว ใน
ระดบัภูมิภาค หรือระดบัประเทศ 
  2. ควรศึกษา ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการบริหารกบัผลประกอบการของธุรกิจในองคก์รอ่ืน ๆ 
เช่น ร้านสะดวกซ้ือ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ธุรกิตคา้ปลีก/คา้ส่งขนาดใหญ่ ธนาคารพาณิชย ์หรือธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์
เป็นตน้ 
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  3. ควรศึกษา ปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับผลประกอบการของธุรกิจโรงสีข้าว เช่น ปัจจัย
ภายนอก/ปัจจยัภายในองคก์ร ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร หรือความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เป็นตน้ 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
รายงานการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการบริหาร และผลประกอบการของธุรกิจ โรงสีขา้ว 

เขตภาคกลาง ในประเทศไทยผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ   ท่ีกรุณาให้
ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ตรวจแกไ้ขงานวิจยัน้ี และติดตามความกา้วหนา้อยา่งสม ่าเสมอ ผูว้จิยัขอ
กราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่ายิง่
ของท่าน ปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือวิจยัจนได้เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ ขอขอบคุณ อาจารยแ์ละบุคลากร ของคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด  อย่างสูงท่ีเป็นก าลงัใจและให้การสนับสนุนการท างานอยา่ง
ต่อเน่ือง  ขอขอบคุณทุกท่านท่ียงัไม่ไดเ้อ่ยนามท่ีไดมี้ส่วนร่วมใหง้านวจิยัช้ินน้ีเสร็จส้ินสมบูรณ์ไปดว้ยดี คุณความ
ดีหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเกิดจากงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดามารดาและบูรพาจารยท่ี์ให้
การศึกษาอบรมสัง่สอน ใหส้ติปัญญาและคุณธรรมอนัเป็นเคร่ืองช้ีน าความส าเร็จในชีวติของผูว้จิยัต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษากระบวนการการจดัการ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และ ความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ของธุรกิจสปา ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจสปา ในจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการการจดัการ และสภาพแวดลอ้มทัว่ไปกบัความไดเ้ปรียบ ทางการแข่งขนัธุรกิจ
สปา ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจสปา ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 
170 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.970 สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติที ค่าสถิติเอฟ และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ผลการศึกษาพบวา่ 
กระบวนการการจดัการ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ของธุรกิจสปา ในจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ อยู่ในระดบัมากทั้ งในภาพรวม และรายดา้น   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจสปา ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูป้ระกอบ
ธุรกิจสปาในจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจสปาในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดยรวม ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 ส่วนระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการก าเนินงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่ โดยรวมแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลศึกษาการความสัมพนัธ์ พบวา่ กระบวนการจดัการ และสภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจ มีความสัมพนัธ์กับความได้เปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจสปาในจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อย่างมี
นยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

ค าส าคัญ :  กระบวนการจัดการ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ความได้เปรียบในการแข่งขนั ธุรกิจสปา ในจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 
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ABSTRACT 
 This research aimed to (1) Study Management process and Business environment and the competitive 
advantage of the spa business, in Prachuap Khiri Khan Province. (2) Study the compare opinions on the 
competitive advantage of the spa business in Prachuap Khiri Khan Province, by personal factors. (3) Study the 
relationship between management processes and Business environment  on the competitive advantage of the spa 
business, in Prachuap Khiri Khan Province. The samples were spa business owner used to study in this research 
is 170. Tools used in the study were query as Rating Scale with 0.970 reliability. The statistics used in data 
analysis were percentage, means, standard deviation and the hypothesis was tested by t-test (Independent), F-
test (One-way ANOVA), and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient Test. 
 The results showed that:The overall and each aspect of Management process, Business environment 
and competitive advantage of the spa business, in Prachuap Khiri Khan Province were at high level.The 
comparison by personal factors, Education, Duration of Operation and income/month were difference with 
statistically significant at .05 and sex, age, Marital were non-significant.The overall and each aspect, of the 
relationship between Management process and Business environment on the competitive advantage of the spa 
business in Prachuap Khiri Khan Province with 0.01 statistical significance.  
 
KEYWORD   :  Management process  Business environment competitive advantage of the spa business, in 

Prachuap Khiri Khan Province 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
               แนวโนม้ความสนใจในการดูแลสุขภาพท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของคนไทยในกลุ่มชนชั้นกลาง ซ่ึงเป็นประชากร
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70 ของประชากรไทยทั้งหมด เป็นโอกาสให้ธุรกิจสปาขยายตวั สู่ตลาดระดบักลาง ซ่ึงมี
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศไทย รวมถึงกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมีก าลงัซ้ือ
ระดบัปานกลางข้ึนไป โดยผูป้ระกอบการธุรกิจสปาส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย เปิดด าเนินธุรกิจอยู่ในเมืองใหญ่ 
หรือย่านธุรกิจ ครอบคลุมตั้ งแต่สปาท่ีอยู่นอกโรงแรม แต่จับตลาดบน และสปาขนาดเล็กท่ีจับตลาดระดับ
รองลงมา โดยปัจจุบนัสปาไทยมีการเติบโตปีละกวา่ 30% จากสปาท่ีไดม้าตรฐานทั้งหมด 500 แห่งทัว่ประเทศ แต่
ขณะเดียวกนัในจ านวนดงักล่าวยงัมี ประมาณ 200 แห่งท่ียงัมีปัญหาในเร่ืองของมาตรฐานของการบริหารจดัการ 
สปาท่ีถูกตอ้ง จนท าใหไ้ม่สามารถสูก้บัคู่แข่งขนัได ้และตอ้งปิดตวัลงในท่ีสุด (ศรีอนนัต.์ 2560) ปัจจุบนัธุรกิจ 
สปามีการก าหนดรูปแบบของธุรกิจสปาไว ้3 รูปแบบ คือ (1) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ (2) กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ 
(3) กิจการนวดเพ่ือเสริมสวย (กระทรวงสาธารณสุข. 2551) และ ยงัไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ในการช่วยผลกัดนัให้สปาไทยมีความพร้อม ในดา้นคุณภาพ และมาตรฐานในระดบัสากล มีการส่งเสริม
ใหผู้ป้ระกอบการเขา้ร่วมกนัแข่งขนัในรายการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจสปา ซ่ึงรางวลัดงักล่าวจะเป็นเคร่ืองช่วย
การันตีให้กับธุรกิจสปาไทย ได้อย่างชัดเจนอีกทั้ งยงัเป็นช่องทางท่ีท าให้ผูบ้ริโภครู้จักสปาไทยได้มากข้ึน 
โดยเฉพาะในความเช่ือมัน่ เร่ืองคุณภาพมาตรฐานท่ีดีของผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการการพฒันาทางดา้นธุรกิจ 
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สปาไทย โดยส่ิงส าคญัจะต้องพฒันา ได้แก่ กลยุทธ์การบริหารและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนผลิต
บุคลากร ท่ีเป็นคนไทยในการใหบ้ริการ ซ่ึงตลาดมีความตอ้งการบุคลากรดา้นสปาท่ีเป็นคนไทยมากกวา่ชาติอ่ืน ๆ 
เพราะตลาดมองวา่จะไดค้วามรู้สึก และไดรั้บการบริการท่ีเป็นสปาไทยอยา่งแทจ้ริง ขณะท่ีทางสมาคมธุรกิจสปา
เองไดจ้ดัฝึกอบรมการให้ความรู้ ทั้ งในระดบัพนักงานผูใ้ห้บริการ และในระดบั ผูบ้ริหารอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย 
ธุรกิจสปาจึงมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน ทั้งภายในประเทศไทย และในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบา้นท่ี
เร่ิมมีการพฒันาธุรกิจสปาอยา่งต่อเน่ือง เช่น อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย เวยีดนาม พม่า และลาว (พชัรินทร์ จ าปา. 
2560) ซ่ึงจะเป็นคู่แข่งขนักบัธุรกิจสปา ท่ีน่ากลวัในอนาคตอนัใกล ้ดงันั้นธุรกิจสปาไทยจะตอ้งใชก้ลยทุธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจทั้งในเชิงรุกและรับท่ีควบคู่กนั เช่น การบริหารจดัการในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการบริหารจดัการ
เชิงกลยทุธ์ เพราะการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์ เป็นกระบวนการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบจากวสิัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหาร ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกขององค์กร เพ่ือวาง
แนวทางการด าเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์ และก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบจากคู่แข่งขนัทาง
ธุรกิจ (Thompson and Strickland. 1999) ซ่ึงจะช่วยให้ธุรกิจสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ ท่ีตั้ งไวไ้ด้ และเป็น
แนวทางไปสู่การมีศกัยภาพในการแข่งขนักบัคู่แข่งในธุรกิจสปา ท่ีมีการแข่งขนัสูง   
 จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะเห็นได้ว่า การบริหารธุรกิจสปา จะประสบผลส าเร็จไดน้ั้น ข้ึนอยู่กับ
องค์ประกอบหลายประการ เช่น ผูป้ระกอบการตอ้งมีภาวะผูน้ าในการน าเอาบริหารจดัการ มาปรับใชใ้นธุรกิจ
ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทางการตลาดท่ีมีการแข่งขนั เพ่ือให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ มีผลการด าเนินการท่ีดี 
และมีประสิทธิภาพ จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยท่ี เก่ียวขอ้ง  ดังนั้นผูว้ิจัย จึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง กระบวนการจดัการ และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ วา่มีอิทธิพลต่อความ
ไดเ้ปรียบ ในการแข่งขนัของธุรกิจสปา ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มากหรือนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ีผลวิจยัท าให้ทราบ
ถึงความสัมพนัธ์และอิทธิพลของกระบวนการจดัการ และ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ท่ีมีต่อความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั ของธุรกิจสปา ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และสามารถ น าขอ้มูลไปใชใ้นการพฒันาปรับปรุง พฒันา
แนวทางในการบริหารจดัการธุรกิจสปา ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการก าหนดนโยบาย เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจสปา ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน รวมทั้งยงัเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจในดา้นการ
สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ของธุรกิจ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการและประชาชน ผูส้นใจทัว่ไปอีกดว้ย 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพ่ือศึกษากระบวนการจดัการของธุรกิจสปา สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัของธุรกิจสปาในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจสปา ในจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการเชิงกลยุทธ์ และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ท่ีมีต่อความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัธุรกิจสปา ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย   
        การศึกษาวจิยั ความสัมพนัธ์ระหวา่ง กระบวนการจดัการ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัของธุรกิจสปา ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการ
ประยกุตใ์ชแ้นวคิด ทฤษฎี กระบวนการการจดัการเชิงกลยทุธ์ ของ Bartol & Martin (1997) ประกอบดว้ย (1) การ
วางแผน (2) การจดัองคก์าร (3) การน า (4) การควบคุม การศึกษาสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ตามแนวคิดทฤษฎีของ 
Jansen et al. (2006) ประกอบดว้ย (1) สภาพแวดลอ้ม ท่ีเปล่ียนแปลงเป็นพลวตัร (2) สภาพแวดลอ้มท่ีเนน้การแข่งขนั 
และศึกษาความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ตามแนวคิด ทฤษฎี ของ Porter (1990) ประกอบดว้ย (1) กลยทุธ์การสร้าง
ความแตกต่าง (2) กลยทุธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า (3) กลยทุธ์ในการตอบสนองท่ีรวดเร็ว สามารถน ามาพฒันาเป็น
กรอบแนวคิด ในการวจิยัคร้ังน้ี ดงัภาพประกอบท่ี  2 
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2. สภาพแวดลอ้มในการแข่งขนั 

ตวัแปรต้นหรือตวัแปรอสิระ 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน 
     1. กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง 
     2. กลยทุธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า 
     3. กลยทุธ์ในการตอบสนองท่ีรวดเร็ว 

ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
   1. เพศ 
   2. อาย ุ
   3. สถานภาพสมรส 
   4. ระดบัการศึกษา 
   5. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
   6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
การศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่ง กระบวนการจดัการ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และความไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนัของธุรกิจสปา ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในคร้ังน้ี ใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัเชิงปริมาณ  
4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 1. ประชากรทีศึ่กษา  
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ และพนกังานท่ีปฏิบติังานในธุรกิจ สปา ท่ี
ผ่านการรับรองมาตรฐานโดยกลุ่มส่งเสริมธุรกิจบริการเพ่ือสุขภาพ ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ คือสปาเพ่ือสุขภาพ นวดเพ่ือสุขภาพ นวดเพ่ือเสริมสวย ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 18 
แห่ง และมีบุคลากรจ านวนทั้งส้ิน 175 คน ทั้งน้ีการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกศึกษาเฉพาะธุรกิจสปาท่ีผ่านการ
รับรองมาตรฐานโดยกลุ่มส่งเสริมธุรกิจบริการเพ่ือสุขภาพ ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ใน
เขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์เท่านั้น  
 2. กลุ่มตวัอย่าง 
 ผูว้ิจยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชต้ารางการก าหนดกลุ่มตวัอย่างส าเร็จรูปของ เครจซ่ี 
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีทั้งส้ิน 
จ านวน 120 คน นอกจากน้ี การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย ์(Mailing) เป็นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีผูต้อบมกัไม่ให้รับความร่วมมือมากนัก หรือหมายถึงสัดส่วนท่ีผูต้อบจะส่งแบบสอบถามคืน 
(Response Rate) ค่อนขา้งต ่า ผูว้ิจยัจึงไดป้ระมาณอตัราการตอบกลบัเป็น 120 + (120 x 0.4) = 168 คน (กลัยา วา
นิชยบ์ญัชา. 2549) เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการเก็บขอ้มูล และเพ่ือเป็นการส ารอง หรือลดความคลาดเคล่ือน
จากการตอบแบบสอบถาม ของกลุ่มตวัอยา่ง กรณีท่ีมีการส่งแบบสอบถามคืนค่อนขา้งต ่า และเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมี
ความสมบูรณ์ครบถว้น น่าเช่ือถือมากข้ึน จากกรณีความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์ 
ดงันั้น จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ จ านวน 170 คน   

4.3  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1. ขอหนงัสือแนะน าตวัเพ่ือขอความอนุเคราะห์ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด ไปยงัผูป้ระกอบการในธุรกิจสปา ในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 2. ผูว้ิจยัท าการติดต่อสถานประกอบการธุรกิจสปาในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยท าหนงัสือ
ช้ีแจงขอความร่วมมือพร้อมแนบแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมถึงผูต้อบแบบสอบถาม ทุกคน โดยผูใ้หข้อ้มูล
แต่ละแห่ง ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการ/พนกังาน/เจา้หนา้ท่ี หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
 3. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัได้
น าส่งและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในบางส่วน และบางส่วนจะใชก้ารส่งทางไปรษณียใ์หก้บัผูป้ระสานงาน
ซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ภายในสถานประกอบการธุรกิจสปาในเขตจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ในกรณีท่ียงัไม่ได้รับ
แบบสอบถามคืน ผูว้ิจยัจะด าเนินการติดตามคร้ังท่ี 2 และ 3 โดยวิธีการต่างๆ เช่น ส่งแบบสอบถามไปให้ใหม่ 
โทรศพัทส์อบถาม และติดตามดว้ยตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
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 4. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จ านวน 170 ชุด ไปด าเนินการเก็บขอ้มูล  
 5. ผูว้จิยัด าเนินการรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จ านวน 170 ชุด เพื่อน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล 

 4.4  การวเิคราะห์ข้อมูล  
      ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมด น ามา
วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย  โดยก าหนดระดับความมี
นยัส าคญั 0.05   สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
 1. ใชโ้ปแกรมส าเร็จรูป SPSSในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ส าหรับการ
วเิคราะห์สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (S.D.) ใช้รายงานและอธิบายกระบวนการ
จดัการ สภาพแวดลอ้มทัว่ไป และความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
 2. วเิคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้ ดงัน้ี 
  2.1 ใชส้ถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง 
  2.2 ใช้การวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบความ
แตกต่างท่ีมีมากกวา่สองกลุ่ม ไดแ้ก่ อายรุะดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ถา้หากพบความ
แตกต่างกนั จะด าเนินการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวธีิของ Scheff  
 3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีผูว้ิจยัน ามาใชเ้พ่ือหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
ดว้ยการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) 
 
ตารางที ่1 ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจสปาในจงัหวดั 
 ประจวบคีรีขนัธ์เป็นรายคู่ โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Mothod) จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ความได้เปรียบฯ ระยะเวลา ต า่กว่า15000 15000-25000 25001-35000 มากกว่า35000 
1. ดา้นการสร้างความ
แตกต่าง 

ต ่ากวา่15000 - 0.15542 005495 0.60000* 
15000-25000 - - 0.21037 0.75542* 
25001-35000 - - - 054505 
มากกวา่35000 - - - - 

2. ดา้นการเป็นผูน้ าดา้น
ตน้ทุนต ่า 

ต ่ากวา่15000 - 0.17035 0.05104 0.73016* 
15000-25000 - - 0.22139 0.90051* 
25001-35000 - - - 0.67912* 
มากกวา่35000 - - - - 

ในภาพรวม ต ่ากวา่15000 - 0.12498 0.10826 0.60106* 
15000-25000 - - 0.23324 0.72604* 
25001-35000 - - - 0.49280 
มากกวา่35000 - - - - 

 *  มนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 1 พบวา่ ในภาพรวม มีจ านวน 2 คู่ คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 15000 บาทกบัรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนมากกวา่ 35000 บาทข้ึนไป (0.60106) และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15000-25000 บาทกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
มากกว่า 35000 บาทข้ึนไป (0.72604) ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกนั้ น พบว่า ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ ดา้นการสร้างความแตกต่าง พบวา่ มีจ านวน 2 คู่ คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 15000 บาทกบั
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 35000 บาทข้ึนไป (0.60000) และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15000-25000 บาทกบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 35000 บาทข้ึนไป (0.75542) ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกนั้น 
พบวา่ ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ดา้นการเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า พบวา่ มีจ านวน 3 คู่ คือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 
15000 บาทกบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 35000 บาทข้ึนไป (0.73016) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15000-25000 บาทกบั
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 35000 บาทข้ึนไป (0.90051) และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25001-35000 บาทกบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 35000 บาทข้ึนไป (0.67912) ท่ีแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกนั้น 
พบวา่ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  
 

5. สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาวจิยัคร้ังนีผู้้วจิยัสามารถสรุปผลการวจิยัได้ดงันี ้
กระบวนการการจดัการของธุรกิจสปา ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ทั้ง 4 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้น

การวางแผน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (3.86) รองลงมาคือ ดา้นการจดัองคก์ร (3.85) ดา้นการควบคุม (0.82) และดา้นการน า 
(3.75) ตามล าดบั  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ของธุรกิจสปา ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ทั้ง 2 ดา้นอยูใ่นระดบั 
มาก โดยดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีเน้นการแข่งขนั มีค่าเฉล่ียสูงสุด (3.98) รองลงมาคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ด าเนินงาน (3.795) ตามล าดบั การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจสปา 
ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูป้ระกอบธุรกิจสปาในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ท่ีมี
เพศ อายุ สถานภาพการสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจสปา ใน
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดยรวม ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนระดบัการศึกษา ระยะเวลาใน
การก าเนินงาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05
กระบวนการจดัการ และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ มีความสมัพนัธ์กบัความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจสปา
ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณา รายละเอียด พบวา่ กระบวนการ
จดัการมีความสัมพนัธ์กบัความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัธุรกิจสปา ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ดา้นการสร้างความ
แตกต่าง ในทางบวกอยูใ่นระดบัสูง (0.711) รองลงมาคือ มีความสัมพนัธ์กบัดา้นการเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า ใน
ทางบวกอยู่ในระดบัสูง (0.672) และมีความสัมพนัธ์กบัดา้นการตอบสนองท่ีรวดเร็ว อยูใ่นระดบัปานกลาง (r=
0.563) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ตามล าดบั และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์กบัความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัธุรกิจสปา ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ด้านการสร้างความแตกต่าง ในทางบวกอยู่ใน
ระดับสูง (0.711) รองลงมาคือ มีความสัมพนัธ์กับด้านการเป็นผูน้ าด้านตน้ทุนต ่า ในทางบวกอยู่ในระดับสูง 
(0.672) และมีความสัมพนัธ์กบัดา้นการตอบสนองท่ีรวดเร็ว ในทางบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง (r=0.563) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ตามล าดบั 
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6. อภิปรายผล 
 ผลการศึกษากระบวนการจัดการ ของธุรกิจสปา ในจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ พบว่า โดยภาพรวม
กระบวนการจดัการ ของธุรกิจสปา ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่น
ระดบัมาก ทั้ง 4 ดา้นโดยดา้นการวางแผน มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นการจดัองคก์ร ดา้นการควบคุม และ
ดา้นการน า สามารถอธิบายไดว้า่ หากผูป้ระกอบการธุรกิจสปา ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีกระบวนการวางแผน
โดยการก าหนดเป้าหมาย และทิศทาง การพฒันาองคก์ร ทั้งแผนการด าเนินงาน ทั้งในระยะสั้นและแผนระยะยาว
ไวอ้ย่างชดัเจน มีการบริหารจดัการโครงสร้างการด าเนินงานตามแบบแผนท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีการน านโยบาย กฎเกณฑต์่าง ๆ มาใชก้ าหนดกลยทุธ์ในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ หาก
ผูป้ระกอบการธุรกิจสปา ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีกระบวนการบริหารจดัการดา้นการวางแผน ดา้นการจดั
องคก์ร ดา้นการควบคุม และดา้นการน าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ยอ่มจะเกิดประสิทธิผลต่อการด าเนินธุรกิจ 
สปาได ้ดงันั้นจึงเป็นเหตุให้กระบวนการจดัการ ของธุรกิจสปา ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อยูใ่นระดบัมาก ทั้งใน
ภาพรวม และรายดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ Bartol & Martin (1997) ท่ีกล่าวถึงกระบวนการจดัการ 
ประกอบดว้ย 4 ประการส าคญัดว้ยกนัคือ การวางแผน (Planning) การจดัองคก์ร (Organizing) การน า (Leading) 
และการควบคุม (Control) กล่าวคือ กระบวนการจดัการท่ีเร่ิมตน้ จากการวางแผนแลว้ไปจบลงท่ีการควบคุมจะ
เป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวตัรท่ีเปล่ียนแปลง ไปเร่ือย ๆ ตามสภาพแวดลอ้มขององคก์รทั้งท่ีเป็นสภาพแวดลอ้ม
ภายในและสภาวะแวดลอ้มภายนอก ดงันั้นนักบริหารจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความพร้อมอยู่เสมอเพ่ือท่ีจะท าให้การ
บริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่าง ราบร่ืนและบรรลุเป้าหมายขององค์กรในท้ายท่ีสุด และยงัสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของหลายมท่าน เช่น งานวิจัยของ มงคล  วงษ์วุฒิศัก (2550) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ อนัดบัแรก คือ ปัจจยั
ดา้นกระบวนการจดัการ งานวิจยัของ พหล  ศกัดิคะทศัน์ และคณะ (2555) ไดศึ้กษา การพฒันาความเขม้แข็งของ
ธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชน ในจังหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยทีมีอิทธิพลโดยรวมและ
อิทธิพล ทางตรงทีส่งผลต่อความเขม้แข็งมากท่ีสุด คือกลไกและกระบวนการบริหารจัดการ และงานวิจยัของ 
ศิริพร  ฟูบุตร (2556) ไดศึ้กษา ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริการเชิงรุกกบัผลการด าเนินงานทางการตลาด ของ
ธุรกิจสปาในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า การบริการเชิงรุกด้านแผนการบริการลูกคา้ มีความสัมพนัธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกบัผลการด าเนินงานทางการตลาดโดยรวม ดา้นความพึงพอใจของลูกคา้และดา้นส่วนแบ่ง
ตลาด อยูใ่นระดบัมากผลการความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการจดัการ และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจกบัความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจสปาในจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ พบว่า กระบวนการการจัดการ และ
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ มีความสมัพนัธ์กบัความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัธุรกิจสปา ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์
ดา้นการสร้างความแตกต่าง ดา้นการเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า และดา้นการตอบสนองท่ีรวดเร็ว ตามล าดบั อยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย 2 ท่ีตั้ งไว ้ สามารถอธิบายได้ว่า หาก
ผูป้ระกอบการธุรกิจสปา มีกลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า และการตอบสนองท่ีรวดเร็ว 
สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ ยอ่มสามารถสร้างความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัใหก้บัธุรกิจได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Dodh, P., Singh, S. and Ravita (2013) ท่ีอธิบายถึงสภาพแวดลอ้มทาง
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ธุรกิจไวว้า่ หมายถึง ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารและปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารมีผลกระทบ
ต่อความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร ทั้งท่ีสามารถควบคุมไดแ้ละไม่สามารถควบคุมได ้(Ucar, E., & Bilgen, 
S., 2013) เรวตัน์ ชาตรีวศิิษฎ ์และคณะ (2553) ท่ีกล่าวถึงความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Competitive Advantage) 
ไวว้่า เป็นความสามารถท่ีองค์การด าเนินธุรกิจของตวัเองได้ดีกวา่องค์การอ่ืน ท าก าไรไดสู้งกว่ามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม หรือองคก์ารสามารถสร้างให้เกิดคุณค่าแก่องคก์ารมากกวา่คู่แข่งขนั และธนภทัร กนัทาวงศ ์(2559) 
ท่ีกล่าววา่ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (Business Environment) หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ขององคก์ร และมีอิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจและการบริหารจดัการภายในองคก์ร และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของหลายท่าน เช่น งานวิจยัของ Limpsurapong and Ussahawanitchakit (2011) ไดศึ้กษากลยทุธ์การบริการแบบ
พลวตั ปัจจัย ท่ีเกิดข้ึนและผลกระทบจากธุรกิจสปาในประเทศไทย พบว่า กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการเชิงรุก มีผลกระทบต่อผลประกอบการดา้นรายไดข้องธุรกิจ งานวิจยัของ มงคล  วงษว์ฒิุศกั (2550) ได้
ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบวา่ รายไดจ้ากการด าเนินงาน เป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการประกอบธุรกิจสปา
เพื่อสุขภาพ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และงานวิจยัของ ศุภางค์  นันตา (2555) ไดศึ้กษา ผลกระทบของกลยทุธ์
นวตักรรมบริการท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจสปา ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า รายได้จากการ
ด าเนินงานแตกต่างกนั มีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ขององคก์รแตกต่างกนั  
 

7. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป  
     7.1  ข้อเสนอแนะในการน าวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
          ควรด าเนินการปรับปรุง และพฒันาในเร่ืองของการน าทรัพยากรองคก์รท่ีมีอยูม่าใชใ้หเ้กิดประโยชน์ใน
การด าเนินธุรกิจตามเป้าหมายใหมี้ประสิทธิภาพมายิง่ข้ึน และควรจดัท าทั้งแผนการด าเนินงานของธุรกิจทั้งในระยะ
สั้นและแผนระยะยาวไวอ้ยา่งชดัเจนและควรด าเนินการปรับปรุง และพฒันาในเร่ืองของ ระบบการประสานงาน
ระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และการจดัระบบท างานแต่ละฝ่าย/แผนก แยกออกจากกนั
ให้ชดัเจนมากยิ่งข้ึน ตลอดจนควรด าเนินการปรับปรุง และพฒันาในเร่ืองของ การน าขอ้มูลพ้ืนฐานของธุรกิจมา
พิจารณาเพื่อหาจุดแขง็และขอ้ไดเ้ปรียบ ท่ีแตกต่างจากร้านอ่ืน มาก าหนดเป็นกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
       7.2  ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่าง กระบวนการจัดการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจสปาในระดบัภูมิภาค หรือระดบัประเทศ 
 2. ควรศึกษา ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจของลูกคา้/ผูใ้ชบ้ริการ และความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนัของธุรกิจสปา ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 3. ควรศึกษาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัของธุรกิจสปา ใน
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เช่น (1) สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้ง (3) เทคโนโลย ี
และ (4) ทศันคติ ค่านิยม และขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมทางสงัคม เป็นตน้ 
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8. กติติกรรมประกาศ 
รายงานการวิจยัความสัมพนัธ์ระหวา่ง กระบวนการจดัการ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และ ความไดเ้ปรียบ

ในการแข่งขนัของธุรกิจสปา ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สอาด  
บรรเจิดฤทธ์ิ   ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ตรวจแกไ้ขงานวจิยัน้ี และติดตามความกา้วหนา้
อยา่งสม ่าเสมอ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน ท่ีได้
ก รุณ าสละ เวล าอัน มี ค่ ายิ่ งข อ ง ท่ าน  ป รับ ป รุ งแก้ ไข เค ร่ื อ ง มื อวิ จั ย จน ได้ เค ร่ื อ ง มื อ ท่ี มี คุณ ภ าพ                                        
ขอขอบคุณ อาจารยแ์ละบุคลากร ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด  อย่างสูงท่ีเป็น
ก าลงัใจและให้การสนับสนุนการท างานอยา่งต่อเน่ือง  ขอขอบคุณทุกท่านท่ียงัไม่ไดเ้อ่ยนามท่ีไดมี้ส่วนร่วมให้
งานวิจยัช้ินน้ีเสร็จส้ินสมบูรณ์ไปดว้ยดี คุณความดีหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเกิดจากงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบ
เป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดามารดาและบูรพาจารยท่ี์ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอนัเป็น
เคร่ืองช้ีน าความส าเร็จในชีวติของผูว้จิยัต่อไป 

 

9. เอกสารอ้างองิ 
กระทรวงสาธารณสุข. (2551). พระราชกจิจานุเบกษา ๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง 

ก าหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพือ่เสริมสวย มาตรฐานของสถานที่การบริการ ผู้ให้บริการ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานส าหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริม
สวยตามพระราชบัญญัตสิถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙, พ.ศ. ๒๕๕๑. 

กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2549). สถิตสิาหรับงานวจิยั. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ธนภทัร กนัทาวงศ์. (2559). ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยทุธ์การแข่งขนั

ต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทย.วทิยานิพนธ์บญัชีมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบญัชี มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

พหล  ศักดิคะทัศน์ และคณะ. (2555). ความเข้มแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนในจังหวัด
เชียงใหม่. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้เชียงใหม่. 

พชัรินทร์ จ าปา. (2560). ธุรกจิสปา. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก. http://www.thai-aec.com . 
มงคล วงษ์วุฒิศัก (2550). ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับความส าเร็จในการประกอบธุรกิจสปาเพ่ือสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการทางการกีฬา) มหาวทิยาลยัมหิดล. 
เรวฒัน์ ชาตรีวิศิษฎ์, ศิรินทร ภู่จินดา, อาทิตา ชูตระกูล, นันท์นภัส จินานุรักษ์, พิมพ์ชนก พ่วงกระแส, และ 

วรพจน์ นิลจู. (2553). Strategic Management. กรุงเทพฯ : ถงัทรัพยก์ารพิมพ.์   
ศรีอนนัต.์ (2560). [ออนไลน์] เขา้ถึงไดจ้าก www.srianant.com 
ศิริพร  ฟูบุตร. (2556). ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริการเชิงรุกกบัผลการด าเนินงานทางการตลาดของธุรกิจสปา

ในประเทศไทย. วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การจดัการการตลาด) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ศุภางค์  นันตา. (2555). ผลกระทบของกลยุทธ์นวตักรรมบริการท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจสปา ใน

ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

885 

Bartol, K. M., & Martin, D. C. (1997). Management. (2nd ed.). New York: McGraw - Hill. 
Dodh, P., Singh, S. and Ravita. (2013).  Corporate Social Responsibility and Sustainable Development in India. 

Global Journal of Management Research and Business Strategy. 3. (6) 681-688. 
Janson,J.J.P.,Van Den Bosch, F.A.J., & Volberda, H.W. (2006). Exploratory Innovayion, Exploitative 

Innovation, and Performance: Effects of Organization Antecedents and Environmental Moderators. 
Management Science, 52(11),1661-1674. 

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Journal of 
Education and Psychological Measurement. 30: 607-610. 

Limpsurapong, Chattawat and Ussahawanitchakit, Phapruke. (2011). “Dynamic Service Strategy and the 
Antecedents and Consequences: Evidence from SPA Businesses in Thailand,” Journal of 
International Business and Economics. 11(4) : 52 – 80, 2011. 

Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press. 
Thompson, A. A. Jr. and A.J. Strickland. (1999). Strategic Management : Concept and Cases. 11th ed. 

Mcgraw hill 
Ucar, E., & Bilgen, S. (2013).  case-based model for assessing the effectiveness of information systems 

outsourcing. Journal of Information Technology Case and Application Research, 15(3), 27–60. 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

886 

ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรที่ปฏบัิติงาน  
ในกลุ่มธุรกจิขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย 

FACTORS AFFECTING TO BE LEARNING ORGANIZATION OF 
EMPLOYEES OF TRANSPORTATION & LOGISTIC BUSINESS GROUP  

IN THAILAND 
 

ปิยะณฐั เกียงประสิทธ์ิ  
หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 

E-mail: pknut37@gmail.com 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาวฒันธรรมองค์กร การรับรู้การสนับสนุนจากองคก์ร และองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรท่ีปฏิบติังาน ในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย (2) เพื่อเปรียบเทียบระดบั
ความคิดเห็นท่ีมีต่อองคก์รแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรท่ีปฏิบติังาน ในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศ
ไทยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของวฒันธรรมองคก์ร การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รท่ีมี
ต่อองคก์รแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรท่ีปฏิบติังาน ในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยกลุ่มตวัอยา่ง
คือบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยจ านวน 528 คนเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า Rating Scale ท่ีมีค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ทั้ งฉบับเท่ากับ 
0.988 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลคือค่าร้อยละค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติที
ค่าสถิติเอฟและการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณผลการศึกษาพบวา่ผลการศึกษาวฒันธรรมองคก์ร การรับรู้การสนบัสนุน
จากองค์กร และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย 
พบวา่ในอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ผลการเปรียบเทียบระดบัความ
คิดเห็นท่ีมีต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรท่ีปฏิบติังาน ในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มธุรกิจขนส่ง
และโลจิสติกส์ ในประเทศไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ผลการศึกษาอิทธิพลของ
วฒันธรรมองค์กร การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรท่ีมีต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรท่ีปฏิบติังาน ในกลุ่ม
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย พบวา่ วฒันธรรมองคก์ร และการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร มีอิทธิพล
ต่อองคก์รแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรท่ีปฏิบติังาน ในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย อยูใ่นระดบัสูง
มาก (R = 0.899) หรือร้อยละ 80.80 (R2 = 0.808) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ค าส าคญั : องคก์รแห่งการเรียนรู้,  บุคลากร,  ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 
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ABSTRACT   
 This research aimed (1) To study organizational culture corporate support recognition and learning 
organization of employees in the logistics and logistics business in Thailand. (2) To compare opinions on the 
learning organization of employees in the logistics and logistics business in Thailand, by personal factors. (3) To 
study the influence of organizational culture and perceived organizational Support affect to learning organization 
of employees in the logistics and logistics business in Thailand. The samples were employees in the logistics and 
logistics business in Thailand used to study in this research is 528.  Tools used in the study were query as Rating 
Scale with 0.988  reliability. The statistics used in data analysis were percentage, means, standard deviation and the 
hypothesis was tested by t-test ( Independent) , F-test (One-way ANOVA), and Multiple Regression Analysis. 
The results showed that : The overall of organizational culture corporate support recognition and learning 
organization of employees in the logistics and logistics business in Thailand were at high level. When 
considering each factor, most of them are at high level. The results of the study in Compare the level of opinions 
on the learning organization of employees in the logistics and logistics business in Thailand by personal factors were 
found that Sex, Age, Education and Time of performance and Salary were difference with statistically significant at 
0.05.The results of the study in the influence of organizational culture and perceived organizational Support 
affect to learning organization of employees in the logistics and logistics business in Thailand. Were found that, at 
highest level (R = 0.899) or 80.80 percent, with statistical significance at the level of 0.05. 
 
KEYWORDS : Learning organization, Employee, Transportation & logistic business.  
       

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน “ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์” ไดส้ร้างปรากฏการณ์และมีบทบาทต่อธุรกิจ
อยา่งมากมาย ในฐานะท่ีโลจิสติกส์ช่วยสนบัสนุน การสร้างคุณค่า(Value Creation) ให้กบับริษทั และช่วยในการ
ปรับปรุงความสามารถในการ สร้างผลก าไร (Profitability) แต่มุมมองโลจิสติกส์ไม่แค่การขนส่งหรือการจดัการ
คลงัสินคา้อีกต่อไป โดย ขอบเขตของแนวคิด ไดข้ยายผลออกไปทัว่ทั้งวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์(Product Life Cycle) 
ดูได้จากนิยามของ Council of Logistics Management (CLM) ท่ีกล่าวไวว้่า “โลจิสติกส์” คือ “ส่วนหน่ึงของ
กระบวนการโซ่อุปทาน โดยท าการวางแผน เพ่ือ น าไปปฏิบัติ และท าการควบคุม การไหลเวียนของสินคา้ การ
บริการและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากจุดเร่ิมตน้ไปจนถึงจุดท่ีมีการบริโภค เพ่ือท่ีจะ
บรรลุถึงความตอ้งการ ของลูกคา้”  ค  านิยามน้ีไดถู้กเปล่ียนแปลงใหม่จากค านิยามดั้งเดิมของ CLM ในปี ค.ศ.1986 
โดยมีการขยายความให้กวา้งข้ึนโดยก าหนดว่า โลจิสติกส์ เป็นส่วนหน่ึงของโซ่อุปทาน ในปีค.ศ.1988 และ“โลจิ
สติกส์” หรือการส่งก าลงับ ารุง มีการใชส้ลบัไปมาในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมอยูต่ลอดมาโดยมีอีกนิยามหน่ึงท่ี
ใชโ้ดย Institute of Logistics and Transport วา่ “โลจิสติกส์” คือ “การวางต าแหน่ง ของทรัพยากรอยา่งมีความสมัพนัธ์
กบัเวลา หรือการจดัการกลยทุธ์ของโซ่อุปทานโดยรวม” และ “โซ่อุปทาน” คือ “อนุกรม ของเหตุการณ์ ท่ีมุ่งมัน่
ในการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ซ่ึงจะรวมเอาการจดัหาการผลิต การกระจายสินคา้ และการก าจดัท้ิง รวมถึง
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กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การขนส่งการจดัเก็บ และเทคโนโลยี สารสนเทศ”  มุมมองของ “โซ่อุปทาน” ตามกิจกรรม
หนา้ท่ีการท างาน คือ อนุกรมของกิจกรรมธุรกิจท่ีด าเนินการ ตามแผนก หรือฝ่ายท่ีมีอยูแ่ลว้ในบริษทัทัว่ ๆ ไปใน
ปัจจุบัน โดยเป็นสถานะพ้ืนฐานของการด าเนินธุรกิจ ทั้ งน้ีมุมมองใหม่ของ “โซ่อุปทาน” จะตอ้งมีลกัษณะเป็น
กระบวนการธุรกิจ (Business Process) ท่ีเช่ือมโยงเป็นส่วนธุรกิจเดียวกนั (Streamline Process) ซ่ึงเม่ือกระบวนการ
ธุรกิจตอ้งมีลกัษณะเช่ือมโยงกัน เป็นกระบวนการเดียวกัน ดังนั้ นการจัดการจึงมีบทบาทหน้าท่ีส าคญัใน “โซ่
อุปทาน” ซ่ึงเม่ือพูดถึง “โซ่ อุปทาน” ก็ตอ้งนึกถึงผูจ้ดัส่งวตัถุดิบและการจดัการ โดยหลกัง่าย ๆ ของ “โซ่อุปทาน” คือ 
หลายองค์กรท างานร่วมกนั คิดร่วมกนัตามแต่ความสามารถ ท่ีบริษทัของตนเองมีอยู่ และน ามาประสานรวมกนั 
เพ่ือ ผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูป ส าหรับแนวคิดของการท่ีบริษทัหรือหลายองคก์รมาเช่ือมต่อกนั มีรากฐานมาจากการ
จดัการ “โลจิสติกส์” แน่นอนวา่ การเคล่ือนยา้ยทางกายภาพของผลิตภณัฑต์ลอดขั้นตอนต่าง ๆ ใน “โซ่อุปทาน” 
เป็นส่วนส าคญั ของระบบธุรกิจและเศรษฐกิจ แต่แนวคิดไดถู้กเปล่ียนไปและถูกขยายผลในเชิงความสมัพนัธ์กนั
อยา่งแยกไม่ออกระหวา่ง “โลจิสติกส์”และ “โซ่อุปทาน” โดย CLM ไดนิ้ยามความหมายของ “โลจิสติกส์” วา่ “โล
จิสติกส์เป็นส่วนหน่ึงของโซ่อุปทาน ท่ีวางแผนปฏิบติัและควบคุมการไหลและการจดัเก็บของสินคา้และบริการ 
และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลจากจุดเร่ิมตน้ไปสู่จุดบริโภคข้ึน เพ่ือท่ีจะบรรลุ
ถึงความตอ้งการของลูกคา้” ส าหรับกระบวนการเชิง “โลจิสติกส์” นั้น ไม่ไดมี้การเพ่ิมคุณค่า หรือประโยชน์ใน
เชิงคุณลกัษณะการใชง้านในตวัผลิตภณัฑ ์แต่กระบวนการ “โลจิสติกส์” จะช่วยสนบัสนุนในการเคล่ือนยา้ยขนถ่าย 
วตัถุดิบ ช้ินส่วน จากกระบวนการเพ่ิมคุณค่าหน่ึง ไปยงักระบวนการเพ่ิมคุณคุณค่าหน่ึง ตลอดทั้งกระบวนการ
ธุรกิจทั้งหมด หรือทั้ง “โซ่อุปทาน”   
 จากหลกัการและเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า “ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์”ในปัจจุบนั
ตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัองคก์รตอ้งมีการปรับปรุงและพฒันาตนเองเพ่ือให้อยูร่อดในธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์ให้
ได ้ดงันั้นผูบ้ริหารในหลายองคก์รของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งสร้างองคก์รของตวัเอง
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพราะการเป็นองค์กรท่ีมีการเรียนรู้จะท าให้องค์กรและ
บุคลากรมีกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผลโดยมีการเช่ือมโยงรูปแบบของ
การทางานเป็นทีม (Team Working)สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเขา้ใจเตรียมรับกบัความเปล่ียนแปลง
เปิดโอกาสให้ทีมท างานและมีการให้อ านาจในการตัดสินใจ  (Empowerment) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศของการคิดริเร่ิม (Initiative) และการสร้างนวตักรรม (Innovation) ซ่ึงจะท าให้เกิดองค์กรท่ีเขม้แข็ง
พร้อม เผชิญ กับสภาวะการแข่งขัน(วสิษฐ์ พรหมบุตร, 2555)ซ่ึงจากการทบวนวรรณกรรม พบว่า ยงัไม่มี
การศึกษาว่าวฒันธรรมองค์กร และการรับรู้การสนับสนุนจากองคก์ร มีความสัมพนัธ์ และมีอิทธิพลต่อองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย ไวอ้ย่างชัดเจน
เท่าท่ีควร ดังนั้ นผู ้วิจัยจึงประยุกต์ใช้แนวคิดของ Dension (2007)ในการศึกษาวัฒนธรรมองค์กร ใน 4 ด้าน 
ประกอบดว้ย (1) การมีส่วนร่วมแบบเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัพนัธกิจ (2) ความสอดคลอ้งตอ้งกนั (3) ความสารถในการ
ปรับตวั และ (4) การมุ่งเนน้พนัธกิจประยกุตใ์ชแ้นวคิดของ Rhoades and Eisenberger (2002) ในการศึกษาการรับรู้
การสนับสนุนจากองค์กร ใน 5 ดา้นประกอบดว้ย (1) ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ (2) ดา้นความรู้ในงานและ
โอกาสกา้วหนา้ (3) ดา้นความมัน่คงในการท างาน (4) ดา้นจิตอารมณ์ และ (5) ดา้นการปฏิบติังาน และประยกุตใ์ช้
แนวคิดทฤษฎีของ Peter M. Senge (1990) ในการศึกษาการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ใน 5 ดา้น ประกอบดว้ย (1) การ
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เป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (2) การมีรูปแบบความคิด(3) มีวสิยัทศัน์ร่วม (4)การเรียนรู้เป็นทีมและ (5) การคิดเชิงระบบเพื่อ
ศึกษาวา่ปัจจยัดงักล่าว มีความสมัพนัธ์และมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของพนกังานท่ีปฏิบติังานใน
กลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยมากหรือนอ้ยเพียงใดทั้งน้ีผลวิจยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ีจะท าใหท้ราบปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย 
ตลอดจนสามารถน าขอ้มูลจากงานนิพนธ์น้ีมาใชใ้นการพฒันาปรับปรุงวฒันธรรมองค์กรและการรับรู้การสนับสนุน
จากองค์กรเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาองค์กรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยเฉพาะพนักงานท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลไดสู้งสุด   
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 (1) เพื่อศึกษาวฒันธรรมองคก์ร การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร และองคก์รแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรท่ี
ปฏิบติังาน ในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย 
 (2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นท่ีมีองคก์รแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรท่ีปฏิบติังาน ในกลุ่มธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 (3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของวฒันธรรมองคก์ร การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์รท่ีมีต่อองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
ของบุคลากรท่ีปฏิบติังาน ในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย 
 

3  กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในกลุ่ม
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย คร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Dension (2007)เพื่อศึกษา
วฒันธรรมองค์กร ประยุกตใ์ชแ้นวคิดของ Phoades and Eisenberger (2002) เพื่อศึกษาการรับรู้การสนบัสนุนจาก
องคก์ร และประยกุตใ์ชแ้นวคิดทฤษฎีของ  Peter M. Senge (1990) ซ่ึงสามารถน ามาพฒันาเป็นกรอบแนวคิดส าหรับ
การวจิยัในคร้ังน้ีไดด้งัน้ี 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในกลุ่มธุรกิจ

ขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยในคร้ังน้ีใชว้ทิยาการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology)  
โดยน าขอ้มูลมาตรวจสอบกบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีผูว้จิยัก าหนดข้ึนจากหลกัการแนวคิดและทฤษฎี 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มธุรกิจขนส่ง และ โลจิสติกส์ ท่ีจด

ทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงมี จ านวน 20 บริษัท มีพนักงานทั้ งส้ิน 19,865 คน (ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2559) เท่านั้น 
 กลุ่มตวัอย่าง 

วัฒนธรรมองค์กร 
     1. การมีส่วนร่วมแบบเก่ียวขอ้ง 
         ในการปฏิบติัพนัธกิจ      
     2. ความสอดคลอ้งตอ้งกนั  
     3. ความสารถในการปรับตวั  
     4. การมุ่งเนน้พนัธกิจ 

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร 
  1. ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ   
  2. ดา้นความรู้ในงานและโอกาสกา้วหนา้  
  3. ดา้นความมัน่คงในการท างาน  
  4. ดา้นจิตอารมณ์   
  5. ดา้นการปฏิบติังาน 

 

ตัวแปรต้น 
 ปัจจัยส่วนบุคคล 

   1. เพศ 
   2. อาย ุ
   3. ระดบัการศึกษา 
   4. ต าแหน่งงาน 
   5. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
   6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
     1. การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้  
     2. รูปแบบความคิด 
     3. การมีวสัิยทศัน์ร่วม  
     4. การเรียนรู้เป็นทีม 
     5. การคิดเชิงระบบ 

ตัวแปรตาม 
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 ผูว้จิยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี โดยก าหนดใหมี้ค่าความคลาดเคล่ือน = 
0.05 หรือท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งของ 
Krejcie & Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ทั้ งส้ิน จ านวน 377 คน  นอกจากน้ีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลดว้ยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย ์(Mailing) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีผูต้อบมกัไม่ใหรั้บ
ความร่วมมือมากนกั หรือหมายถึงสัดส่วนท่ีผูต้อบจะส่งแบบสอบถามคืน (Response Rate) ค่อนขา้งต ่า ผูว้ิจยัจึง
ไดท้ าการประมาณอตัราการตอบกลบัเป็น 377 + (377 x 0.4) = 528 คน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) เพ่ือป้องกนั
ความผิดพลาดในการเก็บขอ้มูล เพ่ือเป็นการส ารอง หรือลดความคลาดเคล่ือนจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตวัอยา่ง กรณีท่ีมีการส่งแบบสอบถามคืนค่อนขา้งต ่า และเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ ครบถว้น น่าเช่ือถือมาก
ข้ึน จากกรณีความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอยา่งไม่สมบูรณ์ ดงันั้นจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั
คร้ังน้ี คือ จ านวน 528 คน ซ่ึงมีจ านวนเพียงพอและมากกว่าขนาดกลุ่มตวัอย่างขั้นต ่าท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนั้ นผูว้ิจัยจึงแจกแบบสอบถามไปยงัพนักงาน ท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 
จ านวนทั้งส้ิน 528 คน 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของพนักงานท่ีปฏิบติังานใน

กลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมีตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้ง 4ตวัแปรได้แก่ตวัแปรด้านปัจจยัส่วนบุคคล ตวัแปรดา้นวฒันธรรมองค์กร ตวัแปรดา้นการรับรู้การ
สนบัสนุนจากองคก์ร  และตวัแปรดา้นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในกลุ่มธุรกิจ

ขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยคร้ังน้ี ใช้วิทยาการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) 
ทั้งน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กบับุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด 528 คน 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัมีวธีิด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมมาจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ รวมทั้ ง
ศึกษาจากผลงานทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หนังสือ บทความ รายงานวิจยั และสถิติขอ้มูลต่าง ๆ จาก หอสมุด 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงขอ้มูลทุติยภูมิน้ีใชใ้นการศึกษาเอกสาร และงานวจิยั ท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 รวมทั้งใชใ้น
การวางแผนการวจิยัในบทท่ี 3  
 2. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจากภาคสนามด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม มีล าดบัขั้นด าเนินการ ดงัน้ี 
  2.1 ขอหนังสือแนะน าตวัเพ่ือขอความอนุเคราะห์ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากบัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ดไปยงัผูป้ระกอบการกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ท่ีจดทะเบียนอยูใ่น
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 20 บริษทั 
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  2.2 ผูว้ิจัยส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยการ
จดัส่งทางไปรษณียใ์หก้บักลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ีทั้งหมด พร้อมกบัส่งซองติดแสตมป์และจ่าหนา้ซองพร้อมส่ง
แบบสอบถามกลบัคืนใหก้บัผูว้จิยั ส าหรับในกรณีท่ียงัไม่ไดรั้บแบบสอบถามคืน ผูว้ิจยัจะด าเนินการติดตามคร้ังท่ี 
2 และ 3 โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ส่งแบบสอบถามไปให้ใหม่ โทรศัพท์สอบถาม และหรือติดตามด้วยตนเอง ทั้ งน้ี
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและสมบูรณ์ ใหม้ากท่ีสุด 
  2.3 ผูว้จิยัตรวจสอบแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาทั้งหมด 
  2.4 ผูว้จิยัด าเนินการรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ทั้งหมด ไปวเิคราะห์ขอ้มูล เพ่ือหาค่าสถิติ
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้ งหมดมาวิเคราะห์
และประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจยั โดยก าหนดระดบั ความมีนัยส าคญั 0.05 
และมีสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
 1. ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชส้ าหรับวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 
 2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)ใช้ส าหรับ วิเคราะห์
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นวฒันธรรมองคก์ร การรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร และการเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ 
 3. การวิเคราะห์อิทธิพลของวฒันธรรมองค์กร และการรับรู้การสนบัสนุนจากองค์กรท่ีมีต่อการเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ของพนักงานท่ีปฏิบติังานในกลุ่มธุรกิจขนส่ง และ โลจิสติกส์ในประเทศไทยโดยใชส้ถิติ
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 
ตารางที ่1  แสดงระดบัการส่งผลของวฒันธรรมองคก์ร และการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร ท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในกลุ่มธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ในประเทศไทยในภาพรวม 
ตวัแปรเกณฑ์ ตวัพยากรณ์ b  t R R2 F SEest

 

องค์กรแห่งการ
เรียนรู้   ใน
ภาพรวม 
(TOR) 

a = 0.662   7.794 * 

0.899 0.808 242.279 ±0.28714 

CU1 -0.094 -0.102 -2.660 * 
CU2 -0.078 -0.077 -2.518 * 
CU3 -0.026 -0.023 -0.702  
CU4 0.270 0.311 8.244 * 
SU1 -0.010 -0.013 -0.412  
SU2 0.070 0.082 2.139 * 
SU3 0.057 0.069 1.513  
SU4 0.207 0.238 5.478 * 
SU5 0.429 0.477 11.819 * 

 *  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 1 สรุปไดด้งัน้ี 
 องค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาพรวม (TOR)พบว่า วฒันธรรมองค์กร (TCU) ประกอบดว้ย ด้านการมี
ส่วนร่วมแบบเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัพนัธกิจ (CU1) ดา้นความสอดคลอ้งตอ้งกนั (CU2) ดา้นความสารถในการ
ปรับตวั (CU3) ด้านการมุ่งเน้นพนัธกิจ (CU4) และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร(TSU) ประกอบด้วย ด้าน
ผลตอบแทนและสวสัดิการ (SU1) ดา้นความรู้ในงานและโอกาสกา้วหนา้ (SU2)ดา้นความมัน่คงในการท างาน (SU3) 
ด้านจิตอารมณ์  (SU4) ด้านการปฏิบัติงาน  (SU5)มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในกลุ่มธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ในประเทศไทยในภาพรวม (TOR) อยูใ่นระดบัสูงมาก มีค่าเท่ากบั 0.899 
(R = 0.899) หรือร้อยละ 80.80 (R2 = 0.808) มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากบั ±0.28714เม่ือ
ทดสอบความมีนัยส าคญัทางสถิติ พบวา่ มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 6 ค่า โดยดา้นการปฏิบติังาน 
(SU5)มีอิทธิพลสูงสุด ( = 0.477) รองลงมาคือ ด้านการมุ่งเน้นพันธกิจ (CU4)( = 0.311) ด้านจิตอารมณ์ 
(SU4)( = 0.238) ดา้นการมีส่วนร่วมแบบเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัพนัธกิจ (CU1)( = -0.102) ดา้นความรู้ในงานและ
โอกาสก้าวหน้า (SU2) ( = 0.082) และด้านความสอดคลอ้งตอ้งกัน (CU2) ( = -0.077) ตามล าดับ และสามารถ
เขียนเป็นสมการพยากรณ์ความสมัพนัธ์เชิงเหตุผลในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี 
 สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 

 Ŷ TOR = 0.662 -0.094XCU1 - 0.078XCU2 - 0.026XCU3 + 0.270XCU4 
   -0.010XSU1+ 0.070XSU2+ 0.057XSU3+ 0.207XSU4 + 0.429XSU5 
 สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 

 Ẑ TOR = -0.102ZCU1 - 0.077ZCU2 - 0.023ZCU3 + 0.311ZCU4 
   -0.013ZSU1+ 0.082ZSU2+ 0.069ZSU3+ 0.238ZSU4 + 0.477ZSU5 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัองคก์รแห่งการเรียนรู้ ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในกลุ่มธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบว่าบุคลากรท่ีปฏิบติังานในกลุ่มธุรกิจขนส่ง
และโลจิสติกส์ในประเทศไทยท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มธุรกิจขนส่ง
และโลจิสติกส์ ในประเทศไทยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 วฒันธรรมองค์กร (TCU) 
ประกอบดว้ย ดา้นการมีส่วนร่วมแบบเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัพนัธกิจ (CU1) ดา้นความสอดคลอ้งตอ้งกนั (CU2) 
ดา้นความสารถในการปรับตวั (CU3) ด้านการมุ่งเน้นพนัธกิจ (CU4) และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร (TSU) 
ประกอบดว้ย ดา้นผลตอบแทนและสวสัดิการ (SU1) ดา้นความรู้ในงานและโอกาสกา้วหนา้ (SU2) ดา้นความมัน่คงใน
การท างาน (SU3) ดา้นจิตอารมณ์ (SU4) ดา้นการปฏิบติังาน (SU5)มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในกลุ่มธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ในประเทศไทย ในภาพรวม (TOR) อยูใ่นระดบัสูงมาก มีค่า
เท่ากบั 0.899 (R = 0.899) หรือร้อยละ 80.80 (R2 = 0.808) มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากบั±
0.28714เม่ือทดสอบความมีนัยส าคญัทางสถิติ พบว่า มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 6 ค่าโดยดา้นการ
ปฏิบติังาน (SU5)มีอิทธิพลสูงสุด ( = 0.477) รองลงมาคือ ดา้นการมุ่งเนน้พนัธกิจ (CU4)( = 0.311) ดา้นจิตอารมณ์ 
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(SU4) ( = 0.238) ดา้นการมีส่วนร่วมแบบเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัพนัธกิจ(CU1)( = -0.102) ดา้นความรู้ ในงานและ
โอกาสกา้วหนา้ (SU2) ( = 0.082) และดา้นความสอดคลอ้ง ตอ้งกนั (CU2) ( = -0.077) ตามล าดบั และสามารถเขียน
เป็นสมการพยากรณ์ความสมัพนัธ์เชิงเหตุผลในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ไดด้งัน้ี 
 สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 

 Ŷ TOR = 0.662 -0.094XCU1 - 0.078XCU2 - 0.026XCU3 + 0.270XCU4 
   -0.010XSU1+ 0.070XSU2+ 0.057XSU3+ 0.207XSU4 + 0.429XSU5 
 สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 

 Ẑ TOR = -0.102ZCU1 - 0.077ZCU2 - 0.023ZCU3 + 0.311ZCU4 
   -0.013ZSU1+ 0.082ZSU2+ 0.069ZSU3+ 0.238ZSU4 + 0.477ZSU5 
 

6.อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในกลุ่มธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยพบว่า วฒันธรรมองค์กร (TCU) ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมแบบ
เก่ียวขอ้งในการปฏิบติัพนัธกิจ (CU1) ดา้นความสอดคลอ้งตอ้งกนั (CU2) ดา้นความสารถในการปรับตวั (CU3) 
ดา้นการมุ่งเน้นพนัธกิจ (CU4) และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร(TSU) ประกอบดว้ย ดา้นผลตอบแทนและ
สวสัดิการ (SU1) ดา้นความรู้ในงานและโอกาสกา้วหนา้ (SU2)ดา้นความมัน่คงในการท างาน (SU3) ดา้นจิตอารมณ์ 
(SU4) ดา้นการปฏิบติังาน (SU5)มีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในกลุ่มธุรกิจ
ขนส่ง และโลจิสติกส์ในประเทศไทยในภาพรวม (TOR) อยู่ในระดับสูงมาก (R = 0.899) หรือร้อยละ 80.80 (R2 = 
0.808) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 2 ท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Peter M. Senge (1990) ท่ีเสนอแนะไว้
ว่าการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบส าคญั ได้แก่ (1) การเป็นบุคคลท่ีรอบรู้ (2) การมี
รูปแบบความคิด(3) มีวิสัยทัศน์ร่วม (4)การเรียนรู้ เป็นทีมและ (5) การคิดเชิงระบบ สามารถอธิบายได้ว่า
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะสร้างองคก์รของตวัเองให้เป็นองคก์รแห่ง
การเรียน รู้ (Learning Organization) เพราะการเป็นองค์กรท่ี มีการเรียน รู้จะท าให้องค์กรและบุคลากรมี
กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผลโดยมีการเช่ือมโยงรูปแบบของการ
ท างานเป็นทีม (Team Working) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับความ
เปล่ียนแปลงเปิดโอกาสให้ทีมท างานและมีการให้อ านาจในการตดัสินใจ  (Empowerment)  เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเร่ิม (Initiative) และการสร้างนวตักรรม  (Innovation) ซ่ึงจะท าให้เกิดองค์กรท่ี
เขม้แข็งพร้อมเผชิญ กบัสภาวะการแข่งขนัและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของหลายท่าน เช่น งานวิจยัของ Kaiser 
(2000) ไดศึ้กษาเร่ือง การก าหนดแผนสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ผลการวจิยัพบวา่ องคก์รแห่งการเรียนรู้ตอ้ง
ประกอบดว้ยการสนับสนุนต่อเน่ืองจากผูน้ า วฒันธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ กลยทุธ์ และโครงสร้างท่ี อธิบายให้
สมาชิกเขา้ใจการเรียนรู้ วิธีการบริหาร บรรยากาศ และแรงจูงใจเป็นปัจจัยรองลงมา ระบบบริหารองค์กรมี 
ความส าคญั การเรียนรู้ส่งผลต่อนวตักรรมและการประสานกับภายนอกองค์กรงานวิจยัของ Bayraktaroglu & 
Kutanis (2006) ได้ศึกษา การแปลงรูปโรงแรมสู่การเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า กลยุทธ์ใหม่ส าหรับ 
โลกาภิวฒัน์โดยวเิคราะห์กระบวนการแปลงรูปโรงแรมของตุรกีซ่ึงเป็น องคก์รดา้นบริหาร และปัจจยัความส าเร็จ
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ส าคญัในการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้เพ่ือพฒันาและรักษาไวซ่ึ้งความไดเ้ปรียบใน การแข่งขนักระแสทา้ทาย
ของโลกาภิวฒัน์ เพ่ือแสวงหาโอกาสในอนาคตส าหรับการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของการท่องเท่ียวตุรกี ผลการ
วเิคราะห์พบวา่ขั้นตอนส าคญัสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ประกอบดว้ย การสนบัสนุนความคิดเชิงนวตักรรม 
เทคโนโลย ีจากทุกระดบัในองคก์รการแปลงรูปจิตใจหรือแบบแผนความคิดผูจ้ดัการ การพฒันาวฒันธรรมองคก์ร
เพ่ือให้เกิด การแบ่งปันวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกันและการสร้างสรรค์บรรยากาศเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พงษเ์สฐียร เหลืองอลงกต (2552) ไดศึ้กษาวจิยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ี
ท านายการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้คือการจดัการความรู้ (x7), วฒันธรรมองคก์ร (x2),  เทคโนโลยท่ีีสนบัสนุน
การเรียนรู้ (x4), สภาพแวดลอ้มท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ (x5) และภาวะผูน้ า (x1) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์-
พหุคูณเท่ากบั 0.870 มีอ านาจการท านายร้อยละ 75.80 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

7. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในกลุ่มธุรกิจ

ขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยทุกกลุ่ม ไม่เฉพาะแค่กลุ่มธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ ท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเท่านั้น 

2. ควรศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อวฒันธรรมองคก์ร และการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร ของพนกังาน
ท่ีปฏิบติังานในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย 
 3. ควรศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในกลุ่มธุรกิจ
อ่ืนๆ เช่น กลุ่มธุรกิจพลงังาน/สาธารณูปโภค หรือกลุ่มธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้ 
 4. ตวัแปรวฒันธรรมองคก์ร และการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร แลว้ ควรด าเนินการศึกษาตวัแปรอ่ืน
เพ่ิมเติม เช่น ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร แบบของผูน้ า หรือสภาพแวดลอ้มภายนอก-สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร วา่
ตวัแปรดงักล่าวมีอิทธิพลต่อองคก์รแห่งการเรียนรู้ ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ใน
ประเทศไทย มาก หรือนอ้ย ในระดบัดบัใด  
 

8. กติติกรรมประกาศ 
รายงานการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของพนกังานท่ีปฏิบติังานในกลุ่ม

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ   
ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ตรวจแก้ไขงานวิจัยน้ี และติดตามความก้าวหน้าอย่าง
สม ่าเสมอ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ีขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน ท่ีไดก้รุณา
สละเวลาอนัมีค่ายิง่ของท่าน ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือวจิยัจนไดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ                                       

ขอขอบคุณ อาจารยแ์ละบุคลากร ของคณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด  
อยา่งสูงท่ีเป็นก าลงัใจและให้การสนบัสนุนการท างานอยา่งต่อเน่ือง ขอขอบคุณทุกท่านท่ียงัไม่ไดเ้อ่ยนามท่ีไดมี้
ส่วนร่วมให้งานวิจยัช้ินน้ีเสร็จส้ินสมบูรณ์ไปดว้ยดี คุณความดีหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเกิดจากงานวิจยัฉบบัน้ี 
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ผูว้จิยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดามารดาและบูรพาจารยท่ี์ใหก้ารศึกษาอบรมสัง่สอน ใหส้ติปัญญาและคุณธรรม
อนัเป็นเคร่ืองช้ีน าความส าเร็จในชีวติของผูว้จิยัต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผลิตภณัฑก์นัแดด ในจงัหวดัสงขลา 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์กนัแดด ในจังหวดัสงขลา กลุ่มตวัอย่างได้แก่ ผูท่ี้เคยซ้ือผลิตภณัฑ์กันแดดท่ีอาศยัในจงัหวดัสงขลา 
จ านวน 384 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช ้ค่าที 
(t-test) และ One Way ANOVA ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดด ในจังหวัดสงขลา ตามล าดับ  ในขณะท่ี ปัจจัยด้าน 
ประชากรศาสตร์ พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดด  
 

ค าส าคญั: ส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภณัฑก์นัแดด พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซ้ือ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to 1) study Marketing Mix factors influencing consumer choice of 
sunscreen product in the Songkhla province. 2) Study marketing mix factors influencing consumer choice of 
sunscreen product in the Songkhla province. The research samples were 384 consumers who purchased 
sunscreen product and lived in Songkhla area by employing questionnaire as the data collection tools. The 
statistical methods for analysis were percentage, mean and standard deviation, multiple regression analysis and 
difference analysis using t-test and One Way ANOVA. Results were that distribution channels, as well as and 
products, affected consumer choice of sunscreens products in Songkhla province in decreasing order of 
importance. While demographic factors found that different sex influences the decision to purchase a sun screen 
product.  
 

KEYWORDS: Marketing mix, Sunscreen product, Purchase behavior  
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 แสงแดดเป็นประโยชน์ต่อส่ิงมีชีวิตทั้งมนุษย ์สัตว ์และพืช ซ่ึงการไดรั้บปริมาณแสงแดดท่ีพอเหมาะจะ
กระตุน้ให้ผิวหนงัสร้างวติามินดี เสริมสร้างกระดูกให้มีความแขง็แรง แต่หากผิวหนงัสัมผสักบัแสงแดดโดยตรง
เป็นระยะเวลานาน จะเป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหาของโรคผิวหนงั หรือจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังตามมาได้
เช่นกนั ซ่ึงในประเทศไทยพบจ านวนผูป่้วยจากโรคมะเร็งผิวหนงัสูงถึงปีละ 300-400 รายต่อปี (ไทยรัฐออนไลน์, 
19 พฤษภาคม 2557) อย่างไรก็ดี วิธีการป้องกันแสงแดดสามารถกระท าได้หมากหลายวิธี เช่น การหลีกเล่ียง
แสงแดดในช่วงเวลากลางวนั การสวมใส่เส้ือผา้สีเขม้ และท่ีส าคญัคือการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์กนัแดดเป็นประจ า 
เน่ืองจากผลิตภณัฑก์นัแดดมีความสามารถในการกรองแสงแดด จึงช่วยปกป้องผิวจากรังสียวูี ดงันั้น จากปัญหา
ดงักล่าว จึงท าให้ผูบ้ริโภคหันมาให้ความส าคญัในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑป้์องกนัแสงแดดมากข้ึน จึงท าให้ตลาด
ผลิตภณัฑก์นัแดดกลายเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน โดยตั้งแต่ปี 2553- ปี 2558 มูลค่าตลาดผลิตภณัฑ์
กนัแดดมีอตัราการเติบโตโดยเฉล่ียสูงถึง 10% (Euromonitor, เมษายน 2559)โดยหากพิจารณายอดขายผลิตภณัฑ์
กนัแดดนั้น พบวา่ มูลค่าตลาดผลิตภณัฑก์นัแดดในปี 2558 มีมูลค่ารวมสูงถึง 2,579.9 ลา้นบาท แบ่งเป็นผลิตภณัฑ์
ปกป้องแสงแดด (Sun screen) ส าหรับผูใ้หญ่ 2,223.2 ลา้นบาท ผลิตภณัฑ์ภายหลงัสัมผสัแสงแดด (After sun) 
122.7 ลา้นบาท และผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดส าหรับเด็ก 234 ลา้นบาท โดยมีปัจจัยการเติบโตหลกัมาจาก
ผลิตภณัฑ์ปกป้องแสงแดด (Sun screen) ส าหรับผูใ้หญ่ท่ีมีอตัราการเติบโตสูงถึง 11% หรือคิดเทียบจากมูลค่า
ตลาดเป็น 2,002.9 ลา้นบาท ในปี 2557 ในขณะท่ีผลิตภณัฑภ์ายหลงัสัมผสัแสงแดด (After sun) มีอตัราการเติบโต 
1.5% จากมูลค่าตลาด 120.9 ลา้นบาท และผลิตภณัฑ์ปกป้องแสงแดดส าหรับเด็กมีอตัราการเติบโต 1.8% ดว้ย
มูลค่าตลาด 229.8 ลา้นบาท ตามล าดบั (Euromonitor, เมษายน 2559) 

อยา่งไรก็ตาม แมว้่าตลาดผลิตภณัฑ์กนัแดดมีอตัราการเติบโตท่ีสูงข้ึน แต่จากผลการวิจยัของศูนยว์ิจยั
กสิกรไทย เดือนมีนาคม 2557 พบว่า ผูห้ญิงวยัท างานในประเทศไทยใชผ้ลิตภณัฑ์ป้องกนัแสงแดดเป็นประจ า
เพียง 5% เท่านั้น หรือคิดเป็นจ านวนเพียง 7-8 แสนคนท่ีใชผ้ลิตภณัฑก์นัแดด จากจ านวนทั้งหมด 17-25 ลา้นคน 

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด จึงท าใหผู้ว้จิยัมองเห็นปัญหา และโอกาสของตลาดผลิตภณัฑก์นัแดดท่ีจะเติบโต
เพ่ิมข้ึนในอนาคต จึงเป็นแรงบนัดาลใจใหผู้ว้จิยัสนใจศึกษาปัจจยัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดด ในเขตสงขลา 
เพื่อเป็นแนวทางประกอบการวางแผนในการกระตุน้ยอดขาย  และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคของ
ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑก์นัแดดในแต่ละยีห่อ้ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์กนัแดด ใน
จงัหวดัสงขลา  

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดด 
ในจงัหวดัสงขลา  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
ระเบียบวิธีการวิจยัส าหรับการการวิจยั เร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดด ในจงัหวดัสงขลา” ใชร้ะเบียบวิธีการศึกษาการวจิยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) 
โดยได้ด าเนินการวิจยัเชิงปริมาณ ด าเนินการหลงัจากการสรุปรวบรวมปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์กันแดด น ามาพฒันาเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้ งด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือ แล้วจึงเก็บรวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงปริมาณแล้วจึงสรุปรวบรวม
ผลการวจิยัมาประมวลเป็นขอ้เสนอแนะ 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดด ในจงัหวดัสงขลา 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคผลิตภณัฑ์กันแดดในจังหวดัสงขลา แต่เน่ืองจากไม่

สามารถระบุหรือทราบขนาดและจ านวนท่ีแน่นอน ดังนั้นผูว้ิจัยได้ใช้สูตรการค านวณตัวอย่างเพ่ือประมาณ
สดัส่วนของประชากรของ W.G. Cochran, (1953) โดยไดก้ าหนดระดบัความแปรปรวนสูงสุดคือ P = 50% และ q 
= 50% หรือ  0.5 ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้5% ดงันั้น
ขนาดตวัอยา่งจึงเท่ากบั 384 ตวัอยา่ง 
 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ  
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 
1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
2.ปัจจยัดา้นราคา (Price) 
3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 

การตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑก์นัแดดในจงัหวดั

สงขลา 
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    n =  
Z2pq

e2
       แทนค่า      n =  

1.962(0.5)(0.5)

0.052
 = 384 

      
4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี จ าแนกเป็น 2 ตวัแปรคือ ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม รายละเอียดดงัน้ี 
ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ตวัแปรส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดด ในจงัหวดัสงขลา 
4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดด ในจงัหวดัสงขลา ซ่ึงผูว้ิจยัแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสองถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) 
   ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์กนัแดด ในเขตสงขลา ไดแ้ก่ เน้ือผลิตภณัฑ์
กันแดดท่ีเลือกซ้ือ ค่า SPF ของผลิตภัณฑ์กันแดดท่ีเลือกซ้ือ ความถ่ีโดยเฉล่ียท่ีเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดด 
ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังในเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดด ยี่ห้อผลิตภณัฑ์กนัแดดท่ีเลือกซ้ือ สาเหตุหลกัท่ีตดัสินใจ
เลือกใชผ้ลิตภณัฑก์นัแดด โอกาสในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑก์นัแดด บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์นั
แดด แหล่งขอ้มูลในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดด และสถานท่ีท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดด ตามล าดบั 
 ส่วนที่ 3 ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์กนัแดด 
ในเขตสงขลา โดยขอ้มูลส่วนน้ีผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัคือ 1 = เห็น
ดว้ยนอ้ยท่ีสุด 5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด ตามล าดบั 
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดด โดยใช้เคร่ืองมือประเภทมาตร
ประมาณค่า เช่นเดียวกบัส่วนท่ี 3 ของแบบสอบถาม 
 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดด ในจงัหวดัสงขลา ผูว้จิยัไดร้วบรวม
ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามผูบ้ริโภค โดยน าแบบสอบถามไปด าเนินการสอบถามกบักลุ่มเป้าหมายในเขต
สงขลาดว้ยตนเอง 
  งานวิจยัน้ีได้มีการทดสอบความเท่ียง (Validity) และความเช่ือถือได ้(Reliability) ของแบบสอบถาม
ก่อนน าไปใช้งานจริง โดยผูว้ิจัยได้ท าการตรวจสอบค าถามในแบบสอบถาม เพื่อให้ครอบคลุม และตรงกับ
วตัถุประสงค์ของงานวิจัย จากนั้นได้มีการทดลองแจกแบบสอบถาม (Pilot Survey) จ านวน 10 ชุด กับบุคคล
ทัว่ไปท่ีเคยเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์กนัแดด ในจงัหวดัสงขลา เพื่อทดสอบความเขา้ใจ และน าขอ้เสนอแนะต่างๆ มา
ปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อให้ผูท้  าแบบสอบถามมีความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้ นผูว้ิจัยได้จัดส่ง
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แบบสอบถามให้อาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา การจดัเรียงค าถาม ลกัษณะของ
ค าถาม รวมถึงภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม พร้อมทั้งมีการปรับปรุง แกไ้ข และเพ่ิมเติมค าถามในแบบสอบถามให้
ตรงกบัประเด็นท่ีศึกษาใหมี้ความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนจะด าเนินการเก็บขอ้มูลจริง 
  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั ซ่ึงก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ไวท่ี้ 95% 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใชค้่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑก์นัแดดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 
1. การวิเคราะห์ Independent-Sample T-Test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็น

อิสระต่อกนั 
2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ตวัแปรมากกวา่ 2 ตวั และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
  การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดด ในเขต
สงขลา” จ าแนกตามลกัษณะการวเิคราะห์ขอ้มูล รายละเอียดดงัน้ี 
 

1. การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ในจงัหวดัสงขลา 
 

ตารางที ่1 ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ 
 

ตวัแปรท่ีศึกษา จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 151 37.8 

หญิง 249 62.3 
อาย ุ ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 41 10.3 
 21-30 ปี 346 86.5 
 31-40 ปี 9 2.3 
 มากกวา่ 40 ปี 4 1.0 
สถานภาพ โสด 366 91.5 
 สมรส 34 9.5 
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ตวัแปรท่ีศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 66 16.5 
 ปริญญาตรี 324 81.0 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 10 2.5 
อาชีพ ขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 313 78.3 
 พนกังานบริษทัเอกชน 34 8.5 
 ประกอบธุรกิจส่วนตวั 21 5.3 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา 19 4.8 
 อ่ืน ๆ 13 3.3 
รายไดต้่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 82 20.5 
 10,001-20,000 บาท 306 76.5 
 20,001-30,000 บาท 7 1.8 
 มากกวา่ 30,000 บาท 5 1.3 
ท่ีมา: ผูบ้ริโภคท่ีใชผ้ลิตภณัฑก์นัแดดในจงัหวดัสงขลา 

 
ตารางท่ี 1 ผลการวจิยัลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 62.3 และเพศ

ชายร้อยละ 37.8 ตามล าดับ โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 86.5 ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 91.5 ซ่ึงส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา
ตรี คิดเป็น ร้อยละ 81.0 โดยมีอาชีพขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 78.3 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
และมีรายไดต้่อเดือน 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ76.5 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ตามล าดบั 

 

 2. การวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ กับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กันแดด ในจังหวัด
สงขลา 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดด ในจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามตวัแปร

ต่าง ๆ 
 

ตวัแปร ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

P-Value Sig. 

เพศ ชาย 3.73 0.374 -3.459 0.001 
หญิง 3.87 0.393 

อาย ุ ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 3.90 0.356 1.297 0.195 
 31 ปีข้ึนไป 3.82 0.388   
สถานภาพ โสด 3.82 0.823 1.288 0.198 

สมรส 3.73 0.373 
ระดบัการศึกษา ปริญญาตรีหรือต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.76 0.436 1.129 0.260 
 ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 3.83 0.376 
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ตวัแปร ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

P-Value Sig. 

อาชีพ นกัเรียน นกัศึกษา 3.78 0.387 3.941 0.004 
พนกังานบริษทัเอกชน 3.85 0.431 
ขา้ราชการ 4.05 0.374 
ธุรกิจส่วนตวั และอ่ืน ๆ 3.88 0.328 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต ่ากวา่ 20,000 บาท 3.82 0.381 0.236 0.871 
20,000 – 35,000 บาท 3.80 0.440 
35,001 – 55,000 บาท 3.76 0.280 
55,001 บาทข้ึนไป 3.92 0.324 

 

  
จากตารางท่ี 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์กันแดด ในจังหวดัสงขลา 

จ าแนกตามตวัแปร เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีรายละเอียดดงัน้ี 
เพศ และอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์กนัแดด ในจงัหวดัสงขลาท่ีแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.01 ขณะท่ีอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั
ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดด ในจงัหวดัสงขลาอยา่งมีนยัส าคญั 

 

3. ปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อการตดัสินใจเลอืกซ้ือผลติภัณฑ์กนัแดดในจงัหวดัสงขลา 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์กนัแดดใน
จงัหวดัสงขลา 

 

Model Unstanderdized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
Constant 3.082 0.330  9.327 0.000 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.197 0.084 0.136 2.362 0.019 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.168 0.064 0.165 2.646 0.008 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด -0.106 0.058 -0.113 -1.815 0.070 
ปัจจยัดา้นราคา 0.036 0.070 0.032 0.518 0.605 
  

 
จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดดในจงัหวดัสงขลา สรุปไดด้งัน้ี 

ท่ีมา: ผูบ้ริโภคท่ีใชผ้ลิตภณัฑก์นัแดดในจงัหวดัสงขลา 

 

ท่ีมา: ผูบ้ริโภคท่ีใชผ้ลิตภณัฑก์นัแดดในจงัหวดัสงขลา 
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- ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ และช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลเชิงบวกต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์กันแดดใน
จงัหวดัสงขลา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ในการซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดด ผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นราคา ไม่ส่งผลเชิงบวกต่อการซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดด
ในจงัหวดัสงขลาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่าผูบ้ริโภคไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัการ
ส่งเสริมการตลาดและราคาในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดด ในจงัหวดัสงขลา  
 

6. อภิปรายผล  
 จาการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์กันแดดของ
ผูบ้ริโภคในจงัหวดัสงขลา สามารถอภิปรายผล ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑส่์งผลเชิงบวกต่อการซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดดในจงัหวดัสงขลา อยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึง
อธิบายไดว้า่ในการซ้ือผลิตภณัฑ์กนัแดด ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัทางดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์กนัแดดมี
หลากหลายสูตรท่ีเหมาะกบัสภาพผิว ผลิตภณัฑมี์บทพิสูจน์ผลลพัธ์ท่ีน่าเช่ือถือเหมาะแก่การปกป้องจากแสงแดด 
และไม่ท าให้เกิดการแพ ้หรือระคายเคืองผิวโดยผลการศึกษาน้ี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษางานวจิยัของ แคทลียา 
วมิล รัตนกิจ (2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชโ้ลชัน่ป้องกนัแสงแดดส าหรับผิวหนา้ของผูห้ญิง ในเขต
จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัทางดา้นคุณสมบติัป้องกนัแสงแดด และลดรอยหมองคล ้ามาก
ท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ไดรั้บการรับรองคุณภาพจากสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง สอดคลอ้งกบัผลวจิยัการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมบ ารุงผิวกายเพ่ือป้องกนัแสงแดดของ นนัทวลัย ์มิตรประทาน (2554)  
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัค่า SPF ในการปกป้องแสงแดดเป็นปัจจยัหลกัในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์นั
แดด การใหค้วามส าคญัในเร่ืองความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์และผลิตภณัฑมี์หลากหลายสูตรท่ีเหมาะกบัแต่ละ
สภาพผิว ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อการซ้ือครีม
กันแดดส าหรับผิวหน้าของนิสิต  มหาวิทยาลัยนเรศวรของ สิริภัณฑ์ เมฆอ่า (2558) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัต่อผลิตภณัฑก์นัแดดท่ีจะไม่ก่อใหเ้กิดอาการแพ ้หรือระคายเคืองมากท่ีสุด 

- ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลเชิงบวกต่อการซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดดในจงัหวดัสงขลา อยา่ง
มีนยัส าคญั ซ่ึงอธิบายไดว้า่ในการซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดด ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัทางดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่ายตอ้งมี
ความสะดวกสบายต่อการเลือกซ้ือ สถานท่ีมีความกวา้งขวาง ทนัสมยั และระยะเวลาเปิด-ปิดของช่องทางการจดั
จ าหน่ายมีความเหมาะสมโดยผลการศึกษาน้ี สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์ครีมกนัแดดของนกัศึกมหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีของ สิริรัตน์ ศิระวฒันา
นนท ์(2553) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัทางดา้นการเลือกซ้ือผลิตภณัฑท่ี์สามารถหาซ้ือไดง่้าย และมีความ
สะดวกสบาย ซ่ึงรวมถึงสถานท่ีจดัจาหน่ายท่ีมีความกวา้งขวาง ทนัสมยั และมีการจดัเรียงล าดบัผลิตภณัฑใ์นระดบั
สายตา สอดคลอ้งกับผลวิจัยในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือครีมบ ารุงผิวกายเพ่ือป้องกัน
แสงแดดของ นันทวลัย  ์มิตรประทาน (2554) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกบัความสะดวกสบายของ
ช่องทางการจดัจ าหน่ายในเร่ืองความสะดวกของสถานท่ีซ้ือเป็นล าดบัแรก 
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- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดดในจงัหวดัสงขลา 
อยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงอธิบายไดว้า่ผูบ้ริโภคไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัการส่งเสริมทางการตลาดในการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑ์กนัแดดโดยผลการศึกษาน้ีขดัแยง้กบังานวิจยัผลวิจยัของ อุมาพร เจริญวานิชกุล (2558) ท่ีศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรีท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดของผลิตภณัฑ์โลชัน่ผิวกายของ พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งให้ความส าคญักบัการลดราคาในช่วงเทศกาล หรือวนัส าคญั ไดแ้ก่ วนัปีใหม่วนัสงกรานต์มากท่ีสุด ซ่ึง
เป็นไปในทิศทางเดียวกนักับการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชโ้ลชัน่ป้องกนัแสงแดดส าหรับผิวหน้าของ
ผูห้ญิงในเขตจงัหวดัปทุมธานี ของแคทลียา วิมลรัตนกิจ ( 2553) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบับริการ
เสริม ณ จุดขาย ไดแ้ก่ การตรวจสภาพผิว และการแจกสินคา้ตวัอย่างให้ทดลอง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พร
ทิพย ์วิวิธนาภรณ์ (2557) ท่ีศึกษาปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความภกัดีต่อตราสินคา้ 
และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์โลชั่นบ ารุงผิวกายยี่ห้อยูเซอรินในโรงพยาบาลเอกชน  เขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัพนกังานขาย ณ จุดจาหน่าย เป็นล าดบัแรก 

- ปัจจยัดา้นราคาไม่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑก์นัแดดในจงัหวดัสงขลา อยา่งมีนยัส าคญั 
ซ่ึงอธิบายไดว้า่ผูบ้ริโภคไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัราคาของผลิตภณัฑ ์โดยผลการศึกษาน้ี ขดัแยง้กบัวิจยัของ แคทลี
ยา  วิมลรัตนกิจ (2553) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชโ้ลชัน่ป้องกนัแสงแดดส าหรับผิวหน้าของผูห้ญิง ใน
เขตจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัราคาของผลิตภณัฑ์ สอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑค์รีมกนัแดดของนักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ของ สิริรัตน์ ศิระวฒันานนท ์(2553) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัราคาผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด 

 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) เพื่อเป็นแนวทางประกอบการวางแผนในการกระตุน้ยอดขาย และตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคของผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑก์นัแดดในแต่ละยี่หอ้ โดยบริษทัตอ้งค านึงถึงคุณภาพและช่องทาง
การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์กนัแดดในเขตสงขลา จึงควรใช้

ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม ได้แก่ การสนทนากลุ่ม  (Focus Group) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Depth 
Interview) ควบคู่ไปกบัการแจกแบบสอบถาม เพ่ือคน้หาขอ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจงในการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
กนัแดด และสามารถน าไปพฒันาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้อย่าง
แทจ้ริง 

(2) ควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภค และการซ้ือซ ้ า เพื่อน า
ขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์ ในการรักษาฐานลูกคา้ของบริษทัไวไ้ดใ้นระยะยาว  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารจานด่วน และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของวยัรุ่นในจังหวดั
สงขลา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ วยัรุ่นท่ีบริโภคอาหารจานด่วนในจงัหวดัสงขลา จ านวน 400 คน ไดจ้าก
การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม ค่าสถิติท่ีใช ้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of 
variance) ผลการศึกษาพบวา่  

1. วยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา ท่ีมีอาย ุอาชีพของผูป้กครอง ระดบัการศึกษา ส่ือโฆษณา และเจตคติต่อการ
บริโภคอาหารจานด่วนต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

2. วยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา ท่ีมีเพศ และรายได้ของวยัรุ่น มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนไม่
แตกต่างกนั 

3. ด้านความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยทางการตลาดของวยัรุ่นในจังหวดัสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นดว้ยมากท่ีสุดวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของวยัรุ่น
ในจงัหวดัสงขลา ส่วนปัจจยัดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และปัจจยัดา้นราคามีผลต่อพฤติกรรม
การบริโภคอาหารจานด่วนของวยัรุ่นในจงัหวดัสงขลาในระดบัมากตามล าดบั ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ีเป็น
ประโยชน์ในการขยายรูปแบบการส่งเสริมการขายและออกผลิตภณัฑใ์หม่ของผูป้ระกอบการ 
   
ค าส าคญั: อาหารจานด่วน วยัรุ่น พฤติกรรมการบริโภค 
 

ABSTRACT 
 This was a survey study aiming at investigating fast food consumption behavior and factors affects of 
fast food consumption behavior of adolescents in Songkhla, adolescent income, parents occupation, advertising 
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media, rearing type, knowledge of fast food consumption, and attitude toward fast food consumption. 
Questionnaire concerning fast food consumption behavior was administered then data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, t-test and One-Way Analysis of Variance. The results were found as 
follows: 

1. There was a significant difference at .05 level on fast food consumption behavior among that of 
adolescents with different age, parents’ occupation, education level, advertising media, and attitude toward fast 
food consumption. 

2. There was no significant difference on fast food consumption behavior among that of adolescents 
with different gender, adolescent income and rearing type. 

3. The researching applied by the theory of the marketing factors that the data have the opinion with 
the most that the marketing factors to affect the fast food behavior of working people in Songkhla Province, by 
the distribution channel factor, the product factor and the price factor has affect to the consumer behavior of 
working people in Songkhla Province in respectively high level. 
 The information and knowledge gained in this study will be useful for expand selling promotions and 
new product design of an entrepreneur.  

 
KEYWORDS: Fast Food, Adolescents, Consumption Behavior 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
จากการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรมและความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั ท าให้ประชาชนในปัจจุบนัมีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของตนเองและบุคคล
ภายในครอบครัว แต่ละครอบครัวจะตอ้งต่อสู้กบัชีวติและความเป็นอยูภ่ายในครอบครัวให้มีความเป็นอยูท่ี่ดี แต่
บางครอบครัวนั้นอาจขาดการดูแลเอาใจใส่ตนเอง เพราะเน่ืองจากตอ้งออกไปท างาน เพ่ือหาเงินมาเล้ียงบุคคล
ภายในครอบครัว  ท าให้ชีวิตของแต่ละคนมีพฤติกรรมท่ีรีบเร่ง ไม่ว่าจะเป็นความรีบเร่งในท่ีท างานการติดต่อ
ธุรกิจ รวมถึงการรับประทานอาหาร  ดว้ยเหตุน้ีคนส่วนใหญ่จึงตอ้งหาวิธีท่ีจะจดัการเวลาท่ีมีอยู่ในแต่ละวนักบั
ภารกิจต่าง ๆ ให้ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะเร่ืองการบริโภคอาหาร ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีตอ้งให้ความส าคญัเป็นอยา่ง
มาก และเพื่อตามให้ทนักระแส  สังคมไทยจึงไดรั้บเอาวฒันธรรมตะวนัตกในเร่ืองของการบริโภคอาหารเขา้มา
อยา่งหลากหลาย มีผลให้วถีิการด าเนินชีวติของคนไทยเปล่ียนไป และตอ้งยอมรับวา่ “ อาหารจานด่วน ” เป็นอีก
หน่ึงทางเลือกส าหรับคนท่ีท างานแข่งกบัเวลา เพราะอาหารจานด่วนเป็นอาหารท่ีสามารถรับประทานไดไ้ว  และ
ประหยดัเวลา แมว้า่คุณค่าทางอาหารไม่เทียบเท่ากบัอาหารจานหลกัก็ตาม แต่ระยะหลงับรรดาอาหารจานด่วน มี
ความพยายามปรับปรุงให้มีสารอาหารและคุณค่าทางอาหารมากข้ึน  นอกจากน้ีอาหารจานด่วนยงัเพ่ิมความนิยม
มากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือกลุ่มวยัรุ่น ส าหรับประเทศไทยพบว่ากลุ่มวยัรุ่นเป็นประชากรกลุ่ม
ใหญ่ของประเทศ จากขอ้มูลการส ารวจของส านักงาน สถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2560 พบวา่วยัรุ่นท่ีมีอายรุะหว่าง 
10 -21 มีจ านวนถึง 10.23 ลา้นคน จากจ านวนประชากรทัว่ประเทศทั้งหมด 65.93 ลา้นคน ซ่ึงคิดเป็นอตัราส่วน
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ร้อยละ 15.52 ของประชากรทัว่ประเทศ   (ส านกังานสถิติแห่งชาติ,2560) ดงันั้นวยัรุ่นจึงเป็นทรัพยากรท่ีมีบทบาท
และเป็นก าลงัส าคญั ในการพฒันาสงัคมให ้มีความเจริญกา้วหนา้การท่ีจะพฒันากลุ่มเด็กวยัรุ่นใหมี้ศกัยภาพสูงสุด
นั้นจ าเป็นตอ้งมีการ พฒันาในทุกๆดา้นไปพร้อมๆกนั ซ่ึงในดา้นสุขภาพอนามยั และภาวะโภชนาการส าหรับเด็ก 
วยัรุ่นนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญมากท่ีสุดปัจจัยหน่ึง เพราะเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลายด้านทั้ งทางร่างกาย 
อารมณ์และสงัคม การเปล่ียนแปลงดงักล่าวลว้นมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวยัรุ่นเป็นอยา่งมาก  

ดว้ยเหตุผลหลากหลายประการ ไม่วา่จะเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั สังคม และเศรษฐกิจ ลว้นแลว้แต่
ส่งผลต่อการด าเนินชีวติ สงัคมในปัจจุบนัมีลกัษณะอยูใ่นภาวะท่ีเร่งด่วน ตอ้งเผชิญกบัปัญหานานบัปการ จึงท าให้
ทุกคนไม่มีเวลาหันมาให้ความสนใจกับการเลือกอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ จึงเป็นท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งในการ
ท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลให้บริโภคในกลุ่มวยัรุ่นตดัสินใจเลือกท่ีจะบริโภคอาหารจานด่วน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์ และวางแผนในการด าเนินงานทางการตลาด  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของวยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา 
(2) เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของวนัรุ่นในสงขลา  
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

ตวัแปรอสิระ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายไดข้องวยัรุ่น 
5. อาชีพของผูป้กครอง 
6. ส่ือโฆษณา 
7. เจตคติต่อการบริโภคอาหารจานด่วน 
 

ตวัแปรตาม 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
จานด่วนในจงัหวดัสงขลา 
 ปัจจยัทางการตลาดของอาหารจานด่วน 

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ปัจจยัดา้นราคา 
3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การศึกษาคน้ควา้วจิยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของวยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา โดยใช้
เคร่ืองมือหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการวิจยัใช้แบบสอบถาม ตามการก าหนด
กรอบในการท าวจิยั ประเภทของการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey research) 
        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี คือ วยัรุ่นท่ีรับประทานอาหารจานด่วน ในจงัหวดัสงขลา 
 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ กลุ่มวยัรุ่นท่ีรับประทานอาหารจานด่วน จ านวน 400 ตวัอย่าง ตามกรณีไม่ทราบ
จ านวนประชากร ดว้ยสมมติฐานท่ีก าหนดว่าขอ้มูลมีการกระจายตวัแบบปกติ โดยผูว้ิจยัไดใ้ชสู้ตรการค านวณ
ตวัอย่าง Cochran, W.G. (1953) เพ่ือประมาณสัดส่วนของประชากร โดยไดก้ าหนดระดบัความแปรปรวนสูงสุด
คือ P = 50% และ q = 50% หรือ 0.5 ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่ม
ตวัอยา่งได ้5% ดงันั้นขนาดตวัอยา่งจึงเท่ากบั 384 ตวัอยา่ง แต่เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้จิยัจึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ิมเป็น 400 ตวัอยา่ง  
       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี จ าแนกเป็น 2 ตวัแปรคือ ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 
 ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย ตวัแปรส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดข้องวยัรุ่น อาชีพ
ของผูป้กครอง ส่ือโฆษณา เจตคติต่อการบริโภคอาหารจานด่วน และปัจจยัทางการตลาดของอาหารจานด่วน 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของวยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา 
 สมมตฐิานทีใ่ช้ในการศึกษาคร้ังนี ้

1. วยัรุ่นท่ีมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแตกต่างกนั 
2. วยัรุ่นท่ีมีอายตุ่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแตกต่างกนั 
3. วยัรุ่นท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแตกต่างกนั 
4. วยัรุ่นท่ีมีรายไดต้่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแตกต่างกนั 
5. วยัรุ่นท่ีมีผูป้กครองมีอาชีพต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแตกต่างกนั 
6. วยัรุ่นท่ีไดรั้บอิทธิพลจากส่ือโฆษณาต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแตกต่างกนั 
7. วยัรุ่นท่ีมีเจตคติในการบริโภคอาหารจานด่วนท่ีต่างกนั  มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน

แตกต่างกนั 
4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของวยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

รายไดข้องวยัรุ่น อาชีพของผูป้กครอง ส่ือโฆษณา ซ่ึงมีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจรายการ (Check List 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน มีลกัษณะเป็นมาตรส่วน

ประมาณค่า 3 ระดบั คือ ปฏิบติัเป็นประจ า ปฏิบติับ่อยคร้ัง และไม่เคยปฏิบติัเลย 
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 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับเจตคติต่อการบริโภคอาหารจานด่วน มีลกัษณะเป็นมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
 ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยทางการตลาดของอาหารจานด่วน มีลักษณะเช่นเดียวกับ            
มาตรส่วนในตอนท่ี 3 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของวยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูล

จากการตอบแบบสอบถามผูบ้ริโภค โดยน าแบบสอบถามไปด าเนินการสอบถามกบักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงไดแ้ก่ กลุ่ม
วยัรุ่นท่ีรับประทานอาหารจานด่วน ในจงัหวดัสงขลา  ดว้ยตนเอง 

งานวิจยัน้ีได้มีการทดสอบความเท่ียง (Validity) และความเช่ือถือได ้(Reliability) ของแบบสอบถาม
ก่อนน าไปใชง้านจริง ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบตามแนวคิดของ (Hair et al., 2010) โดยผูว้ิจยัได้ท าการตรวจสอบ
ค าถามในแบบสอบถาม เพื่อให้ครอบคลุม และตรงกบัวตัถุประสงค์ของงานวิจยั จากนั้นไดมี้การทดลองแจก
แบบสอบถาม  (Pilot Survey) จ านวน  10 ชุด กับวัยรุ่นในจังหวดัสงขลา เพื่อทดสอบความเข้าใจ  และน า
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแบบสอบถาม  เพื่อให้ผูท้  าแบบสอบถามมีความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกัน 
จากนั้นผูว้ิจยัไดจ้ดัส่งแบบสอบถามให้อาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา การจดัเรียง
ค าถาม ลกัษณะของค าถาม รวมถึงภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม พร้อมทั้งมีการปรับปรุง แกไ้ข และเพ่ิมเติมค าถาม
ในแบบสอบถามใหต้รงกบัประเด็นท่ีศึกษาใหมี้ความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนเก็บขอ้มูลจริง  
  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
  ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและการทดสอบสมมติฐานของงานวจิยั ซ่ึงก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ไวท่ี้ 95% 
โดยด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
  1. การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดข้องวยัรุ่น 
อาชีพของผูป้กครอง ส่ือโฆษณา เจตคติต่อการบริโภคอาหารจานด่วน พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน และ
ปัจจยัทางการตลาด โดยแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน น าเสนอในรูปตารางประกอบความ
เรียง 
  2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของวยัรุ่นใน
จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามตวัแปร เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดข้องวยัรุ่น อาชีพของผูป้กครอง ส่ือโฆษณา เจต
คติต่อการบริโภคอาหารจานด่วน โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
ANOVA หรือ F-test น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
  การวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของวยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา” จ าแนกตามลกัษณะ
การวเิคราะห์ขอ้มูล รายละเอียดดงัน้ี 
 1. การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง ในจงัหวดัสงขลา 
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ตารางที ่1 ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพของผูป้กครอง ส่ือโฆษณา 
ตวัแปรท่ีศึกษา จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 136 34.0 
หญิง 263 66.0 

อาย ุ 10-12 ปี 96 24 
 13-16 ปี 199 49.75 
 17-21 ปี 105 26.25 

ตวัแปรท่ีศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษา 13 3.3 
 ระดบัมธัยมศึกษา 119 29.8 
 ระดบัอุดมศึกษาข้ึนไป 268 67.0 
รายไดเ้ฉล่ียต่อวนั ต ่ากวา่ 100 บาท 83 20.8 
 100-200 บาท 236 59.0 
 มากกวา่ 200 บาท 81 20.3 
อาชีพของผูป้กครอง ขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 101 25.3 
 พนกังานบริษทัเอกชน 66 15.0 
 เกษตรกรรม 90 22.5 
 ประกอบธุรกิจส่วนตวั 110 27.5 
 อ่ืน ๆ 39 9.75 
ส่ือโฆษณา โทรทศัน์ 255 63.8 
 วทิย ุ 11 2.8 
 ป้ายโฆษณา 80 20.0 
 ใบปลิว 20 5.0 
 วารสาร/ นิตยสาร 10 2.5 
 หนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพต์่าง ๆ 24 6 

 

วยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ66 และเป็น
เพศชายร้อยละ 34  ส่วนใหญ่มีอาย ุ13-16 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.75 มีระดบัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 67 มีรายไดต้่อวนัเฉล่ีย 100-200 บาท คิดเป็นร้อยละ 59 ผูป้กครองมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.5 ไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารจานด่วนจากส่ือโทรทศัน์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
63.8 รองลงมาจากส่ือป้ายโฆษณา คิดเป็นร้อยละ 20  

 

 2. การทดสอบสมมติฐานโดยเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
จานด่วนของวัยรุ่น ตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ของเด็กวัยรุ่น อาชีพผู้ปกครอง ส่ือโฆษณา และ
เจตคตกิารบริโภคอาหารจานด่วน สรุปได้ดงันี ้
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ตารางที ่2 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนกบัตามตวัแปรเพศ  
เพศ N Mean Std. Deviation t P-Value 

ชาย 136 2.77 0.671 1.373 0.170 
หญิง 263 2.66 0.715   

*ระดบันยัส าคญั .05, **ระดบันยัส าคญั .01 
 

 ตารางท่ี 2 แสดงวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัของวยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน
ท่ีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งตามขอ้สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีว่าวยัรุ่นท่ีมีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารจานด่วนแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่3 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนกบัเจตคติ  
เจตคติต่อการบริโภคอาหารจานด่วน N Mean Std. Deviation t P-Value 
ระดบัดี 141 2.97 0.691 7.070 0.000** 
ระดบัปานกลาง 259 2.06 0.702   

*ระดบันยัส าคญั .05, **ระดบันยัส าคญั  
 

ตารางท่ี 3 แสดงว่า วยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา ท่ีมีเจตคติต่อการบริโภคอาหารจานด่วนท่ีแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยวยัรุ่นท่ีมีเจตคติต่อ
การบริโภคอาหารจานด่วนระดบัดี มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนดีกวา่วนัรุ่นท่ีมีเจตคติต่อการบริโภค
อาหารจานด่วนระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้สมมติฐานขอ้ท่ี 7  

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน จ าแนกตามอาย ุ
ระดบัการศึกษา รายไดข้องวยัรุ่น อาชีพผูป้กครอง ส่ือโฆษณา  

ตวัแปร ความแปรปรวน df SS MS F P-Value 
1. อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม 2 0.433 0.217 3.450 0.033* 
 ภายในกลุ่ม 398 22.423 0.063   
 รวม 400 22.856    
2. ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม 2 0.371 0.185 2.944 0.054 
 ภายในกลุ่ม 398 22.485 0.063   
 รวม 400 22.856    
3. รายไดข้องวยัรุ่น ระหวา่งกลุ่ม 2 0.331 0.110 1.741 0.158 
 ภายในกลุ่ม 398 22.525 0.063   
 รวม 400 22.856    
4. อาชีพผูป้กครอง ระหวา่งกลุ่ม 2 3.331 0.666 12.077 0.000** 
 ภายในกลุ่ม 398 19.525 0.055   
 รวม 400 22.856    
5. ส่ือโฆษณา ระหวา่งกลุ่ม 2 0.694 0.231 3.716 0.012* 
 ภายในกลุ่ม 398 22.162 0.062   
 รวม 400 22.856    
*ระดบันยัส าคญั .05, **ระดบันยัส าคญั .01 
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จากตาราง 4 แสดงว่า วยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา ท่ีมีอายุต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน
แตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ 2 ท่ีว่าวยัรุ่นท่ีมีอายุต่างกนัมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแตกต่างกนั วยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารจานด่วนไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ 3 ท่ีว่า วยัรุ่นท่ีมีระดับการศึกษา
ต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแตกต่างกนั วยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา ท่ีมีรายไดต้่างกนัมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารจานด่วนไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานขอ้ 4 ท่ีว่าวยัรุ่นท่ีมีรายได้ต่างกันมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแตกต่างกนั วยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา ท่ีผูป้กครองมีอาชีพต่างกนัมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารจานด่วนแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ขอ้5
ท่ีวา่วยัรุ่นท่ีผูป้กครองมีอาชีพต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแตกต่างกนั วยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา ท่ี
ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัอาหารจานด่วนจากส่ือโฆษณาต่างกนั มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแตกต่างกนั 
อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ 6 ท่ีว่า วยัรุ่นท่ีไดรั้บส่ือโฆษณาต่างกนั มี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแตกต่างกนั  

 

3. ผลการศึกษาความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบริโภคอาหารจาน
ด่วน ของวยัรุ่น ในจงัหวดัสงขลา  

 

ตารางที ่5 ความคิดเห็นปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของวยัรุ่น ในสงขลา 
ปัจจยัทางการตลาด ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน อธิบายผล 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.502 0.790 เห็นดว้ยมาก 
ดา้นราคา 3.423 0838 เห็นดว้ยมาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.109 0.708 เห็นดว้ยมาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.330 0.674 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

  

 จากผลการศึกษาในภาพรวมสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุดวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของวยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา ส่วนปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของกลุ่มวยัรุ่นใน
จงัหวดัสงขลา ในระดบัมากตามล าดบั 
 

6. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของวยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา อภิปรายผลการศึกษาได้
ดงัน้ี 
 วยัรุ่นในจงัหวดัสงขลา ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนอยูใ่นระดบั
ปานกลาง หมายถึงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน 1-3 คร้ังต่อสัปดาห์ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ศึกษาส่วนใหญ่มีอายุ 13-16ปี เป็นกลุ่มวยัรุ่นซ่ึงเป็นวยัท่ีติดเพ่ือนชอบรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดเล้ียงสังสรรค์ มี
พฤติกรรมเลียนแบบ ชอบลองของใหม่ กลุ่มวยัรุ่นบางกลุ่มมีค่านิยมท่ีวา่การบริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ ดเป็นเร่ืองท่ีโก้
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เก๋และทนัสมยั (รัชนีกร เศรษโฐ. 2556) ค่านิยมใดก็ตามท่ีมาจากตะวนัตกมกัจะเป็นส่ิงท่ีน าสมยัและในสงัคมเมือง
ปัจจุบนัตอ้งการความรีบเร่ง ต่างคนก็พยายามใชเ้วลาวา่งใหมี้ค่ามากท่ีสุดส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีส่งเสริมให้คนในสังคม
เมืองให้ความส าคญักับอาหารจานด่วนมาก โดยเฉพาะอาหารจานด่วนท่ีเปิดให้บริการในประเทศไทยมีการ
แข่งขนักนัสูงมากจึงมกัมีการโฆษณาสินคา้รูปแบบใหม่ ๆ ให้ลองอยูเ่สมอ อีกทั้งมีการจดัสถานท่ีตั้งของร้านให้มี
ความสะดวกในการหารับประทาน มีความหรูหรา สะอาดและรสชาติแปลกใหม่ให้ลองเสมอเพราะเป็นอาหารท่ี
แตกต่างจากอาหารไทยทั่วไป อีกทั้ งร้านอาหารจานด่วนเป็นท่ีแสดงออกถึงความมีอิสระของวยัรุ่นในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การท าการบ้านเป็นกลุ่ม ๆ การจดัเล้ียงวนัเกิด การใชเ้ป็นแหล่งนัดพบในโอกาสต่างๆ แต่
เน่ืองจากอาหารจานด่วนท่ีมีขายทัว่ไปในจงัหวดัสงขลาจะมีราคาค่อนขา้งสูง เพราะเป็นร้านระดบัท่ีมีการตกแต่ง
ร้านหรูกว่าร้านขายอาหารทั่วไป ประกอบกับวยัรุ่นส่วนใหญ่ยงัไม่มีรายได้เป็นของตนเอง ต้องรอรับจาก
ผูป้กครอง และรายไดท่ี้ไดรั้บอาจไม่มากพอท่ีจะซ้ืออาหารจานด่วนมารับประทานเป็นประจ า การศึกษาคร้ังน้ี
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุนิสา พิลาสกุล (2550) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง ฟาสตฟ์ู้ ด การบริโภคแบบใหม่ใน
สังคมไทย พบวา่ร้านอาหารจานด่วนเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคใชเ้วลาในร้านอาหารจานด่วนไดอ้ยา่งเป็นอิสระใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ การพบปะสังสรรค์ การท าการบา้นและอ่านหนังสือ ส าหรับการศึกษาปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ของวยัรุ่นในจงัหวดัสงขลาท่ีส่งผลต่อการพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนพบว่าเพศท่ี
ต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เฉลียว องัคสุวรรณ 
(2551), ศลาลิน  ดอกเขม็ (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแบบชาวตะวนัตก และ
การบริโภคอาหารของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ตามล าดบั โดยระบุวา่พฤติกรรมการพบวา่เพศท่ีแตกต่าง
กนัมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่มีความแตกต่างกนั และผลการวจิยัยงัระบุอีกวา่ อาย ุและรายไดท่ี้แตกต่างกนั
มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนแตกต่างกัน ขณะท่ีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนไม่ (เฉลียว องัคสุวรรณ, 2551)    
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) จากผลการศึกษาท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาดวา่มี
ผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนมากท่ีสุด ดงันั้นเพ่ือให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดม้ากข้ึน ผูจ้  าหน่ายอาหาร
จานด่วนควรขยายรูปแบบการส่งเสริมการขายแบบต่าง ๆ ให้มากข้ึน เพ่ิมการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์รูปแบบ
ต่าง ๆ ผ่านส่ือต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกคา้ไดม้ากข้ึน เพ่ือให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ และเพ่ือจูงใจให้เกิด
กลุ่มลูกคา้ใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน 

(2) ผูจ้ดัจ าหน่ายอาหารจานด่วน ผูจ้ดัจ าหน่ายควรศึกษาความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้แต่ละกลุ่มอยา่ง
จริงจงั ตลอดจนออกผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดทุ้กลุ่ม เพ่ือให้ผูบ้ริโภค
อาหารจานด่วนไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนในกลุ่มตวัอยา่งอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มวยัท างาน  
(2) ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของวยัรุ่นในเขตพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป  
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8. กติติกรรมประกาศ 
 งานวจิยัฉบบัน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์จาก 
ดร. โกมลมณี  เกตตะพนัธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะซ่ึงเป็น
ประโยชน์อยา่งมากต่อการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานทีม่ต่ีอความผูกพนัต่อองค์กร ของบุคลากร 
กลุ่มเจเนอเรช่ันวายทีป่ฏบัิติงานหมวดธุรกจิอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND 
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บทคัดย่อ 
             การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะงาน และความผกูพนัต่อองคก์ร ของบุคลากรกลุ่มเจ
เนอเรชัน่วายท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจอาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2) 
เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ท่ีปฏิบติังาน
หมวดธุรกิจอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
(3) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะงานท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย
ท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจอาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่งคือ
บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจอาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จ านวน 528 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า Rating Scale ท่ีมี
ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.979 สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลคือค่าร้อยละค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติทีค่าสถิติเอฟและการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์
สันผลการศึกษาพบวา่. ผลการศึกคุณลกัษณะงาน และความผูกพนัต่อองคก์ร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ี
ปฏิบติังานหมวดธุรกิจอาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ อยูใ่นระดบั
มาก ทั้งในภาพรวม และรายดา้น ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ของบุคลากรกลุ่ม
เจเนอเรชัน่วาย ท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความผูกพนัต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ท่ี
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ปฏิบติังานหมวดธุรกิจอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แตกต่างกนั อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะงาน ท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองค์กร ของ
บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจอาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยพบวา่ ในภาพรวมคุณลกัษณะงาน มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายอยู่ในระดับสูงท่ีสุด (r=0.872) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่ามี
ความสมัพนัธ์กนัอยูใ่นระดบัสูง 
 
ค าส าคญั: คุณลกัษณะงานท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์ร บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย  ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to (1) Study job characteristics and organizational commitment of Generation Y, 
employees in Food and Beverage Business listed on the Stock Exchange of Thailand (2) Compare the opinions 
of the organizational commitment of Generation Y, employees in Food and Beverage Business listed on the 
Stock Exchange of Thailand by personal factors.  (3 )  The relationship between job characteristics and 
organizational commitment of Generation Y, employees in Food and Beverage Business listed on the Stock 
Exchange of Thailand. In this research, 528 samples were  Generation Y, employees in Food and Beverage 
Business listed on the Stock Exchange of Thailand. The tool used to collect the data was the questionnaires with 
their reliability at 0.979. The statistics used in data analysis were percentage, means, standard deviation and the 
hypothesis was tested by t-test ( Independent) , F-test (One-way ANOVA), and Pearson’s simple correlation 
coefficient It was found as follows: The overall and each aspect of job characteristics and organizational 
commitment of Generation Y, employees in Food and Beverage Business listed on the Stock Exchange of 
Thailand, its applicability was at the  high level. The Compare the level of opinions were significant differences 
in level of 0.05. On the contrary, sex, age, marital, educational, duration of operation and salary. The relation of 
the study  job characteristics and organizational commitment of Generation Y, employees in Food and Beverage 
Business listed on the Stock Exchange of Thailand at highest level (r=0.872) in statistical significance 0.01. 
When considering each aspect, most of them were relate at high level. 
 
KEY WORDS:  Job characteristics and organizational commitment, Generation Y, Food and Beverage 

Business on the Stock Exchange of Thailand. 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีการจดัโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group) และหมวด
ธุรกิจ (Sector) ของบริษทัท่ีจดทะเบียน ทั้งส้ิน 8 กลุ่มและมีหมวดธุรกิจ ทั้งส้ิน 28 หมวด โดยหมวดธุรกิจอาหาร
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และเคร่ืองด่ืมนั้น อยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมนั้น จะผลิตอาหารโดยแปรรูป
จากผลิตผลทางการเกษตร ประกอบกิจการร้านอาหาร ตวัแทน จ าหน่ายอาหาร รวมถึงผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ ทั้งน้ี
การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ าให้ธุรกิจสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนระยะยาว เพ่ิมความยืดหยุน่ในการ
บริหารการเงิน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ และความน่าเช่ือถือ ส่ิงเหล่าน้ีก็คือการสร้างโอกาสในการต่อ
ยอดให้ธุรกิจเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คง สามารถดึงดูดบุคลากรท่ีมีความสามารถเขา้มา ร่วมงานกบับริษทัไดง่้ายข้ึนอีก
ดว้ย การให้บุคลากรของบริษทัมีโอกาสเขา้มาถือหุ้นเม่ือบริษทัเขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยน์ั้น 
เป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัประการหน่ึงในการสร้างแรงจูงใจ และ ดึงดูดบุคลากรท่ีมีความสามารถไวก้บับริษทั เพราะจะ
ช่วยให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของกิจการ และทุ่มเทการท างานให้กับบริษัทอย่างเต็มท่ี 
นอกจากน้ียงัเพ่ิมโอกาสท่ีจะดึงดูดบุคลากรใหม่ท่ีมีความสามารถเขา้มาร่วมงานกบับริษทัมากข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจ
ประสบความส าเร็จและสามารถรองรับการเติบโตในระยะยาวอีกดว้ย (ท่ีมา : https://www.innobizmatching.org 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์2560)  จากผลการส ารวจของ เฮร์กรู๊ป ท่ีได้ท าการส ารวจอตัราการลาออกของ
พนกังานในปี 2559ของภาคธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย พบวา่ มีอตัราการลาออกของพนกังานสูง
ถึง 23.4%และต าแหน่งท่ีลาออกมากท่ีสุด คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการ โดยบุคลากรท่ีลาออกจะมีอายอุยูใ่นช่วง 
22-36 ปี ซ่ึงเป็นบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย (สืบคน้ขอ้มูลจาก www.haygroup.com เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 
2560) ทั้งน้ีบุคลากรขององคก์รเปรียบเสมือนทรัพยากรท่ีมีค่ามหาศาล อีกทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีองคก์รตอ้งรักษาและตอ้ง
ลงทุนเพ่ิมเติมอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือพฒันาบุคลากรให้มีสมรรถนะท่ีเหมาะสม กบัความตอ้งการขององคก์รในระยะ
ยาว (กรกฏ พลพานิช, 2540) เน่ืองจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์รไดน้ั้น
ตอ้งอาศยัปัจจยัทางดา้นก าลงัคนเป็นส าคญั ดงันั้นการบริหารเพ่ือใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม
เขา้มาปฏิบติังานในองคก์รก็จะส่งผลต่อความเจริญเติบโตขององคก์ร สร้างความพึงพอใจให้กบัผูป้ฏิบติังานใน
องค์กร และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมการท่ีองค์กรใดจะบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งปฏิบติัภารกิจหน้าท่ีของการบริหารงานให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนการจดัคน
เขา้ท างานขณะปฏิบติังาน พฒันาบุคลากร และท่ีส าคญัองคก์รตอ้งบ ารุงรักษาบุคลากร ตลอดจนการสร้างความ
ผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน ซ่ึงจะตอ้งกระท าเป็นกระบวนการต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะ
เห็นไดว้่า ความผูกพนัต่อองค์กร ข้ึนอยู่กับปัจจยัหลายประการ เช่นเพ่ือนร่วมงาน ภาวะผูน้ า การรับรู้ถึงความ
ยติุธรรมภายในองค์กร การสนับสนุนขององค์กร การสนับสนุนของผูบ้งัคบับญัชา ประสบการณ์ในการท างาน 
โดยเฉพาะลกัษณะของงานและความคาดหวงัเก่ียวกบังานดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรมีนโยบายในการบริหารจดัการ
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้างให้บุคลากรในองค์กร เกิดความรู้สึกผูกพนัต่อองค์กร ซ่ึงจะน าไปสู่การแสดง
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร เป็นพฤติกรรมเชิงความคิดสร้างสรรค ์และมีผลการปฏิบติังานท่ีดี ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อผลก าไรขององคก์ร (Willium G. Castellahno, 2012) แต่จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ ยงั
ไม่มีการศึกษาถึง ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร โดยเฉพาะบุคลากรกลุ่มเจ
เนอเรชัน่วายท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ย
เหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะงาน วา่มีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพล
ต่อความผูกพนัต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่ม   เจเนอเรชัน่วาย ท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาคุณลกัษณะงาน และความผูกพนัต่อองคก์ร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ท่ีปฏิบติังาน
หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ท่ี
ปฏิบติังานหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะงานท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอ
เรชัน่วายท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
3. กรอบแนวคดิในการวจิยั   
              ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะงานท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองค์กร ของบุคลากร
กลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่มีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน ามาพฒันาเป็นกรอบ
แนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ีไดด้งัน้ี  
 

ตวัแปรต้น/ตวัแปรอสิระ                                                                                          ตวัแปรตาม                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั (Conceptual Framework ) 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สถานภาพการสมรส 
4.ระดบัการศึกษา 
5.ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

ปัจจยัคุณลกัษณะงาน 
   1. ความหลากหลายของทกัษะ 
   2. ความชดัเจนของงาน 
   3. ความส าคญัของงาน 
   4. ความมีอิสระในการตดัสินใจในงาน 
   5. การไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบั 

ความผูกพนัต่อองค์กร 
 

 1. การยอมรับองคก์ร  
 2. การใชค้วามสามารถเพื่อองคก์ร  
 3. ความตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์ร 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะงานท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอ

เรชัน่วายท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในคร้ังน้ี
ใชว้ิทยาการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) โดยน าขอ้มูลเชิงประจกัษ์จากประสบการณ์
จริงมาตรวจสอบกบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีผูว้จิยัก าหนดข้ึนจากหลกัการแนวคิดและทฤษฎี 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานท่ีปฏิบัติงานหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจด

ทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 35 บริษทั มีบุคลากรทั้งส้ิน 23,317 คน (ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 2560) เท่านั้น  

กลุ่มตวัอย่าง 
ผูว้จิยัไดท้ าการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดย

ใชต้ารางการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie & Morgan (1970) จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีทั้งส้ิน 
จ านวน 377 คน แต่จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย ์(Mailing) เป็นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีผูต้อบมกัไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร หรือหมายถึงสัดส่วนท่ีผูต้อบจะส่งแบบสอบถามคืน 
(Response Rate) ค่อนขา้งต ่า ผูว้จิยัจึงประมาณอตัราการตอบกลบัเป็น 377 + (377x 0.4 ) = 528 คน (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2549) เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการเก็บขอ้มูล และเป็นการส ารอง หรือลดความคลาดเคล่ือนจากการ
ตอบแบบสอบถาม ของกลุ่มตวัอยา่ง กรณีท่ีมีการส่งแบบสอบถามคืนค่อนขา้งต ่า และเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความ
สมบูรณ์ครบถว้น น่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน จากกรณีการตอบแบบสอบถามบางฉบบัไม่สมบูรณ์ ดงันั้นจ านวนของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ จ านวน 528 คน ดงันั้นผูว้จิยัจึงแจกแบบสอบถามไปยงัพนกังาน ท่ีปฏิบติังานใน
หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ในประเทศไทย จ านวนทั้งส้ิน 528 คน   

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะงานท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ของบุคลากร

กลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง3ตวัแปรไดแ้ก่ตวัแปรดา้นปัจจยัส่วน
บุคคล ตวัแปรดา้นปัจจยัคุณลกัษณะงานและตวัแปรดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร 

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
การวจิยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะงานท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอ

เรชัน่วายท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยคร้ังน้ี ใช้
วิทยาการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ทั้งน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
วจิยั โดยการแจกแบบสอบถามใหก้บับุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  528 คน 
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4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลเพ่ือท าวจิยั ท่ีเป็น

กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม 
2. ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผูว้จิยัได้

น าส่งและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในบางส่วน และบางส่วนใชก้ารส่งทางไปรษณียใ์ห้กบัผูป้ระสานงานซ่ึง
ปฏิบติังานอยูภ่ายในองคก์รธุรกิจ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ทั้งน้ีผูว้ิจยัด าเนินการติดตามคร้ังท่ี 2 และ 3 โดยวิธีการส่ง
แบบสอบถามไปใหใ้หม่ โทรศพัทส์อบถาม และติดตามดว้ยตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

3. ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา แลว้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลในล าดบัต่อไปโดยผูว้จิยัด าเนินการ
วเิคราะห์ขอ้มูล   

4.7  สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์ โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) วเิคราะห์โดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือค านวณหาค่าสถิติต่อไปน้ี โดยก าหนดระดบัความมีนยัส าคญั.05 
 1.วเิคราะห์สถานภาพทัว่ไปผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง

งาน และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน โดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ 
 2.วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับความคาดหวงัในการปฏิบัติงาน คุณลกัษณะงาน และความผูกพนัต่อ

องคก์ร โดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3.วเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นระหวา่งเพศ หรือตวัแปรท่ีแยกเป็น 2 ระดบัทดสอบโดย

ใชส้ถิติที t-test (Independent)  
 4.วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่ง อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาท่ี

ปฏิบัติงาน หรือตวัแปรท่ีมากกว่า 2 ระดับข้ึนไป โดยใช้สถิติเอฟ (F-test : One-way ANOVA) กรณีท่ีผลการ
ทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผูว้ิจัยจะด าเนิน การทดสอบรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe' method) 

 5.วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะงานกบัความผูกพนัท่ีมีต่อองคก์รของบุคลากรกลุ่มเจ
เนอเรชัน่วาย ท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจอาหาร และเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย ใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สนั  
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ตารางที่1 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานกบัความผูกพนัต่อองค์กรในภาพรวม โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ความผูกพนัต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  
ทีป่ฏิบัตงิานหมวดธุรกจิอาหารและเคร่ืองดืม่ทีจ่ดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คุณลกัษณะงาน 

r p-value 

1. ดา้นการยอมรับองคก์ร 0.757** 0.000 
2. ดา้นการใชค้วามสามารถเพื่อองคก์ร 0.804** 0.000 
3. ดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์ร 0.819** 0.000 

รวม 0.872** 0.000 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01   
 
 จากตารางท่ี 1พบวา่คุณลกัษณะงาน มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวายอยู่ในระดับสูงท่ี สุด (r=0.872) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า คุณลักษณะงานในภาพรวม มี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิกขององค์กรอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด (r=0.819) 
รองลงมาคือ มีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กรด้านการใช้ความสามารถเพื่อองค์กร อยู่ในระดับสูง 
(r=0.804) และมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รดา้นการยอมรับองคก์ร อยูใ่นระดบัสูง (r=0.757) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01ตามล าดบั 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
            การศึกษาวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะงานท่ีมีต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ของบุคลากรกลุ่มเจ
เนอเรชัน่วาย ท่ีปฏิบัติงานหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ีความผูกพนัต่อองคก์ร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ท่ีปฏิบติังานหมวด
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่ในระดับมาก ( x =3.74 ; 
S.D.=0.78) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ดา้น โดยดา้นการยอมรับองคก์รมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x

=3.87 ; S.D.=0.80) รองลงมาคือด้านการใช้ความสามารถเพื่อองค์กร ( x =3.73 ; S.D.=0.84) และมีด้านความ
ตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์ร( x =3.62 ; S.D.=0.88) ตามล าดบัเม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา่ ดา้นการยอมรับ
องคก์ร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก( x =3.87 ; S.D.=0.80) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 5 
ขอ้เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี ท่านรู้สึกภูมิใจเม่ือไดย้ินบุคคลอ่ืนกล่าวถึงองค์กรในทางท่ีดีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ( x =4.02 ; S.D.=0.91) รองลงมาคือ ท่านรู้สึกภูมิใจเม่ือท่ีไดท้ างานในองค์กรท่ีมีช่ือเสียงน้ี ( x =
3.88 ; S.D.=0.95) ท่านรับรู้วา่องคก์รท่ีท่านปฏิบติังานอยู ่อ  านวยประโยชน์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม( x =
3.87 ; S.D.=0.82) ท่านรู้สึกภูมิใจ เม่ือไดรั้บรู้วา่องคก์รให้การสนบัสนุนการปฏิบติังานของท่านอยา่งเต็มท่ี ( x =
3.85 ; S.D.=0.87) และท่านมีพฤติกรรมท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอ( x =3.73 ; S.D.=0.88) 
ตามล าดบั  ดา้นการใชค้วามสามารถเพื่อองคก์ร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.73 ; S.D.=0.84) เม่ือพิจารณาราย
ขอ้ พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 5 ขอ้เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ท่านเต็มใจและยินดีท่ี
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จะปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรอย่างเคร่งครัดมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x =3.86 ; S.D.=0.92) รองลงมาคือ ท่าน
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์และความส าเร็จขององค์กร               
( x =3.79 ; S.D.=0.93) ท่านน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งจากภายนอกและภายใน
องคก์รมาใชใ้นการพฒันางานและปรับปรุงงานให้ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ( x =3.73 ; S.D.=0.97) ท่านคิดริเร่ิมวิธีการ
ต่าง ๆ เพ่ือใชใ้นการปรับปรุงการท างานให้ดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา ( x =3.68 ; S.D.=0.95) และท่านเต็มใจท่ี
จะท างานต่อให้เสร็จ ถึงแม้ว่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแล้วหรือน างานไปท าต่อท่ีบ้าน ( x =3.63 ; S.D.=1.06) 
ตามล าดับ ด้านความต้องการเป็นสมาชิกขององค์กร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x =3.62 ; S.D.=0.88) เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 5 ขอ้เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ท่านภูมิใจ
ท่ีท างานในองค์กรแห่งน้ีเป็นเวลานาน และรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( x =3.79 ; 
S.D.=0.96) รองลงมาคือ ท่านมีความเขา้ใจและยินดีปฏิบัติตามค่านิยมท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร              
( x =3.72 ; S.D.=0.97) ท่านภูมิใจท่ีไดป้ฏิบัติงานกบัองค์กรน้ี และตั้งใจปฏิบัติงานต่อไปจนกว่าจะเกษียณอาย ุ               
( x =3.60 ; S.D.=1.00) ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์รอยา่งสม ่าเสมอ ( x =3.59 ; S.D.=1.04) และท่านไม่
คิดจะไปปฏิบติังานท่ีองค์กรอ่ืน แมว้า่จะไดรั้บต าแหน่งและเงินเดือนท่ีดีกวา่ ( x =3.43 ; S.D.=1.08) ตามล าดบั  
การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อความผกูพนัต่อองคก์ร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพบวา่บุคลากรท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพการ
สมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อความผูกพนั
ต่อองคก์ร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 คุณลกัษณะงาน มีความสัมพนัธ์กบั
ความผูกพนัต่อองคก์ร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย อยู่ในระดบัสูงท่ีสุด (r=0.872) เม่ือพิจารณารายละเอียด 
พบว่า คุณลกัษณะงานในภาพรวม มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรดา้นความตอ้งการเป็นสมาชิกของ
องค์กรอยู่ในระดับสูงท่ีสุด (r=0.819) รองลงมาคือ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรด้านการใช้
ความสามารถเพื่อองคก์ร อยูใ่นระดบัสูง (r=0.804) และมีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์รดา้นการยอมรับ
องคก์ร อยูใ่นระดบัสูง (r=0.757) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01ตามล าดบั 
 

6. อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กร ของ
บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย พบวา่ คุณลกัษณะงาน มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด (r=0.872) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา่ คุณลกัษณะงาน มีความสัมพนัธ์กบัความ
ผูกพันต่อองค์กรด้านความต้องการเป็นสมาชิกขององค์กรอยู่ในระดับสูงท่ีสุด (r=0.819) รองลงมาคือ มี
ความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กรด้านการใช้ความสามารถเพื่อองค์กร อยู่ในระดับสูง (r=0.804) และมี
ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์รดา้นการยอมรับองคก์ร อยูใ่นระดบัสูง (r=0.757) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั 2 ท่ีตั้งไว ้สามารถอธิบายไดว้่าการท่ีบุคลากรขององค์กรจะเกิด
ความผูกพนัต่อองคก์ร มีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร พร้อมท่ีจะอุทิศตน อุทิศเวลาทุ่มเทแรงกาย
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แรงใจให้กบัองคก์รไดก็้ต่อเม่ือบุคคลนั้น ๆ ไดรั้บการตอบสนองจากองคก์รในดา้นต่าง ๆปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความ
ผกูพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึก คือ การรับรู้ลกัษณะงาน ไดแ้ก่ความมีอิสระในการท างาน ลกัษณะเฉพาะของงาน
ความส าคญัของงานและทกัษะในการท างานท่ีหลากหลายการรู้สึกวา่องคก์รสามารถไวว้างใจได ้การรับรู้ถึงการมี
ส่วนร่วมในการบริหารปฏิกิริยาของผูบ้งัคบับญัชา ท่ีแสดงต่อพนกังาน (Allen and Mayer, 1990) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ June M. L. Poon (2013) ท่ีไดส้รุปไวว้า่ ความผูกพนัต่อองคก์รเกิดจากปัจจยั(1) ลกัษณะส่วนบุคคล
(2)ลกัษณะของงาน(3) ลกัษณะขององคก์ร (4) ลกัษณะประสบการณ์ท างาน และแนวคิด ของ Hewitt Associates  
(2003) ท่ีกล่าวถึง ปัจจัย 7 ประการท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน ดังน้ี ภาวะผู ้น า (Leadership) 
วฒันธรรมหรือจุดมุ่งหมายขององค์กร (Culture/Purpose) ลกัษณะงาน (Work Activity) ค่าตอบแทนโดยรวม 
(Total Compensation) คุณภาพ ชีวิต  (Quality of life) โอกาส ท่ี ได้ รับ  (Opportunity) และความสัมพัน ธ์ 
(Relationship) นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของหลายท่าน เช่น งานวิจยัของ Padmakumar Ram (2011) ท่ี
ไดท้ าการศึกษาบทบาทความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรในผลลพัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน (The role of employee 
engagement in work-related outcome) โดยพบว่า ตวัแปรท่ีท าให้เกิดความผูกพนัของบุคลากร คือ คุณลกัษณะ
ของงาน รางวลัและผลตอบแทน การสนบัสนุนขององคก์ร การสนบัสนุนของผูบ้งัคบับญัชา ความยติุธรรมภายใน
องคก์ร งานวิจยัชอง Nadeem Ahmed (2012) ไดท้ าการส ารวจจากปัจจยัส าหรับการท านายพฤติกรรมของการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์รและการเช่ือมโยงท่ีเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากร โดยจากผลการศึกษาพบวา่ 
ปัจจัยลักษณะของงาน การรับรู้เร่ืองผลรางวลั การรับรู้ถึงการสนับสนุนของผูบ้ังคับบัญชาและองค์กร  และ
ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมขององค์กร มีผลต่อการท านายความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร ในระดับสูง 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มุจรินท ์บุรีนอก (2553) ไดท้ าการศึกษาวจิยัเร่ือง ความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน : 
กรณีศึกษา บริษัท อู ซู อิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด ผลการวิจัยพบว่าลกัษณะงาน 
ลกัษณะองค์กร ประสบการณ์ในการท างาน มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์กรในทิศทางเดียวกนั มีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่ง ( r = 0.22-0.60)อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

7. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
 ควรด าเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของ โครงสร้าง ล าดบัขั้นตอนการท างานไม่ใหม้ากเกินความ
จ าเป็น จนเกิดเป็นความยุ่งยาก ซับซ้อนซ่ึงเป็นเหตุให้ตอ้งแก้ปัญหาขณะปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา และควร
ด าเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของ ประสิทธิภาพการท างานในหน้าท่ี และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ให้
ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย ตลอดจนควรด าเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของ
การสนบัสนุนการปฏิบติังาน และพฤติกรรมของบุคลากร ท่ีช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์ร 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
  1.ควรศึกษา ปัจจยัอ่ืน ๆท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่
วาย ท่ีปฏิบัติงานหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่น 
สภาพแวดลอ้มขององคก์รวฒันธรรมขององคก์รโครงสร้างขององคก์รความพึงพอใจในงาน หรือ ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร เป็นตน้ 
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  2.ควรศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะงานท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ของบุคลากร
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ท่ีปฏิบัติงานในองค์กรอ่ืน ๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ โรงพยาบาลเอกชน หรือธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 
  3.ควรศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณลกัษณะงาน ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ท่ีปฏิบติังาน
หมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
            รายงานการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะงานท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองคก์ร ของบุคลากร
กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ   ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์ ตรวจแกไ้ขงานวิจยัน้ี และติดตามความกา้วหน้าอยา่งสม ่าเสมอ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณท่าน
เป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่ายิ่งของท่าน ปรับปรุง
แก้ไขเคร่ืองมือวิจัยจนได้เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ ขอขอบคุณ อาจารย์และบุคลากร ของคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด อยา่งสูงท่ีเป็นก าลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนการท างานอยา่งต่อเน่ือง  

ขอขอบคุณทุกท่านท่ียงัไม่ได้เอ่ยนามท่ีไดมี้ส่วนร่วมให้งานวิจยัช้ินน้ีเสร็จส้ินสมบูรณ์ไปด้วยดี คุณ
ความดีหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเกิดจากงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์
ท่ีใหก้ารศึกษาอบรมสัง่สอน ใหส้ติปัญญาและคุณธรรมอนัเป็นเคร่ืองช้ีน าความส าเร็จในชีวติของผูว้จิยัต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัการให้ความส าคญัของการบริหาร
จดัการสินคา้คงคลงัดา้นตน้ทุนการถือครองสินคา้คงคลงัและดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในกลุ่ม
ผูป้ระกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จงัหวดันครราชสีมา โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากธุรกิจ SMEs ประเภทกิจการผลิตจ านวน 100 ราย ท าการสุ่มตวัอย่างด้วยวิธีของ 
ทาโร ยามาเน่ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละในรูปของ
ตารางแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs ให้
ความส าคญักบัการบริหารจดัการตน้ทุนในการจดัซ้ือวตัถุดิบส าหรับการผลิตสินคา้และการดูแลสินคา้ส าเร็จรูปใน
คลงัสินคา้ใหมี้คุณภาพท่ีดี เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ 
 

ค าส าคญั:  การบริหารสินคา้คงคลงั 
 

ABSTRACT 
 This study is a quantitative research which was conducted with the objective to study the level of 
importance of inventory management relating to the inventory carrying cost and the response to customers’ 
needs of SMEs in Nakhon Ratchasima province. Questionnaires were used to collect data from a total of 100 
SMEs production sector. Sampling by Taro Yamane formula at confidence level of of 10%. The descriptive 
statistics used in this research comprised of frequency, percentage and standard deviation. A study found that 
SMEs give the greatest important to the cost of raw materials procurement and the quality of finish goods for 
satisfy customers' needs. 
 

KEYWORDS: Inventory Management 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 สภาพการแข่งขนัทางธุรกิจในปัจจุบนั ความตอ้งการสินคา้และบริการมีความหลากหลาย เทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารไร้สายต่างๆ ท าให้ผูผ้ลิตและลูกคา้สามารถติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว จึง
ท าใหก้ารจดัการห่วงโซ่อุปทานเขา้มามีบทบาทส าคญัในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั โดยมีเป้าหมาย
ส าคญัเพื่อให้มีสินคา้หรือบริการในปริมาณ เวลา คุณภาพ ราคา และสถานท่ีตรงตามเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ หาก
องคก์รหรือธุรกิจใดไม่สามารถบริหารจดัการใหมี้สินคา้หรือบริการตามความตอ้งการของลูกคา้ได ้ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน
คือ การขาดโอกาสในการขายสินคา้ (ธนญัญา วสุศรีและวลยัลกัษณ์ อตัธีรวงศ,์ 2553) แนวทางท่ีธุรกิจในปัจจุบนั
ต่างให้ความส าคญั คือ การบริหารจัดการสินคา้คงคลงั เป็นการบริหารจัดการให้กิจการจัดเตรียมสินคา้ เพ่ือ
ตอบสนองลูกคา้ในแต่ละช่วงเวลาทั้งในและนอกฤดูกาลอยา่งต่อเน่ือง (ปิยาภรณ์ อาสาทรงธรรม, 2554) 

Godana & Ngugi (2014) กล่าววา่ การบริหารจดัการสินคา้คงคลงัเป็นความกงัวลขององคก์ร เน่ืองจาก
สินคา้คงคลงัเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยข์องบริษทั สะทอ้นใหเ้ห็นในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษทัในรูป
ของสินค้าคงเหลือ โดยการจัดการสินค้าคงคลังถือเป็นส่ิงส าคัญต่อการให้บริการลูกค้า เพ่ือให้สินค้ามีอยู่
ตลอดเวลาเม่ือลูกคา้ตอ้งการ แต่เกิดตน้ทุนในการด าเนินงานจากการจดัเก็บวตัถุดิบหรือสินคา้ส าเร็จรูป ดงันั้น
หลายองคก์รธุรกิจเร่ิมมองเห็นปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีการคิดหาวธีิต่างๆ เพ่ือช่วยลดตน้ทุนการจดัเก็บสินคา้คง
คลงัในระบบห่วงโซ่อุปทาน (สุพิมณิสา เดชกาญจนศิลป์, 2553) เน่ืองจากการจดัเก็บสินคา้คงคลงัของแต่ละ
กิจการอยูใ่นบริบทของสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัตามสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นจึงควร
พิจารณาตน้ทุนด้านโลจิสติกส์ท่ีเกิดข้ึนในกิจการและพยายามท่ีจะท าให้ตน้ทุนในภาพรวมของธุรกิจต ่าท่ีสุด 
ในขณะท่ีรักษาระดบัของการให้บริการลูกคา้ไวไ้ด ้(ปิยาภรณ์ อาสาทรงธรรม, 2554) อมรศิริ ดิสสร (2550) ได้
กล่าวถึงขอ้ดีการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัอย่างเหมาะสมวา่ ท าให้ธุรกิจมีขอ้มูลเก่ียวกบัความเคล่ือนไหวของ
สินคา้ไดต้ลอดเวลาอยา่งถูกตอ้ง แม่นย  าและรวดเร็ว ซ่ึงสามารถควบคุมค่าใชจ่้ายภายในองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ในขณะท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงแสดงให้เห็นวา่การบริหารจดัการ
สินคา้คงคลงัมีความส าคญักบัธุรกิจในการเพ่ิมโอกาสในการท าก าไร ประกอบกบัธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ถือเป็นภาคธุรกิจท่ีพ่ึงพาตนเองและใชภู้มิปัญญาไทยในการ
ด าเนินธุรกิจ โดยจังหวดันครราชสีมาถือเป็นจังหวดัท่ีมีจ านวนผู ้ประกอบการธุรกิจ SMEs สูงสุดในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างและเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซ่ึงธุรกิจ SMEs 
ส่วนใหญ่ขาดการพฒันาทักษะในการด าเนินธุรกิจ ท าให้ขาดความสามารถทางการแข่งขนั โดยสถานการณ์ 
การแข่งขนัปัจจุบนัท่ีมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้บางธุรกิจทยอยปิดกิจการจนกลายเป็นปัญหาเร้ือรังทาง
ระบบเศรษฐกิจ (สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, ออนไลน์, 2559) ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีกญุแจ
ส าคญัในการพฒันาและส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจ เพ่ือความอยูร่อดและเจริญเติบโตให้ได้
อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื (วรรธนะ เรืองส าเร็จ, 2558)  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาความส าคญัของการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัดา้นตน้ทุนการถือครองสินคา้คงคลงั  
(2) เพื่อศึกษาความส าคญัของการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้  
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3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด 
การบริหารจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory Management) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถือครองสินคา้

ของธุรกิจ ซ่ึงมีตน้ทุนมากถึงร้อยละ 47 ของตน้ทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด ซ่ึงสามารถส่งผลต่อผลประกอบการของ
ธุรกิจ โดยเป้าหมายของธุรกิจคือ การลดตน้ทุนในการถือครองสินคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุดภายใตก้ารส่งมอบสินคา้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยการจดัการสินคา้คงคลงัเป็นการจดัการเก่ียวกบัการไหลของสินคา้และวตัถุดิบให้มีปริมาณท่ี
เหมาะสมกบัอุปสงคแ์ละอุปทาน สามารถตอบสนองการผลิตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ภายใตต้น้ทุนและความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งเหมาะสม โดยการจดัการสินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งผล
ต่อตน้ทุนและศกัยภาพการแข่งขนัของธุรกิจ ซ่ึงวธีิการลดสินคา้คงคลงัเป็นเร่ืองยากต่อการปฏิบติั เน่ืองจากแต่ละ
ธุรกิจมีเง่ือนไขท่ีแตกต่างกัน โดยมักใช้หลักการผสมผสาน เพ่ือให้เกิดการลดลงของสินคา้คงคลังได้อย่าง
ประสิทธิผล และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ธนิต  โสรัตน์, 2552) 

ธุรกิจในปัจจุบนัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับตวั เพื่อลดตน้ทุนในการด าเนินงาน ซ่ึงมกัจะถูกมองขา้ม 
โดยปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงต่อการลดตน้ทุนสินคา้คงคลงัคือ การวดัประสิทธิภาพดา้นการบริหารสินคา้คงคลงั
อยา่งต่อเน่ืองและคน้หาวิธีการในการปรับปรุงอยูเ่สมอ ไดแ้ก่ ควบคุมตน้ทุนการสั่งซ้ือและตน้ทุนการเก็บสินคา้
คงคลงั ก าหนดปริมาณสินคา้เผื่อขาด พยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ ค านึงถึงผลกระทบของ
เหตุการณ์ จดัรายการของสินคา้ให้เหมาะสม ลดระยะเวลาในการสัง่ซ้ือ สร้างความร่วมมือระหวา่งผูจ้ดัหาวตัถุดิบ
ในการสั่งซ้ือสินคา้ จดัส่งสินคา้แก่ลูกคา้ทนัทีเม่ือสินคา้มาถึง ให้ผูจ้ดัหาวตัถุดิบเป็นผูบ้ริหารสินคา้คงคลงั รวม
รายการสินคา้ระหวา่งการขนส่ง และเก็บสินคา้คงคลงัเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น (Tompkins & Harmelink, 2004) 

การบริหารจดัการสินคา้คงคลงัไดรั้บความสนใจในองคก์รธุรกิจปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก และมีผูว้จิยัไดใ้ห้
ความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารจัดการสินค้าคงคลังมากข้ึน อาทิ ณัทธีร์ ถนอมพงษ์ (2555) ได้ศึกษาการ
พยากรณ์ความตอ้งการซิมการ์ดโทรศพัท์มือถือเพื่อการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั โดยพบวา่การพยากรณ์ความ
ตอ้งการในปัจจุบันท่ีใช้ในการก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัไม่ตอบสนองปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้ใน
อนาคตได้ จึงปรับปรุงความแม่นย  าของการพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้ ท าให้มีการควบคุมและ
ก าหนดปริมาณสินคา้ท่ีเตรียมไวเ้พียงพอต่อความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงตุลฑริญา  อยูเ่จริญ (2556) ไดศึ้กษา
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนการสั่งซ้ือและการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั พบวา่บริษทักรณีศึกษาเกิด
ปัญหาจากการสัง่ซ้ือสินคา้ในปริมาณไม่เหมาะสม ท าใหก้ารบริหารจดัการสินคา้คงคลงัขาดประสิทธิภาพและไม่
มีการก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีชดัเจน จึงปรับปรุงปริมาณการสั่งซ้ือสินคา้ เพ่ือให้มีค่าใชจ่้ายในการจดัการ
สินคา้คงคลงัต ่าท่ีสุดและยงัคงสามารถตอบสนองความตอ้งการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีปฐมพงษ ์ 
หอมศรีและจักรพรรณ  คงธนะ (2557) ได้ศึกษาการพฒันาระบบการจัดการสินคา้คงคลัง โดยพบว่าบริษัท
กรณีศึกษามีปัญหาดา้นสินคา้คงคลงัเกิดจากไม่จดัท าระบบสินคา้คงคลงั การบนัทึกขอ้มูลสินคา้คงคลงั ขาดการ
วางแผนการจดัซ้ือ การจดัสินคา้ไม่เป็นหมวดหมู่ จึงท าการปรับปรุงปริมาณสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว ปริมาณ
การจดัเก็บสินคา้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้คงคลงัและปรับปรุงกระบวนการท างานในระบบ
จดัท ากลุ่มของสินคา้ ซ่ึงช่วยลดค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บสินคา้ จากงานวิจยัดงักล่าวน้ีแสดงให้เห็นวา่ การบริหาร
จดัการสินคา้คงคลงัส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนั ซ่ึงจะน าไปสู่ความสามารถในการก าไรขององคก์ร 
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จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงน าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดส าหรับ
การศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัของธุรกิจ SMEs ดงัต่อไปน้ี 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีรูปแบบของการวิจยัเชิงส ารวจ ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน
รูปแบบของการส ารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ เพ่ือรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจ SMEs ในจงัหวดันครราชสีมา 
 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs จงัหวดันครราชสีมา จ านวนทั้งส้ิน 78,717 ราย 
(ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, ออนไลน์, 2560) โดยท าการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีของ Taro 
Yamane ณ ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ี 10% 
        4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
  (1) ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ ลักษณะพ้ืนฐานในการด าเนินธุรกิจ ประกอบด้วย 
ประเภทของธุรกิจ ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ และระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  (2) ตวัแปรตาม (Dependent variable) คือ การบริหารจดัการสินคา้คงคลงั ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น
ตน้ทุนการถือครองสินคา้ และปัจจยัดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 
         4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัธุรกิจ SMEs 2) ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั และ 3) ขอ้เสนอแนะ
อ่ืนๆเพ่ิมเติม โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนคือ คะแนน 7 หมายถึง การใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด และคะแนน 1 
หมายถึง การใหค้วามส าคญัในระดบันอ้ยท่ีสุด (ธนชัพร วศิวไพศาลและคณะ, 2556) 

   
ตวัแปรอสิระ 

(Independent Variable) 
ลกัษณะพืน้ฐานการด าเนินธุรกจิ SMEs 

- ประเภทธุรกิจ 
- ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 
- ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตวัแปรตาม 
(Dependent Variable) 

การบริหารจัดการสินค้าคงคลงั 
- ปัจจยัดา้นตน้ทุนการถือครองสินคา้  
- ปัจจยัการตอบสนองความตอ้งการ 
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         4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล     
 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่างในพ้ืนท่ีเป้าหมายรวมทั้ งส้ิน 100 คนดว้ยวิธีของ Taro Yamane ณ 
ระดบัความคลาดเคล่ือน 10% ท าการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็นดว้ยหลกัเกณฑก์ารสุ่มแบบเจาะจง  
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามมาประมวลผล เพื่อค านวณค่าสถิติต่าง ๆ ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 5.1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของธุรกจิ SMEs 

ตัวอย่างธุรกิจ SMEs จังหวดันครราชสีมาของการวิจัยคร้ังน้ีส่วนมากเป็นเจ้าของกิจการท่ีมีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจระหว่าง 5-9 ปี และส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจ
ประเภทกิจการผลิตสินคา้ ซ่ึงมีลกัษณะการด าเนินธุรกิจแบบจดัเตรียมสินคา้ส าเร็จรูปบางประเภทส าหรับรอค า
สัง่ซ้ือไวล่้วงหนา้และจดัเตรียมสินคา้บางประเภททนัทีเม่ือไดรั้บค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้  

ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจ SMEs 
ปัจจัยส่วนบุคคล ร้อยละ จ านวน (คน) 

ต าแหน่งผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูบ้ริหาร/เจา้ของกิจการ 
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูจ้ดัการ 

 
56 
23 
21 

 
56.0 
23.0 
21.0 

การศึกษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
20 
57 
23 

 
20.0 
57.0 
23.0 

ประเภทของธุรกจิ 
ธุรกิจผลิตสินคา้ 
ธุรกิจบริการ 
ธุรกิจคา้ส่ง 
ธุรกิจคา้ปลีก 

 
54 
22 
14 
10 

 
54.0 
22.0 
14.0 
10.0 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 
ระหวา่ง 5-9 ปี 
ระหวา่ง 10-14 ปี 
ระหวา่ง 15-19 ปี 
ตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป 

 
27 
29 
10 
8 

26 

 
27.0 
29.0 
10.0 
8.0 

26.0 
ลกัษณะการด าเนินธุรกจิ 

     จดัเตรียมสินคา้ส าเร็จรูปบางประเภทส าหรับรอค าสั่งซ้ือล่วงหน้า และบาง
ประเภทจดัเตรียมเม่ือไดรั้บค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้เท่านั้น 
     จดัเตรียมสินคา้ส าเร็จรูปเม่ือมีค  าสัง่ซ้ือจากลูกคา้เท่านั้น 
     จดัเตรียมสินคา้ส าเร็จรูปส าหรับรอค าสัง่ซ้ือล่วงหนา้ 

 
56 
 

23 
21 

 
56.0 

 
23.0 
21.0 

รวม 100 100 
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5.2 การวเิคราะห์การบริหารจดัการสินค้าคงคลงั 
ธุรกิจ SMEs ใหค้วามส าคญัต่อการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัดา้นตน้ทุนการถือครองสินคา้โดยรวมใน

ระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 5.41 โดยใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการตน้ทุนในการจดัซ้ือวตัถุดิบ เพื่อใชใ้นการผลิต
สินคา้ส าเร็จรูป (𝑥 = 6.02)  มากท่ีสุด รองลงมาคือ การวางแผนปริมาณสินคา้คงคลงักรณีท่ีมีความตอ้งการเพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็ว (𝑥 = 5.63)  และมีระบบการเคล่ือนยา้ยสินคา้คงคลงัอย่างรวดเร็ว เพื่อลดตน้ทุนในการดูแลรักษา
สินคา้คงคลงั (𝑥 = 5.61) ตามล าดับ (แสดงไวใ้นตารางท่ี 2) นอกจากน้ีการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัดา้นการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ธุรกิจ SMEs ให้ความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 5.59 โดยให้
ความส าคญักับการดูแลสินคา้ส าเร็จรูปให้มีคุณภาพ (𝑥 = 5.90)   มากท่ีสุด รองลงมาคือ การตรวจสอบสินคา้
ส าเร็จรูปในคลงัสินคา้ให้ถูกตอ้ง (𝑥 = 5.62)  และความพร้อมของสินคา้ส าเร็จรูปในการจ าหน่าย เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว (𝑥 = 5.50)  ตามล าดบั (แสดงไวใ้นตารางท่ี 3)  

 

ตารางที ่2 การวเิคราะห์การบริหารจดัการสินคา้คงคลงัดา้นตน้ทุนการถือครองสินคา้ 
ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 𝑥 SD แปลผล 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

การบริหารตน้ทุนจดัซ้ือวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ส าเร็จรูป 
วางแผนปริมาณสินคา้คงคลงั กรณีความตอ้งการเพ่ิมข้ึนรวดเร็ว 
การเคล่ือนยา้ยสินคา้คงคลงัอยา่งรวดเร็ว 
การก าหนดปริมาณวตัถุดิบเผื่อขาด 
การพยากรณ์ความตอ้งการ เพ่ือลดการจดัเก็บสินคา้คงคลงัเกิน
ความจ าเป็นหรือขาดแคลน 
การลดระยะเวลาในการผลิต สัง่ซ้ือวตัถุดิบและขนส่งสินคา้ 
ความถ่ีในการจดัซ้ือวตัถุดิบเพื่อผลิตสินคา้ส าเร็จรูป  
จดัส่งสินคา้ส าเร็จรูปไปยงัลูกคา้ทนัที โดยไม่จดัเก็บ 
การรวมสินคา้ส าเร็จรูปหลายรายการในการขนส่ง 
การลดตน้ทุนในการจดัเก็บดว้ยการใชช้ั้นลอย 
การจดัเก็บสินคา้คงคลงัในรูปสินคา้ก่ึงส าเร็จรูป 

6.02 
5.63 
5.61 
5.56 
5.54 

 
5.54 
5.35 
5.27 
5.02 
5.01 
5.00 

1.025 
1.195 
1.024 
1.225 
1.086 

 
1.077 
1.019 
1.270 
1.470 
1.648 
1.504 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

ค่อนขา้งมาก 
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนขา้งมาก 

รวม 5.41 0.77 มาก 
 

ตารางที ่3 การวเิคราะห์การบริหารจดัการสินคา้คงคลงัดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 
ขอ้ท่ี ขอ้ค าถาม 𝑥 SD แปลผล 

1 
2 
3 
4 
5 

การดูแลสินคา้ส าเร็จรูปใหมี้คุณภาพอยูเ่สมอ 
การตรวจสอบสินคา้ส าเร็จรูปในคลงัสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
มีสินคา้ส าเร็จรูปเพ่ือตอบสนองความตอ้งการอยา่งรวดเร็ว 
พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัสินคา้ส าเร็จรูปเป็นอยา่งดี 
พนกังานรับรู้เก่ียวกบัสินคา้ส าเร็จรูปท่ีลูกคา้ตอ้งการอยา่งดี 

5.90 
5.62 
5.50 
5.47 
5.47 

1.133 
1.144 
1.291 
1.096 
1.077 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 5.59 1.01 มาก 
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6. อภิปรายผล 
ธุรกิจ SMEs ใหค้วามส าคญัต่อการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัดา้นตน้ทุนการถือครองสินคา้ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก โดยมุ่งเนน้การบริหารตน้ทุนในการจดัซ้ือวตัถุดิบเพ่ือผลิตสินคา้ให้เหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ปิยะฉัตร  จารุธีรศานต์ (2555) ไดศึ้กษาการจดัการสินคา้คงคลงัของธุรกิจคา้ปลีก โดยพบวา่ธุรกิจคา้
ปลีกส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการวางแผนและพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ก่อนการจดัซ้ือสินคา้ทุกคร้ัง เพ่ือ
บริหารจดัการตน้ทุนในการเก็บรักษาสินคา้ให้อยูใ่นระดบัต ่า และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ในขณะท่ีการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัดา้นการตอบสนองความตอ้งการอยา่งรวดเร็ว พบวา่
กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการดูแลสินคา้ส าเร็จรูปให้มีคุณภาพอยูเ่สมอมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของปิยะฉัตร  จารุธีรศานต์ (2555) ไดศึ้กษาการจดัการสินคา้คงคลงัของธุรกิจคา้ปลีก พบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจ
คา้ปลีกส่วนใหญ่จดัเก็บสินคา้แยกตามประเภทอยา่งชดัเจน เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัสินคา้และ
ท าการตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพสินคา้คงเหลือ รวมถึงจดบนัทึกรายการสินคา้เป็นประจ า เพ่ือให้มัน่ใจว่า
กิจการมีสินคา้ส าเร็จรูปท่ีมีคุณภาพพร้อมส่งมอบให้แก่ลูกคา้ไดท้นัตามเวลาท่ีก าหนด รวมถึงสอดคลอ้งกบัทิพย์
นภา อารัมพร (2556) ไดศึ้กษาการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัผ่านระบบบริหารจดัการสินคา้คงคลงัโดยผูจ้  าหน่าย 
(Vendor Managed Inventory) โดยพบวา่ธุรกิจไดน้ าระบบเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั 
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและคงไวซ่ึ้งคุณภาพท่ีเหมาะสม เพ่ือ
ความสดใหม่ของสินคา้และช่วยลดปริมาณสินคา้หมดอายท่ีุจะก่อใหเ้กิดการจมของตน้ทุน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงการศึกษาความส าคญัการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัดา้นตน้ทุนการถือครอง

สินคา้คงคลงัและดา้นการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ โดยพบวา่การบริหารจดัการตน้ทุนสั่งซ้ือวตัถุดิบ
ส าหรับการผลิตสินคา้และการดูแลสินคา้ส าเร็จรูปในคลงัสินคา้ให้มีคุณภาพเป็นปัจจยัการบริหารจดัการสินคา้ 
คงคลงัท่ีธุรกิจ SMEs ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด ซ่ึงผูว้จิยัยงัไม่มีการศึกษาเก่ียวกบัวธีิการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั
ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ดียิ่งข้ึน ดงันั้น จึงเป็นเร่ืองน่าสนใจท่ีจะมีการศึกษา
แนวทางการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัของธุรกิจ SME จงัหวดันครราชสีมา เพื่อลดตน้ทุนการด าเนินงาน เพ่ิม
คุณภาพของสินคา้และคน้หาจุดแข็ง-จุดอ่อนในการปรับปรุงการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มทางการบริหารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษามาจากการเอกสาร เวบ็ไซต ์และขอ้มูลองคก์ร ผลการศึกษาพบวา่ สภาพแวดลอ้มภายใน 
ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผลการด าเนินการท่ีได รับการยอมรับในคุณภาพมาตรฐาน
ใน ระดับสากลโดยสามารถพิสูจน์ได จากรางวลัท่ีได้รับ ความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ และการสร้างแผน
ยทุธศาสตร์ระดบัองคก์รของหน่วยงานท่ีท่าอากาศยานสุวรรณสงักดั ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน คือ โครงสร้างของท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิมีขนาดใหญ่และซบซ้อนท าให้การบริหารจัดการเป็นไปได้ยาก เน่ืองจาก มีความ
หลากหลายของพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรายไดห้ลกัของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาจากกิจกรรม
การบินเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงจะส่งผลใหท่้าอากาศยานสุวรรณภูมิเกิดความเส่ียงในกรณีท่ีรายไดห้ลกัลดลง ประเด็นท่ี
เป็นโอกาส คือ การท่ีท่าอากาศยานสุวรรณท าความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในระดบัสากลซ่ึงเป็นการส่งเสริม
ให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีโอกาสในการพฒันาองคก์รและศกัยภาพของพนักงาน ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค์ คือ 
ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบนอกท่าอากาศยาน ปัญหาการเช่าพ้ืนท่ีของกรมธนารักษ ์และปัญหาการเช่ือม
ระบบคมนาคม 
 
ค าส าคญั: สภาพแวดลอ้ม, การบริหาร , ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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ABSTRACT 
This academic article aimed to study the administrative environment of Suvarnabhumi airport. This 

article information were from documents, website and organization information. The results of this study 
showed that in terms of internal environment, the strengths of Suvarnabhumi airport were a quality-proven 
service providing as being awarded by the international institutions, geographical advantages, and the 
advantages of AOT Strategy House which would enable Suvarnabhumi airport continuously increase its 
competitiveness in all aspects. The organizational weaknesses were the large structure of Suvarnabhumi airport, 
the difficulties in organizational management due to the diversity of airport staffs, and the risk of dependency of 
airport’s aeronautical revenues. The organizational opportunities was the worldwide cooperation between 
airports and related agencies which would help Suvarnabhumi airport to develop the potential of its staffs. The 
threat issues were the community around the airport problems, the land leasing of the Treasury Department 
problem, and the land transport system problem. 

 
KEYWORDS: Environment, Administration, Suvarnabhumi Airport 
      

1. บทน า 

 การขนส่งทางอากาศเป็นส่วนหน่ึงในระบบการขนส่ง ซ่ึงมีความส าคัญในการขนส่งระยะไกลทั้ ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ไม่ว่าเป็นการขนส่งผูโ้ดยสาร สินคา้ หรือไปรษณียภณัฑ์ การขนส่งทาง
อากาศนั้นจะมีศูนยก์ลางการขนส่งทางอากาศโดยแบ่งเป็นสัดส่วนเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการขนส่ง 
โดยศูนยก์ลางการขนส่งทางอากาศนั้น เรียกวา่ “ท่าอากาศยาน”  ซ่ึงระบบการขนส่งทางอากาศจะประกอบดว้ย   
ท่าอากาศยาน (ผูไ้ดรั้บสัมปทาน ผูเ้ช่า และระบบควบคุมจราจรทางอากาศ) สายการบิน และ ผูใ้ชท่้าอากาศยาน
(Ashford, Stanton, Moore, et al., 2013:1) ซ่ึงท่าอากาศยานจะเป็นศูนยก์ลางในการให้บริการด้านพ้ืนท่ีให้กับ
ผู ้ใช้บ ริการ อาทิ เช่น ผู ้โดยสาร ผู ้ประกอบการด้านสายการบิน ผู ้ประกอบการด้านการขนสินค้าและ
ไปรษณียภณัฑ์ทางอากาศ ผูป้ระกอบการดา้นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและโรงแรม และหน่วยงานของรัฐบาล 
เป็นตน้ 
 ท่าอากาศยานพาณิชยข์องประเทศไทยนั้นมีจ านวนทั้ งส้ิน 38 แห่ง โดยสังกดัหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่     
กรมท่าอากาศยาน จ านวน 28 แห่ง บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 6 แห่ง กองทัพเรือไทย 
จ านวน 1 แห่ง และ บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 3 แห่ง โดยประเทศไทยมีท่าอากาศยานท่ี
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ท่าอากาศยานหลกัของประเทศไทย คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงเป็น         
ท่าอากาศยานขนาดใหญ่และตั้งเป้าให้เป็นศูนยก์ลางการบินในทวีปเอเชีย สามารถรองรับจ านวนผูโ้ดยสารได ้    
45 ลา้นคนต่อปี รองรับจ านวนเท่ียวบินได ้76 เท่ียวบินต่อชัว่โมง และรองรับจ านวนการขนถ่ายสินคา้ พสัดุ และ
ไปรษณียภณัฑไ์ด ้3 ลา้นตนัต่อปี (ทอท., 2560) ในปี พ.ศ. 2560 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นใหบ้ริการสายการบิน 
จ านวน 111 สายการบิน โดยแบ่งเป็นเท่ียวบินท่ีให้บริการขนส่งผูโ้ดยสาร ขนส่งสินคา้ และไปรษณียภณัฑ์ หรือ 
แบบผสม จ านวน 107 สายการบิน และ เท่ียวบินท่ีให้บริการเฉพาะการขนส่งสินคา้และไปรษณียภณัฑ์อยา่งเดียว 
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จ านวน 8 สายการบิน ในช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม 2560 อตัราการขนส่งทางอากาศท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
มีอตัราการเพ่ิมของเท่ียวบิน คิดเป็นร้อยละ 3.52 จ านวนผูโ้ดยสารเพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 7.09 อตัราการเพ่ิมข้ึน
ปริมาณสินคา้ พสัดุ และไปรษณียภณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 12.30  (ทอท., 2560)  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไดด้ าเนินการขยายท่าอากาศยานระยะท่ี 2 โดยมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเพื่อ
เพ่ิมขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใหส้ามารถรองรับผูโ้ดยสารไดเ้พ่ิมข้ึน 15 ลา้นคนต่อปี หรือจาก
เดิม 45 ลา้นคนต่อปี เป็น 60 ลา้นคนต่อปี อีกทั้ ง เพื่อบรรเทาความแออดัของผูโ้ดยสารและจ านวนเท่ียวบินท่ี
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเร่ิมด าเนินการก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 15 กันยายน 2559 และคาดว่าจะแลว้เสร็จระยะท่ี 2        
ในปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงท าให้ผู ้ศึกษาสนใจศึกษาสภาพแวดล้อมทางการบริหารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ            
โดยการศึกษานั้ นจะศึกษาเฉพาะปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในระดับองค์กร คือ จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรค ทั้ งน้ี จะศึกษาขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสาร เว็บไซต์ และส่ือต่างๆ ประกอบ
การศึกษาสภาพแวดล้อมในการบริหารท่าอากาศยานในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามองว่าผลท่ีได้จากการทบทวนน่าจะ
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการบริหารจดัการของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  
 

2. วตัถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาสภาพแวดลอ้มทางการบริหารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

3. สภาพแวดล้อมทางการบริหารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 สภาพแวดลอ้มทางการบริหารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นจ าแนกออกเป็น 2 ปัจจยัภายท่ีใชใ้น
การศึกษา คือ ปัจจยัภายใน (จุดแข็ง และจุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส และอุปสรรค)  ซ่ึงสามารถยก
ประเด็นดงัน้ี  

- ประเด็นจุดแขง็   
 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)(ทอท.) (2558) ไดก้ าหนดบทบาทใหท่้าอากาศยานสุวรรณ

เป็นประตูสู่นานาชาติ (International Gateway) และมุ่งสู่การเป็นศูนยก์ลางการขนส่งทางอากาศ อีกทั้ง หากศึกษา
ดา้นภูมิศาสตร์ของประเทศแลว้ ประเทศไทยถือวา่มีความไดเ้ปรียบทางดา้นภูมิศาสตร์กวา่ประเทศท่ีอยูใ่นภูมิภาค
เดียวกนั  นอกจากน้ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยงัไดด้ าเนินตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. ซ่ึงไดก้ าหนดยทุธศาสตร์
การด าเนินงาน 7 ดา้น ภายใตก้รอบกลยทุธ์และโครงสร้างในการบริหารจดัการ ทอท. (AOT Strategy House) เพื่อ
การรองรับการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื ไดแ้ก่  

1. Airport Strategic Positioning ก าหนดแนวทาง (Roadmap) พฒันาศกัยภาพของท่าอากาศยาน 
ทอท. 6 แห่ง เพ่ือมุ่งสู่ต าแหน่งเชิงยทุธศาสตร์ของแต่ละท่าอากาศยาน   

2. Airport Service Capacity มุ่งเน้นการบริหารขีดความสามารถในการการรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศ เร่งรัดการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกของท่าอากาศท่าอากาศยาน 
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3. Aeronautical Business การพัฒนาธุรกิจ ท่ี เก่ียวข้องกับ กิจการการบินในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้ ง การพฒันาประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการผูโ้ดยสารและกระบวนการให้บริการสาย   
การบิน    

4. Non-Aeronautical Business การพฒันาธุรกิจท่ีไม่เก่ียวกบักิจการการบิน การเพ่ิมบริการท่ีมี
ความหลากหลายและสอดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้ และผูม้าใชบ้ริการท่าอากาศยานการพฒันาเขตปลอดอากรและ
คลงัสินคา้ การก ากบัประสิทธิภาพของกิจการสัมปทาน รวมถึงการใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีมีอยู่เพ่ือสร้าง
รายได ้ 

5. Intelligent Service การน าเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) มาใชใ้นการด าเนินงานและปฏิบติัการ
ท่าอากาศยาน ควบคู่กบัการมุ่งเนน้การพฒันาดา้นมาตรฐานและคุณภาพบริการอย่างต่อเน่ือง โดยน าแนวคิดเชิง
นวตักรรมมาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงาน   

6. Regional Hub เน้นการพัฒนาการด าเนินงานท่าอากาศยานเป็นศูนยก์ลางการบินท่ีรองรับ
รูปแบบธุรกิจในดา้นต่างๆ ได้แก่ ศูนยก์ลางการบินด้านการท่องเท่ียว ศูนยก์ลางการบินเพ่ือเปล่ียนผ่านไปยงั
จุดหมายปลายทางอ่ืนๆ ศูนยก์ลางการบินดา้นธุรกิจโลจิสติกส์ และศูนยก์ลางการบินดา้นการซ่อมบ ารุงอากาศยาน  

7. Business Development พฒันารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือขยายการด าเนินงานทั้งธุรกิจหลกัและ
ธุรกิจเก่ียวเน่ือง รวมถึงการร่วมทุนในธุรกิจท่าอากาศยานกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในกิจการดา้นต่างๆ   

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นยทุธศาสตร์ส าคญัของชาติในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ โดยเป็นท่าอากาศยานหลกัท่ีเป็นศูนยก์ลางการบิน (HUB) ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ 
รองรับเส้นทางการบินจากทุกมุมโลก เป็นประตูสู่ประเทศในแถบเอเชียใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Gateway 
to the Golden Land) ซ่ึงจะช่วยเช่ือมโยงในการพฒันาเศรษฐกิจของภูมิภาค  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่ท่ีความทันสมยั การรักษาความ
ปลอดภยัท่ีไดม้าตรฐานในระดบัสากล และสามารถให้บริการสายการบิน และผูโ้ดยสารอยา่งมีคุณภาพในระดบั
สากล โดยในเบ้ืองต้นจะมีศักยภาพในการรองรับผูโ้ดยสาร 45 ลา้นคนต่อปี และเม่ือพฒันาเต็มพ้ืนท่ีแลว้จะ
สามารถรองรับผูโ้ดยสารสูงถึง 100 ลา้นคนต่อปี นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2558 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไดรั้บรางวลั 
World Airport Awards ของ Skytrax เป็นท่าอากาศยานท่ีมีผูโ้ดยสาร 40 - 50 ลา้นคนต่อปี ในช่วงเดือนตุลาคม 
2559 – สิงหาคม 2560 มีจ านวนผูโ้ดยสาร 55,892,428 คน (ทอท., 2560) นอกจากน้ี ปี พ.ศ. 2558 ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิยงัไดรั้บรางวลั Best Airport Staff in Asia ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค่านิยม (Core Value) คือ ให้บริการดว้ยใจ
เหนือความคาดหมาย เป็นเลิศในมาตรฐานความปลอดภยั รวมพลงั ใหเ้กียรติ ทุกความเห็น พฒันาไม่หยดุย ั้ง และ
ยดึมัน่ในผลประโยชน์ขององคก์ร  

- ประเด็นจุดอ่อน  
 บริษทั ท่าอากาศยาน จ ากดั (มหาชน) เป็นองค์กรขนาดใหญ่ท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลกระทรวง

คมนาคม ซ่ึงมีจ านวนบุคลากร รวมทั้ งส้ิน 6,044 คน และแรงงานจดัจา้งภายนอก (Outsource Worker) จ านวน 
13,372 คน โดยมีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนพนักงานเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2558 
ประมาณร้อยละ 9 (ทอท., 2559) โดย โดยมีจ านวนพนกังานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ านวนทั้งส้ิน 2,739 คน (ไม่
รวมแรงงานจดัจา้งภายนอก) และการด าเนินงานเป็นแบบรัฐวิสาหกิจ (ก่ึงรัฐบาล) ท าให้การด าเนินการต่างๆ ยงั
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ข้ึนอยูก่บัรัฐบาล และมีโครงสร้างองคท่ี์มีขนาดใหญ่และหลายชั้นของขั้นการด าเนินงานท าให้การบริหารจดัการ
เป็นไปอย่างล่าช้า พนักงานมีหลากหลายมีทั้ งพนักงานประจ า พนักงานแบบสัญญาจ้าง และแรงงานจัดจ้าง
ภายนอก (Outsource Worker) (ทอท., 2559)  ซ่ึงท าให้การการบริหารจัดการ การควบคุมก ากับดูแลค่อนขา้ง
ซบัซอ้น  

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (2559) มีแหล่งรายไดใ้นปีงบประมาณ 2559 ทอท. มี
ก าไรสุทธิ 19,571.46 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ปี พ.ศ. 2558 จ านน 842.81 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.50 โดยมีรายได้
รวมเพ่ิมข้ึน 7,277.77 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายรวมเพ่ิมข้ึน 6,188.50 ลา้นบาท และภาษีเงินไดเ้พ่ิมข้ึน 235.76 ลา้นบาท 
โดยมีรายละเอียดดงันั้น  

1. รายไดจ้ากกิจการการบิน (Aeronautical Revenues) โดยมีรายไดร้วมทั้งส้ิน 29,187.67 ลา้น
บาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 57 ประกอบดว้ย 

1. ค่าบริการสนามบิน รายได ้6,433.26 ลา้นบาท   
2. ค่าบริการผูโ้ดยสารขาออก รายได ้21,968.21 ลา้นบาท   
3. ค่าส่ิงอ านวยความสะดวก รายได ้786.20 ลา้นบาท   

2. รายไดท่ี้ไม่เก่ียวกบักิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenues) โดยมีรายได้รวมทั้ งส้ิน 
21,774.28 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 43 ประกอบดว้ย  

1. ค่าเช่าส านกังานและอสงัหาริมทรัพย ์รายได ้1,992.80 ลา้นบาท     
2. รายไดเ้ก่ียวกบับริการ รายได ้6,161.45 ลา้นบาท     
3. รายไดส่้วนแบ่งผลประโยชน์ รายได ้13,620.03 ลา้นบาท     

3. รายไดอ่ื้นๆ โดยมีรายไดร้วมทั้งส้ิน 1,821.39 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
1. ดอกเบ้ียรับ รายได ้1,091.32 ลา้นบาท     
2. ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากอุทกภยั รายได ้464.32 ลา้นบาท     
3. อ่ืนๆ รายได ้265.24 ลา้นบาท     

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีมีรายอยู่ 2 แหล่งรายได้ ได้แก่ 1. รายได้จากกิจการการบิน (Aeronautical 
Revenues) ประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมสนามบิน (ค่าธรรมเนียมในการข้ึนลงของอากาศยาน  (Landing Charges)  
และค่าธรรมเนียมท่ีเก็บอากาศยาน (Parking Charges)) ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน (Passenger Service 
Charges) และค่าส่ิงอ านวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) และ 2. รายได้ท่ีไม่เก่ียวกับกิจการการบิน 
(Non-Aeronautical Revenues) ประกอบด้วย ค่าเช่าส านักงานและอสังหาริมทรัพย ์(Office and State Property 
Rents) รายไดเ้ก่ียวกบับริการ (Service Revenues) และรายไดส่้วนแบ่งผลประโยชน์ (Concession Revenues) ทั้งน้ี 
ยงัมีผูป้ระกอบการภายนอกเป็นผูด้  าเนินการในกิจกรรมสนับสนุนทางการเงิน เช่น บริษทั การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทั ไทย แอร์พอร์ต  กราวด์ เซอร์วิสเซส จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการภาคพ้ืนดิน นอกจากน้ี ยงัมี
ผูป้ระกอบการครัวการบิน  การให้บริการเติมน ้ ามนัอากาศยาน  การให้บริการร้านคา้ปลีก การให้บริการร้านคา้
ปลอดอากร รถลิมูซีน การบริการท่ีจอดรถ เป็นตน้ โดยผูป้ระกอบการเหล่าน้ีจะตอ้งช าระค่าตอบแทนส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ (Concession Fees) ค่าเช่าพ้ืนท่ี (Rent) และค่าบริการ (Service Charges) โดยรายหลกัของท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิจะมีรายไดห้ลกัจากรายไดจ้ากกิจการการบิน (Aeronautical Revenues) มากกวา่รายไดท่ี้ไม่เก่ียวกบั
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กิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenues) ซ่ึงจะเห็นวา่การพ่ึงพารายไดจ้ากกิจการการบินเป็นหลกันั้นอาจจะ
ก่อให้เกิดความเส่ียงในการบริหารจดัการ (Marketline, 2016) ซ่ึงถา้หากในอนาคตมีสายการบินยกเลิกเท่ียวบิน 
เกิดสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี เกิดโรคระบาด หรือสภาวะการเมืองท่ีไม่มัน่คงจะส่งผลต่อการเดินทางของผูโ้ดยสาร 
รวมถึงส่งผลต่อสายการบิน และจะส่งผลต่อรายไดข้องท่าอากาศยานตามมา    

- ประเด็นโอกาส  
 ส านกังานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (2560) ไดป้ระกาศ เร่ือง การปลดธงแดงใหป้ระเทศไทย

พน้จากการเป็นประเทศท่ีมีขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัต่อความปลอดภยั (Significant Safety Concerns) ในวนัท่ี 6 
ตุลาคม 2560 ขององคก์รการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ท า
ใหส้ายการบินทั้งภายในและต่างประเทศ ผูโ้ดยสาร ผูป้ระกอบการดา้นการบินหรือผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งและ
เก่ียวเน่ืองดา้นอุตสาหกรรมการบินมีความเช่ือมัน่ดา้นอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยมากข้ึน 

จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) และกระทรวงคมนาคม (2555) พบว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีแนวโน้มการเติบโตเพ่ิมข้ึน 
เน่ืองจาก การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็วและการใชน้วตักรรม (Technological and Innovation) ดงั
จะเห็นได้จากนวตักรรมเทคโนโลยีการผลิตอากาศยานแบบใหม่ อาทิ อากาศยานแบบ A380 ซ่ึงจะช่วยท าให้
ระบบการขนส่งทางอากาศโดยรวมมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ตน้ทุนลดลง ลดเวลาการบิน เน่ืองจาก สามารถบินตรง
ไปยงัจุดหมายปลายทางได ้โดยไม่ตอ้งหยดุพกั ท าให้เกิดเส้นทางบินใหม่ๆ และท าให้เกิดโอกาสในการแข่งขนัท่ี
สูงข้ึน และจากการท่ีค่าโดยสารมีราคาถูกลงท าให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการการขนส่งทางอากาศไดม้ากข้ึน 
ยิ่งไปกว่านั้ น เทคโนโลยีด้านการส่ือสารได้รับการพฒันาอย่างรวดเร็ว ผูเ้ดินทางสามารถคน้หาขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียว แหล่งธุรกิจตามท่ีตอ้งการไดส้ะดวกโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางโดยเคร่ืองบินสามารถท าการ
จองเท่ียวบินไดด้ว้ยตวัเองอยา่งรวดเร็วและไดใ้นราคาท่ีถูกลง 

บริษทั ท่าอากาศยานจ ากดั (มหาชน) (ทอท.) ไดมี้การจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือกบั  ท่าอากาศ
ยาน (Sister Airport Agreement : SAA) แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจดัการ ท่าอากาศยาน
ระหวา่งกนัดา้นต่างๆ เช่น ดา้นการพฒันาบุคลากร ดา้นเทคโนโลยี ดา้นธุรกิจในรูปแบบการประชุมสัมมนาและ
การฝึกปฏิบัติงาน ซ่ึงใน ปี พ.ศ. 2559 ทอท. ได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ท่าอากาศยาน
นานาชาติเซ่ียงไฮผู้ต้่ง ท่าอากาศยานนานาชาติเซ่ีงไฮหงเฉียว ในปี พ.ศ. 2558 ท่าอากาศยานนานาชาติเติน เช้ิน 
เญ้ิต ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ท่าอากาศยานนานาชาติดานงั ท่าอากาศยานนานาชาติฟู้ โกวก๊ ของประเทศ
จีน ปี พ.ศ. 2557 ท่าอากาศยานนานาชาติยา่งกุง้ ท่าอากาศยานนานาชาติเนปยีดอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติคนัไซ 
ประเทศเวยีดนาม ท่าอากาศยานนานาชาติโอซากา้ ประเทศญ่ีปุ่น เป็นตน้ (ทอท., 2560)  

ปี พ.ศ. 2559 ทอท. ไดป้ระสานความร่วมมือกบัท่าอากาศยานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เพ่ือตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) ภายใตแ้นวคิดการเป็น “เขตการผลิตเดียวตลาดเดียว” (Single Market and Production Base) 
มีการเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตไดอ้ยา่งเสรีสามารถใชท้รัพยากรทั้งวตัถุดิบ แรงงาน รวมถึง การพฒันาเศรษฐกิจ
อย่างเสมอภาคและบูรณาการเขา้กับเศรษฐกิจโลก ผ่านการกระซับความสัมพนัธ์และการสร้างความร่วมมือ
ระหวา่งองคก์รบริหารท่าอากาศยานของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เพ่ือการเลือกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ และ
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ประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมความสัมพนัธ์ และก าหนดนโยบายร่วมกนั และส่งเสริมโอกาสหรือความร่วมมือทาง
ธุรกิจ นอกจากน้ี ทอท. ยงัท าตลาดเชิงรุกผ่านการสร้างเครือข่ายระดบัโลก โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมเพ่ือพบปะ
เจรจากบัผูบ้ริหารท่าอากาศยานและสายการบินจากทัว่โลก 250 บริษทั ซ่ึงเป็นลูกคา้ของ ทอท. ในปัจจุบนั และ
เป็นสายการบินเป้าหมายใหม่ท่ีมีศกัยภาพในการเปิดเสน้ทางการบินมายงัท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ ทอท.        

การท าความร่วมมือดงักล่าวข่างตน้จะส่งผลให้ท่าอากาศยานสุวรรณไดรั้บโอกาสใน             การพฒันา
บุคลลากร แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจดัการท่าอากาศยานระหว่างกนั รวมถึงดา้นการ
พฒันาบุคลากร ดา้นเทคโนโลย ีดา้นธุรกิจในรูปแบบการประชุมสมัมนาและการฝึกปฏิบติังาน    

- ประเด็นอุปสรรค ์ 
 ชุมชนท่ีอาศยับริเวณรอบนอกท่าอากาศยานสุวรรณ เน่ืองจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใชร้ะยะเวลา

ในการด าเนินการก่อสร้างท่ียาวนาน ซ่ึงรัฐบาลมีความคิดริเร่ิมท่ีจะสร้างท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2502 และด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จ ปี พ.ศ. 2549 ซ่ึงใชย้ะเวลา 47 ปี ซ่ึงส่งผลท าให้บริเวณรอบท่าอากาศ
ยานสุวรรณมีประชาชนเขา้มาอาศยัเป็นชุมชนและท าให้ยากต่อการให้ยา้ยท่ีอยู่อาศยัหรือเวนท่ีคืน  นอกจากน้ี 
ปัญหาดา้นเสียงจากการจราจรทางอากาศต่อการพฒันาท่ีดินเป็นแหล่งพกัอาศยัโดยรอบ รวมถึง สถาบนัศึกษารอบ
ท่าอากาศยานสุวรรณ  นอกจากน้ี ปัญหาน ้ าท่วมของพ้ืนท่ีโดยรอบและใกลเ้คียง ซ่ึงบริเวณดังกล่าวเป็นแนว
ระบายน ้ าหลกัและพ้ืนท่ีหน่วงน ้ า "แกม้ลิง" ดา้นตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร โดยจะส่งผลกระทบต่อการ
ใหบ้ริการไม่วา่จะเป็นพนกังานท่ีท างานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือผูโ้ดยสาร เป็นตน้  

การเช่าพ้ืนท่ีของกรมธนารักษ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจ าเป็นตอ้งจ่ายค่าเช่าพ้ืนท่ีให้กบักรมธนา
รักษ์ เน่ืองจาก พ้ืนท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่ีราชพสัดุ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ไม่ใช่
เจา้ของพ้ืนท่ี ท าใหร้ายไดส่้วนหน่ึงจะตอ้งจ่ายค่าเช่าพ้ืนท่ีใหก้บักรมธนารักษ ์ 

การเช่ือมระบบคมนาคมไปยงัท่าอากาศยานดอนเมืองนั้นไม่มีความสะดวกสบาย เน่ืองจากมีระบบ
การขนส่งท่ีไม่เช่ือมต่อโดยตรงของรถไฟฟ้า ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งรถสารธารณะ เช่น รถบสั รถแท็กซ่ี รถเวยีน
ของท่าอากาศยาน ซ่ึงการจราจรในเขตกรุงเทพระหวา่งสุวรรณภูมิกบัดอนเมืองค่อนขา้งติดในช่วงโมงเร่งด่วนท า
ใหผู้โ้ดยสารท่ีตอ้งการเดินทางในช่วงดงักล่าวไม่สามารถต่อเคร่ืองไดท้นั จนตอ้งตอ้งเผื่อเวลาใน        การเดินทาง
มากกวา่จ าเป็น  
  

4. สรุป 
การศึกษาสภาพแวดลอ้มในการบริหารท่าอากาศยานนั้นมีประเด็นจุดแข็งและโอกาสในการบริหาร

จดัการ คือ ความไดเ้ปรียบดา้นภูมิศาสตร์ กลยทุธ์ AOT Strategy House นั้น เป็นกลยทุธ์ท่ีท าใหส่้งผลการบริหาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยตรงทกใหท่้าอากาศยานไดเ้ปรียบในการแข่งขนัหรือพฒันาท่าอากาศยานสู่มาตรฐาน
ท่ีระดับนานาชาติ และนอกจากน้ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยงัเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของชาติในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยเป็นท่าอากาศยานหลกัท่ีเป็นศูนยก์ลางการบิน (HUB) ของภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละรองรับเส้นทางการบินจากทุกมุมโลกเป็นประตูสู่ประเทศในแถบเอเชียใตแ้ละเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้(Gateway to the Golden Land) ซ่ึงจะช่วยเช่ือมโยงในการพฒันาเศรษฐกิจของภูมิภาค อีกทั้ง 
ICAO ไดป้ลดธงแดงจากประเทศไทยพน้จากการเป็นประเทศท่ีมีขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัต่อความปลอดภยั 
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(Significant Safety Concerns) ซ่ึงท าให้ท่าอากาศยานสุวรรณไดรั้บความเช่ือมัน่จากนานาประเทศและหนักลบัมา
ใชบ้ริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

ส่วนประเด็นจุดอ่อนปละอุปสรรคของท่าอากาศยานสุวรรณนั้น คือ โครงสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ของ
องค์กร รายได้หลกัท่ีมากจากกิจกรรมการบิน ชุมชนรอบนอก การเช่าพ้ืนท่ีกรมธนารักษ์ และการคมนาคม
ระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ซ่ึงจะเป็นปัญหาท่ีท าให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รับมืออยา่งมาก รวมถึงการหาวิธีการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ี รัฐบาลยงัตอ้งให้การสนบัสนุนหรือเขา้มารับทราบ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนและร่วมมือในการแกปั้ญหาดงักล่าว  

การขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในระยะท่ี 2 จะท าใหท่้าอากาศยานสุวรรณภูมิมีทั้งจุดแขง็และโอกาส
ในการแข่งขนักบัท่าอากาศยานซางกี ประเทศสิงคโปร์ หรือสามารถรองรับปริมาณการขนส่งทางอากาศท่ีเพ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง แต่ปัญหาท่ีจะตามมา คือ ปัญหาดา้นเสียง มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน ้ า ซ่ึงจะท าส่งผลกระทบ
อยา่งมากกบัชุมชนและสถาบนัการศึกษารอบนอกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซ่ึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นจะตอ้ง
ตระหนกัถึงการแกปั้ญหา  

 

5. ข้อเสนอแนะ 
5.1 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในในระดบัธุรกิจและระดบั

หนา้ท่ีของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือเป็นการวเิคราะห์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไดท้ั้งองคก์ร และสามารถน าไป
สร้างกลยทุธ์ในการแข่งขนัหรือพฒันาองคก์รใหย้ ัง่ยนื  

5.2 ในประเด็นของการตอบสนองความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณควรให้
ความส าคญัในเร่ืองของขนาดของอาคารรับรองผูโ้ดยสารให้มีความเหมาะสมสามารถรองรับปริมาณผูใ้ชบ้ริการ
ได ้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) วิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อนและหลงัของระบบการ
ผลิตขา้วของกลุ่มชาวนาท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ  (2) วเิคราะห์กระบวนการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันากลุ่มชาวนา
ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ และ (3) เสนอแนะแนวทางการพฒันากลุ่มชาวนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต
ขา้วกลุ่มชาวนาท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ  
 ขอบเขตการวิจยั คือ (1)  กลุ่มชาวนาบนท่ีดินพระราชทานเพ่ือการเกษตร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 17 ราย ท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มชาวนาบนท่ีดินพระราชทานเพ่ือการเกษตร (2) 
ท าการศึกษาวิจัยในช่วงระยะเวลาตั้ งแต่  เดือนตุลาคม 2558 –  เดือนมีนาคม 2560 (3) วิธีการศึกษาวิจัย 
ประกอบดว้ยการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ไดแ้ก่ 
การจัดเวทีเสวนาให้ความรู้ อบรมปฏิบัติการ ถอดบทเรียน สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ โดยแสดงในรูปการแจกแจงความถ่ีและค่าเฉล่ีย และสถิติเชิง
ปริมาณในการวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของการปลูกขา้ว และสถิติเชิงอนุมานเพื่อหาความสมัพนัธ์ของผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี (1) พบว่า ระบบการผลิตขา้วของกลุ่มชาวนาท่ีเขา้
ร่วมโครงการฯ  มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยพิจารณาจาก รายรับท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 15  ซ่ึงเป็นผลมาจาก ผลผลิต
ต่อไร่ท่ีเพ่ิมมากข้ึน จากการเลือกใช้เมล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพและกระบวนการบริหารจัดการในแปลงนาท่ีมี

mailto:supak.kloy@gmail.com
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ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ประกอบกบั ราคาผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนจากการผลิตขา้วไดคุ้ณภาพมากข้ึน ในส่วนของตน้ทุน
การผลิต เกษตรกรมีตน้ทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดลดลงร้อยละ 20 จากการผลิตและใชส้ารชีวภณัฑท์ดแทนการซ้ือ
สารเคมี และการใชเ้มลด็พนัธ์ุในปริมาณท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของตน้ขา้ว  
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ี (2) พบวา่ กระบวนการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันา
กลุ่มชาวนาท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ประกอบไปดว้ย 7 กระบวนการไดแ้ก่ 1) เรียนรู้ทศันคติ 2) วิเคราะห์ปัญหาพ้ืนท่ี 
3) กระบวนการเรียนรู้ 4) การมีส่วนร่วม 5) การเก็บขอ้มูล 6) การคืนขอ้มูล และ 7) การแกไ้ขปรับปรุงรอบต่อไป 
และปัจจยัท่ีมีผลในการพฒันากลุ่มชาวนาท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ  โดยการส ารวจขอ้มูลเชิงคุณภาพ พบวา่ เกษตรกร
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกมากท่ีสุด เพราะหากสมาชิกมีความสมัพนัธ์ท่ีดี จะส่งผล
ต่อการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความรักความสามคัคีกนั และท าใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 ผลการสงัเคราะห์ขอ้มูลเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ (3) พบวา่ แนวทางในการพฒันากลุ่มชาวนาท่ีเขา้ร่วม
โครงการฯ คือ 1) การปรับทัศนคติของการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 2) การคน้หาและพฒันา
ศกัยภาพผูน้ ากลุ่ม 3) การให้ความรู้ควบคู่การปฏิบติัจริงเพื่อให้เห็นผลลพัธ์จริง 4) การสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการใชป้ระโยชน์ขอ้มูลของกลุ่มเกษตรกร และ 5) การวางแผน
บริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตจากแปลงนาร่วมกนั   

 
ค าส าคญั:  ระบบการผลิตขา้ว  ประสิทธิภาพการผลิต  กระบวนการกลุ่ม  ปัจจยัการพฒันากลุ่ม  
 

ABSTRACT 
 Objectives of the research are as the followings; (1) comparative analysis of efficiency rice production 
system between before and after joining the project, (2) analysis of process and factors on farmer group 
development, and (3) to pursue the suggestions of farmer group development in order to increasing rice 
production system. 
 Research boundaries are as (1) 17 farmers in the Royal Agricultural Land Reform Area,  Phra Nakhon 
Si Ayutthaya Province to join the project, (2) research timing during October 2015 – March 2017, (3) research 
methodologies consist of descriptive research and quantitative research, which are people forum, workshop, 
lesson learned, deep interview, data collection by questionnaires, data analysis both qualitative and quantitative 
techniques, which are percentage, frequency, means, as well as cost-benefit analysis technique. 
 Results of data analysis to achieve the first objective, presenting to as the followings; (1) rice production 
system of the farmer group joined the project have been higher efficiency, according to higher income to 15 
percent, which has resulted from higher yield per rai and higher farm price of quality rice products. There were 
effected from higher quality rice seed and better rice production planning in paddy field. In the other hands, rice 
production cost has been lower to 20 percent, which has been resulted from application of their own biological 
products replaced to chemical products bought from outside community, as well as application of suitable amount 
of rice seed in plantation.   
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 Results of data analysis to achieve the second objective, presenting to as the followings;   the processing 
on farmer group development are consisting of  7 steps as to; 1) attitude learning, 2) area-based problem analysis, 
3) learning process, 4) participation, 5) data collection, 6) analyzed data returns to the group, and 7) improvement 
process on the next crop. Meanwhile, the key factors effected on the farmer group development are as the 
followings; 1) good relation between group members, 2) good co-operation in farmer group, and 3) group unity. 
 In the last objective of the research, according to synthesis data has been presented as the followings ; 
1) attitude adjustment for group gathering to be self- reliance, 2) strengthening potential group leader, 3) 
knowledge management associated with area-based workshop, 4) improving participation process in data 
collection, data analysis, data application to the paddy field and group improvement, and 5) planning of group 
management in order to increase value-added  of rice production in term of farmer group or co-operation. 
                 
KEYWORDS :  Rice production system, Rice production efficiency, Group processing, Factors of group 

development 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 เป็นท่ีทราบกนัในปัจจุบนัวา่ขา้วเป็นพืชท่ีมีความส าคญัของประเทศไทย เน่ืองจากเป็นพืชท่ีอยูใ่นระบบ
ห่วงโซ่อาหาร มีการน าขา้วมาเป็นสินคา้เพ่ือการบริโภคและการเป็นวตัถุดิบท่ีใช้ในการแปรรูปสินคา้ต่างๆ 
มากมาย จากความตอ้งการดงักล่าวท าให้เกษตรกรไดเ้พ่ิมพ้ืนท่ีการผลิตเพ่ือให้มีความเพียงพอกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะในปีการเพาะปลูก 2554 ท่ีมีปริมาณพ้ืนท่ีการเพาะปลูกรวม 80.676 ลา้นไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี
การเพาะปลูก 2553 ท่ีมีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกรวม 72.719 ลา้นไร่(กรมการขา้ว, 2558)  และเกิดการเปล่ียนแปลงท่ี
เพ่ิมข้ึนในทุกปีของการเพาะปลูก ท าให้เกิดปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมมากข้ึนตามล าดบั จากการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีการ
ผลิตอย่างรวดเร็ว ยงัสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบท่ีตามมาอย่างมากมาย นั่นคือ ปัญหาด้านการใช้ท่ีดินไม่
เหมาะสม ท าใหดิ้นเกิดการเส่ือมโทรม ปัญหาการจดัการดา้นการเพาะปลูก โดยเฉพาะปัญหาดา้นศตัรูขา้ว จึงเป็น
เหตุให้เกษตรกรเพ่ิมการใช้สารเคมีจนน าไปสู่ปัญหาด้านการผลิตท่ีตอ้งใช้ตน้ทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แรงงานภาค
การเกษตรจึงทยอยขายท่ีนาเพราะเกิดภาวะหน้ีสิน ท่ีดินจึงเปล่ียนมือไปสู่นายทุนรายใหญ่มากยิ่งข้ึน (กฤษฎา ศุ
ภวรรธนะกุล,2558) ปัญหาดา้นภาวะหน้ีสินท่ีเพ่ิมมากข้ึนในสังคมและแรงงานเกษตร ซ่ึงจากการส ารวจขอ้มูล
ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรในปีการเพาะปลูก 2554/2555 พบว่า เกษตรกรมีรายไดต้่อ
ครัวเรือนเฉล่ีย 241,460 บาท/ปี และมีรายจ่ายต่อครัวเรือนเฉล่ีย 197,448 บาท/ปี ในขณะท่ีหน้ีสินต่อครัวเรือน
เท่ากบั 76,697 บาท/ปี เม่ือน ารายจ่ายและจ านวนหน้ีสินมารวมกนัแสดงให้เห็นวา่ เกษตรกรมีรายจ่ายท่ีมากกว่า
รายไดอ้ยูท่ี่ครัวเรือนละ 32,685 บาท/ปี (ส านกังานสถิติแห่งชาติ,2560) ปัญหารากฐานของเกษตรกรนั้น มาจาก
ปัจจยัท่ีส าคญั 2 ดา้น คือ 1) ปัญหาดา้นการลดลงของรายไดจ้ากการผลิตสินคา้เกษตร ซ่ึงเกิดจาก 2 สาเหตุคือ 1 คือ
ตน้ทุนการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากการขาดทกัษะความรู้และการจดัการ ทั้งความรู้ในรูปแบบของการจดัการการผลิต 
และการรู้ไม่เท่าทนักลไกทางการตลาด ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงท าใหเ้กษตรกรตกเป็นเหยือ่ของธุรกิจการผลิต การขาย
ปุ๋ยและสารเคมี สาเหตุท่ี 2 คือเกิดจากราคา/มูลค่าสินคา้ท่ีลดลง และ 2) ปัญหาความยากจนของเกษตรกร ซ่ึงเกิด
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จากการขาดวิถีชีวิตท่ีพอเพียงจากการะแสสังคมสมยัใหม่ จึงเกิดเป็นกบัดกัทางความคิด ค่านิยมท่ีท าใหค้นยดึติด
กบัความสะดวกสบาย เป็นหน้ีเงินกูจ้ากการใชจ่้ายเกินความจ าเป็น ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นตน้เหตุท่ีส าคญัท่ีท า
ใชเ้กษตรกรยิ่งประสบปัญหากบัความยากจน นอกจากน้ีเกษตรกรยงัไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัภายนอก ทั้งใน
ดา้นการขาดอ านาจการต่อรองจากทั้งการซ้ือปัจจยัการผลิต รวมไปถึงการขายผลผลิต ท่ีไม่สามารถก าหนดราคา
เองได ้ 

ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มชาวนาบนท่ีดินพระราชทานเพ่ือการเกษตร 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จึงไดเ้กิดข้ึนภายใตค้วามร่วมมือของส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) 
ส านักงานทรัพยสินส่วนพระมหากษัตริย์ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  เพ่ือเป็นตน้แบบในการแกไ้ขปัญหาในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวหาก
จะเป็นการแกไ้ขแบบรายบุคคลนั้นอาจท าใหไ้ม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากขอ้จ ากดัหลายๆอยา่ง ดงันั้นการจะแกไ้ข
ปัญหาเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จนั้น วิธีการหน่ึงท่ีดีคือการใชร้ะบบกลุ่มในการเช่ือมโยงแก้ไขปัญหาเกษตรกร 
เน่ืองจากระบบกลุ่มนั้นจะท าใหเ้กิดพลงัอ านาจทางดา้นจิตใจ และจะส่งผลต่อดา้นร่างกายตามมา ภายใตห้ลกัการ
ทางเศรษฐศาสตร์การประหยดัต่อขนาด (Economy of scale) เพ่ือแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
ภายในชุมชน การศึกษาคร้ังน้ีจึงเป็นการวิเคราะห์กระบวนการ ปัจจยัท่ีมีผลในการพฒันากลุ่มชาวนา รวมไปถึง
การศึกษาแนวทางการพฒันากลุ่มพฒันาเพ่ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของขา้ว เพ่ือน าไปเป็นฐานขอ้มูลและ
แนวทางการแกปั้ญหาของเกษตรกรต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) วเิคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อนและหลงัของระบบการผลิตขา้วของกลุ่มชาวนาท่ีเขา้ร่วม
โครงการฯ 

(2) วเิคราะห์กระบวนการ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันากลุ่มชาวนาในพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 
(3) เสนอแนะแนวทางการพฒันากลุ่มชาวนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิตขา้ว 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 ประชากรและตวัอย่าง 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดท้ าการศึกษาจากกลุ่มเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ในพ้ืนท่ีอ าเภอบางไทร จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา จ านวน 17 ราย เพื่อท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัในคร้ังน้ี ใชก้ารจดัเวทีเสวนา การถอดบทเรียน 

การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ และใชแ้บบสอบถามสมัภาษณ์ขอ้มูลเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ  
4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผู ้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดเวทีกิจกรรมต่างๆ ทั้ งการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และ

แบบสอบถามพร้อมทั้งลงพ้ืนท่ีติดตามผลตลอดระยะเวลาตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2560 
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กจิกรรม ต.ช้างใหญ อ.บางไทร จ.

พระนครศรีอยุธยา 
1) ช้ีแจงวตัถุประสงคโ์ครงการฯ 14 ตุลาคม 2557 
2) เปิดโรงเรียนชาวนาและให้ความรู้การท านาลดต้นทุน

โดย คุณชยัพร พรหมพนัธ์ุ 
25 พฤจิกายน 2557 

3) ส ารวจนิเวศน์แปลงนา 29 มกราคม 2558 
4) ติดตามการเก็บผลผลิตและเก็บขอ้มูล 2 เมษายน - 4 เมษายน 2558 
5) คืนขอ้มูลชุมชนและตรวจสอบยอ้นกลบัความถูกตอ้ง 18 เมษายน 2558 
6) อบรมการท าปุ๋ยเบญจคุณ 25 มิถุนายน 2558 
7) ติดตามเก็บขอ้มูลและสรุปขอ้มูล กนัยายน 2558 
8) อบรมเร่ืองระบบสหกรณ์ มกราคม 2559 
9) ศึกษาดูงานต่างประเทศ พฤษภาคม 2559 
10) อบรมเร่ืองการสร้างความยัง่ยนื พฤศจิกายน 2559 
11) เก็บขอ้มูลและสรุปผล มีนาคม 2560 

 
4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ โดยแสดงในรูปการแจกแจงความถ่ีและค่าเฉล่ีย 

และสถิติเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว และสถิติเชิงอนุมานเพื่อหา
ความสมัพนัธ์ของผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบการผลิตขา้วของกลุ่มชาวนาท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ 
ตลอดระยะเวลา 2 ปีของโครงการ คือตั้ งแต่ ตุลาคม 2557 ถึง มีนาคม 2560 จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
เปรียบเทียบขอ้มูลต่างๆ ก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการฯ ไดแ้ก่ ปริมาณผลผลิต ราคาผลผลิต รายรับ ตน้ทุนเงินสด 
ตน้ทุนท่ีไม่เป็นเงินสด รายไดสุ้ทธิ และก าไรสุทธิ เฉล่ียทั้งหมดของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ โดยจะท าการ
เปรียบเทียบขอ้มูลออกเป็นดงัน้ี  
 ก่อนเขา้ร่วมโครงการ คือขอ้มูลการผลิตขา้วระหวา่งเดือนพฤษภาคม – กนัยายน 2557 
 หลงัเขา้ร่วมโครงการรอบท่ี 1 คือ ขอ้มูลการผลิตขา้วระหวา่งเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 
 หลงัเขา้ร่วมโครงการรอบท่ี 2 คือ ขอ้มูลการผลิตขา้วระหวา่งเดือนเมษายน – กนัยายน 2558 
 หลงัเขา้ร่วมโครงการรอบท่ี 3 คือ ขอ้มูลการผลิตขา้วระหวา่งเดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559 
 หลงัเขา้ร่วมโครงการรอบท่ี 4 คือ ขอ้มูลการผลิตขา้วระหวา่งเดือนเมษายน – กนัยายน 2559 
 หลงัเขา้ร่วมโครงการรอบท่ี 5 คือ ขอ้มูลการผลิตขา้วระหวา่งเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 
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1. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนและรายไดเ้ฉล่ียก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการรอบท่ี 1  

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 1 จะเห็นได้ว่า เกษตรกรมีตน้ทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดลดลง 
เน่ืองจากมีการใชเ้มลด็พนัธ์ุท่ีลดลง และมีการใชฮ้อร์โมนนม ฮอร์โมนไข่ท่ีผลิตเอง  และไดรั้บราคาผลผลิตเฉล่ียท่ี
เพ่ิมสูงข้ึน จาก 7 บาท เป็น 7.7 บาทต่อกิโลกรัมหรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากการส่งเสริมการผลิตขา้วท่ีตรงตาม
ความตอ้งการของตลาดเพ่ิมมากข้ึน จึงท าให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพ่ิมมากข้ึนจาก 2267.03 บาทต่อไร่ เป็น 
3003.04 บาทต่อไร่ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.47  ซ่ึงก็หมายความวา่ เกษตรกรมีเงินเหลือมากข้ึน 

 
ตารางที ่1 เปรียบเทียบตน้ทุนและรายไดเ้ฉล่ียก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการ รอบท่ี 1 

รายการ 
เฉล่ีย ส่วนต่าง 

t Sig. 
ก่อนฯ รอบ 1 ส่วนต่าง ร้อยละ 

ปริมาณผลผลิต(ก.ก./ไร่) 749.86 746.95 -2.91 0.39 0.218 .830 
ราคาผลผลิต(บาท/ก.ก.) 7.0 7.7 0.7 10 -4.331 0.001*** 
รายรับ (บาท/ไร่) 5249.02 5772.29 523.27 9.97 -3.503 .003** 
ตน้ทุนเงินสด (บาท/ไร่) 2981.99 2769.25 -212.74 -7.68 2.863 0.011** 
ตน้ทุนท่ีไม่เป็นเงินสด(บาท/ไร่) 1430.39 1461.09 30.7 2.15 -0.976 .343 
รายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) 2267.03 3003.04 736.01 32.47 -3.910 0.001*** 
ก าไรสุทธิ (บาท/ไร่) 836.64 1541.95 705.31 84.30 -3.675 0.002** 

หมายเหตุ : * ** และ *** คือระดบันยัส าคญัท่ีช่วงความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90, 95 และ 99 ตามล าดบั 
 

2. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนและรายไดเ้ฉล่ียก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการรอบท่ี 2  
ผลจากวิเคราะห์ทาสถิติในตารางท่ี 2 พบว่าปริมาณผลผลิตเฉล่ียหลงัเขา้ร่วมโครงการรอบท่ี2 เท่ากบั 

766.98 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าผลผลิตก่อนเขา้ร่วมโครงการท่ีผลิตปริมาณเฉล่ีย 749.86 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้ งน้ี 
อาจจะเกิดจากการท่ีเกษตรกรมีการลดการไม่เผาฟาง และใส่ปุ๋ยเบญจคุณและน ้ าหมกัชีวภาพเพ่ือปรับสภาพดินให้
ดินดีข้ึน จึงท าให้ตน้ขา้วเจริญงอกงามมากข้ึน รวมไปถึงการไดรั้บราคาผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20ทั้งน้ีเกิดจาก
การส่งเสริมให้เกษตรกรบางรายปลูกขา้วเป็นขา้วพนัธ์ุส าหรับขายให้กลุ่มเกษตรกรในโครงการดว้ยกนัเอง และ
เกษตรกรในโครงการเองก็มีการผลิตขา้วไดคุ้ณภาพมากยิง่ข้ึน จึงเป็นปัจจยัใหเ้กษตรกรมีรายรับเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 
ในส่วนของต้นทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดในรอบการผลิตท่ี 2 ลดลงร้อยละ 22.74 เม่ือเทียบกับก่อนเข้าร่วม
โครงการฯ  
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ตารางที ่2 เปรียบเทียบตน้ทุนและรายไดเ้ฉล่ียก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการ รอบท่ี 2 

รายการ 
เฉล่ีย ส่วนต่าง 

t Sig. 
ก่อนฯ รอบ 2 ส่วนต่าง ร้อยละ 

ปริมาณผลผลิต(ก.ก./ไร่) 749.86 766.98 17.12 2.28 -0.332 0.744 
ราคาผลผลิต(บาท/ก.ก.) 7.0 8.4 1.4 20 -4.723 0.000*** 
รายรับ (บาท/ไร่) 5249.02 6442.63 1193.61 22.74 -2.335 0.038** 
ตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย(บาท/ไร่) 2981.99 2599.66 -382.33 14.71 2.325 0.034** 
ตน้ทุนท่ีไม่เป็นเงินสด(บาท/ไร่) 1430.39 1666.93 236.54 16.54 -4.090 0.001*** 
รายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) 2267.03 3842.97 1575.94 69.52 -2.54 0.022** 
ก าไรสุทธิ (บาท/ไร่) 836.64 2176.04 1,339.40 160.09 -2.338 0.033** 

หมายเหตุ : * ** และ *** คือระดบันยัส าคญัท่ีช่วงความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90, 95 และ 99 ตามล าดบั 
 

3. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนและรายไดเ้ฉล่ียก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการรอบท่ี 3  
ผลจากวิเคราะห์ทางสถิติในตารางท่ี 3 พบว่าปริมาณผลผลิตเฉล่ียหลงัเขา้ร่วมโครงการรอบท่ี3 ลดลง

ร้อยละ 16 ทั้งน้ีเน่ืองจาก เกษตรกรประสบกบัฤดูหนาวท่ียาวนานในช่วงขา้วก าลงัตั้งทอ้ง จึงส่งผลให้ปริมาณ
ผลผลิตลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั และถึงแมว้า่เกษตรกรจะไดรั้บราคาผลผลิตท่ีมากกวา่ก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ แต่จาก
ปริมาณผลผลิตท่ีลดลงก็ท าให้เกษตรกรมีรายรับลดลงร้อยละ 10 ในส่วนของตน้ทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดนั้น
เกษตรกรมีตน้ทุนการผลิตท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง จึงส่งผลใหเ้กษตรกรยงัคงมีรายไดสุ้ทธิและก าไรสุทธิ  

 
ตารางที ่3 เปรียบเทียบตน้ทุนและรายไดเ้ฉล่ียก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการรอบท่ี 3 

รายการ 
เฉล่ีย ส่วนต่าง 

t Sig. 
ก่อนฯ รอบ 3 ส่วนต่าง ร้อยละ 

ปริมาณผลผลิต(ก.ก./ไร่) 749.86 644.42 -105.44 -16.36 1.660 0.166 
ราคาผลผลิต(บาท/ก.ก.) 7.0 7.4 0.4 5.71 -2.758 0.014** 
รายรับ (บาท/ไร่) 5249.02 4768.71 -480.31 -10.07 0.455 0.655 
ตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย(บาท/ไร่) 2981.99 2495.34 -486.65 -19.50 4.678 0.000*** 
ตน้ทุนท่ีไม่เป็นเงินสด(บาท/ไร่) 1430.39 1747.07 316.68 22.14 -3.986 0.001*** 
รายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) 2267.03 2273.37 6.34 0.28 -0.329 0.847 
ก าไรสุทธิ (บาท/ไร่) 836.64 526.30 -310.34 -58.97 3.360 0.021** 

หมายเหตุ : * ** และ *** คือระดบันยัส าคญัท่ีช่วงความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90, 95 และ 99 ตามล าดบั 
 

4. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนและรายไดเ้ฉล่ียก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการรอบท่ี 4  
ผลจากวิเคราะห์ทาสถิติในตารางท่ี 4 จะเห็นไดว้า่ เกษตรกรมีปริมาณผลผลิตเพ่ิมมากข้ึนเม่ือเทียบกบั

ก่อนเขา้ร่วมโครงการฯร้อยละ 8.84 และไดรั้บราคาผลผลิตท่ีมากข้ึน ส่งผลใหเ้กษตรกรเกษตรกรมีรายรับเพ่ิมข้ึน
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ถึงร้อยละ 15.06 นอกจากน้ีเกษตรกรยงัคงมีตน้ทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสดลดลงอย่างต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 23.03 จึง
ส่งผลใหเ้กษตรกรมีรายไดสุ้ทธิเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 61.07 และมีก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 133.93  

 

ตารางที ่4 เปรียบเทียบตน้ทุนและรายไดเ้ฉล่ียก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการรอบท่ี 4 

รายการ 
เฉล่ีย ส่วนต่าง 

t Sig. 
ก่อนฯ รอบ 4 ส่วนต่าง ร้อยละ 

ปริมาณผลผลิต(ก.ก./ไร่) 749.86 816.13 66.27 8.84 -1.174 0.257 
ราคาผลผลิต(บาท/ก.ก.) 7.0 7.4 0.4 5.71 -2.707 0.016** 
รายรับ (บาท/ไร่) 5249.02 6039.36 790.34 15.06 -1.840 0.084* 
ตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย(บาท/ไร่) 2981.99 2423.80 -558.19 -23.03 5.762 0.000*** 
ตน้ทุนท่ีไม่เป็นเงินสด(บาท/ไร่) 1430.39 1658.04 227.65 15.91 -2.471 0.025** 
รายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) 2267.03 3615.56 1384.53 61.07 -3.047 0.008** 
ก าไรสุทธิ (บาท/ไร่) 836.64 1957.52 1120.88 133.97 -2.360 0.031** 

หมายเหตุ : * ** และ *** คือระดบันยัส าคญัท่ีช่วงความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90, 95 และ 99 ตามล าดบั 
 

5. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนและรายไดเ้ฉล่ียก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการรอบท่ี 5  
ผลจากวิเคราะห์ทาสถิติในตารางท่ี 5 พบวา่ปริมาณผลผลิตเฉล่ียหลงัเขา้ร่วมโครงการรอบท่ี 5 เพ่ิมข้ึน

อยา่งต่อเน่ืองเป็นร้อยละ 10.82 แสดงให้เห็นวา่การเพ่ิมข้ึนของปริมาณผลผลิตนั้น ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการผลิต
อย่างน้อย 1 ปี ในส่วนของราคาผลผลิต แมว้่าจะลดลงบา้งตามกลไกของตลาด แต่หากจะเปรียบเทียบรายรับท่ี
เกษตรกรไดรั้บ ก็ยงัท าให้เกษตรกรยงัคงมีรายรับท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.99 ในส่วนของตน้ทุนการผลิตท่ีเป็นเงินสด
เร่ิมมีความสม ่าเสมอ คือเกษตรกรสามารถลดตน้ทุนการผลิตไดป้ระมาณร้อยละ 20 สุดทา้ยแลว้เกษตรกรมีรายได้
สุทธิท่ีเพ่ิมมากข้ึนถึงร้อยละ 55.08 เม่ือเทียบกบัก่อนเขา้ร่วมโครงการฯ ซ่ึงก็หมายความวา่ เกษตรกรมีผลก าไรท่ี
เป็นเงินสดเพ่ิมมากข้ึน 
 

ตารางที ่5 เปรียบเทียบตน้ทุนและรายไดเ้ฉล่ียก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการรอบท่ี 5 

รายการ 
เฉล่ีย ส่วนต่าง 

t Sig. 
ก่อนฯ รอบ 5 ส่วนต่าง ร้อยละ 

ปริมาณผลผลิต(ก.ก./ไร่) 749.86 830.99 81.13 10.82 -1.299 0.212 
ราคาผลผลิต(บาท/ก.ก.) 7.0 7.2 0.2 2.86 -1.349 0.196 
รายรับ (บาท/ไร่) 5249.02 5983.13 734.11 13.99 -1.671 0.114 
ตน้ทุนเงินสดเฉล่ีย(บาท/ไร่) 2981.99 2467.47 -514.52 -20.85 5.102 0.000*** 
ตน้ทุนท่ีไม่เป็นเงินสด(บาท/ไร่) 1430.39 1576.97 146.58 10.25 -2.160 0.046** 
รายไดสุ้ทธิ (บาท/ไร่) 2267.03 3515.66 1248.63 55.08 -2.742 0.014** 
ก าไรสุทธิ (บาท/ไร่) 836.64 1938.69 1102.05 56.85 -2.488 0.024** 

หมายเหตุ : * ** และ *** คือระดบันยัส าคญัท่ีช่วงความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 90, 95 และ 99 ตามล าดบั 
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ผลการวิเคราะห์กระบวนการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันากลุ่มชาวนาของโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

กลุ่มชาวนาบนท่ีดินพระราชทานเพื่อการเกษตร  จ.พระนครศรีอยธุยา ประกอบไปดว้ย 7 กระบวนการไดแ้ก่ 1) 
เรียนรู้ทศันคติ 2) วเิคราะห์ปัญหาพ้ืนท่ี 3) กระบวนการเรียนรู้ 4) การมีส่วนร่วม 5) การเก็บขอ้มูล 6) การคืนขอ้มูล 
และ 7) การแกไ้ขปรับปรุงรอบต่อไป และปัจจยัท่ีมีผลในการพฒันากลุ่มชาวนา จากผลการส ารวจพบวา่ เกษตรกร
ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกมากท่ีสุด เพราะหากสมาชิกมีควมสัมพนัธ์ท่ีดีก็จะเกิด
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีความรักความสามคัคีกนั ก็จะท าใหเ้กิดการพฒันา 

 
ตารางที ่6 แสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันากลุ่มชาวนา 

ปัจจยัทมีผีลต่อการพฒันากลุ่มชาวนา S.D. ค่าเฉลีย่ ผลประเมนิ 
1. ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิก 0.478 4.69 มากท่ีสุด 
2. ปัจจยัดา้นกระบวนการกลุ่ม 0.539 4.18 มาก 
3. ปัจจยัดา้นความรู้การจดัการ 0.435 4.29 มากท่ีสุด 
4. ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพของกลุ่ม 0.509 4.26 มากท่ีสุด 

 
7. ข้อเสนอแนะ 

1. การปรับทศันคติของการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง โดยการสร้างกิจกรรมระบบความคิด
ดา้นการรวมกลุ่ม เพ่ือให้เกษตรกรเห็นโอกาสและศกัยภาพจากการรวมกลุ่ม และสร้างให้เกิดเป็นพลงัในการ
พฒันาต่อไป 

2. การคน้หาและพฒันาศกัยภาพของผูน้ า เพราะหากกลุ่มมีผูน้ าท่ีเก่ง เขม้แข็ง และมีศกัยภาพ ก็จะน าพา
กลุ่มใหก้า้วหนา้และมัน่คง 

3. การใหค้วามรู้ควบคู่การปฏิบติัจริงเพ่ือใหเ้ห็นผลลพัธ์จริง จะท าใหเ้กษตรกรเกิดทั้งความรู้ความเขา้ใจ
ไดม้ากยิง่ข้ึน นอกจากน้ียงัสามารถน าไปต่อยอดในการปฏิบติัตามศกัยภาพของแต่ละคนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

4. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการใชป้ระโยชน์ขอ้มูล
ของกลุ่มเกษตรกร จะช่วยให้เกษตรกรไดเ้ขา้ใจและเห็นถึงขอ้ดีขอ้เสียจากการปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมมาก
ยิง่ข้ึน 

5. การวางแผนการบริหารจดัการกลุ่มเกษตรกรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตจากแปลงนาร่วมกนั เช่น 
มีการท า packaging ต่างๆ ให้มีความหลากหลายหรือสร้างสินคา้ท่ีมีอตัลกัษณ์ในชุมชน ก็จะเป็นส่วนช่วยให้เกิด
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืได ้
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาสมรรถนะของบุคลากรสายสนบัสนุนท าให้รู้วา่บุคลากรสายสนบัสนุนตอ้งปรับตวัให้ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมการศึกษา  ซ่ึงจากการเปล่ียนแปลงนั้นส่งผลกระทบต่อบุคลากรสายสนบัสนุน  
จากการคน้ควา้เก่ียวกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นของบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบดว้ย  3  ด้าน คือ คุณลกัษณะ
เฉพาะ (Attribute)  ท่ีเป็นพฤติกรรมทางความคิด  ค่านิยมส่วนบุคคล   ความรู้  (Knowledge)  น ามาพฒันาหนา้ท่ีท่ี
รับผิดชอบให้ปฏิบัติไดถู้กตอ้งและพฒันาข้ึนเร่ือยๆ จากการฝึกอบรม และทักษะ (Skill) ในการปฏิบติังานใน
หนา้ท่ีนั้นๆ ซ ้ าๆ จนเกิดความช านาญ  
 
ค าส าคญั:  สมรรถนะ , อุตสาหกรรมการศึกษา 
 

ABSTRACT 
A study of the competency of the university support staffs indicates that the support staffs need to be 

readjusted to changes in the education industry. The changes provide some effects to all the support staffs. The 
research on the necessary competencies of support staffs emphasizes that the competency consists of 3 aspects: 
1) the attribution of the cognitive behavior as personal value 2) knowledge as a tool that could help develop the 
accuracy in duty and responsibility, which could be acquired from trainings and 3)  Skills to perform the task 
repeatedly until they are professional.  

 
KEYWORDS:  Competency, Education Industry   
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บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาคนท่ีส าคญั  เพราะเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาประเทศจากการ
พฒันาตนเองไดต้ลอดชีวติให้สามารถพฒันาศกัยภาพความสามารถดา้นต่างๆ  ท่ีจะด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข  
(ดวงจนัทร์  เดชรักษา, 2554)  เช่น  โดยยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ 
ทั้งท่ีในการจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมตอ้งให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน  ค  านึงถึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล  ฝึกทกัษะกระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  การแกปั้ญหา  เป็นตน้ 
 สืบเน่ืองจากนโยบายประเทศไทย 4.0 ท่ีมีเป้าหมายให้ประเทศไทยกา้วออกจากกับดักรายได้ปาน
กลาง และกา้วไปสู่ประเทศรายไดสู้งโดย ใชน้วตักรรมทางเศรษฐกิจสังคมและการพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์มี
คุณภาพสูงเพ่ือการขับเคล่ือนประเทศ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 ใน
ตลาดแรงงาน คือการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนท่ีเกิดจากเทคโนโลยดิีจิทลั อาทิเช่น อินเตอร์เน็ต ระบบปัญญาประดิษฐ ์และ 
หุ่นยนตท่ี์สามารถท างานแทนคน เหตุน้ีท าใหแ้รงงานมีความเส่ียงในการตกงานมากข้ึน เพราะมีการใชเ้ทคโนโลยี
และเคร่ืองจกัรเขา้มาแทนท่ีแรงงานมนุษย ์โดยเฉพาะแรงงานท่ีใชท้กัษะการท าซ ้ าเป็นประจ า (Routine Skill) จะ
ถูกแทนท่ีดว้ยเทคโนโลยกีารผลิตท่ีทนัสมยั 
 ระบบการศึกษาเป็นกลไกและเคร่ืองมือส าคญัในการยกระดบัคุณภาพทรัพยากรมนุษยใ์นประเทศใน
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมไทย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนัในเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาคและ
ระดบันานาชาติ  อยา่งไรก็ตามการแข่งขนัในอุตสาหกรรมการศึกษาโดยเฉพาะในระดบัมหาวทิยาลยัมีการแข่งขนั
ท่ีรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงประเทศไทยมีมหาวิทยาลยัจ านวนมาก โดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีอยู่ภายในการก ากบัของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 157 แห่งซ่ึงมหาวิทยาลยัหลายมหาวิทยาลยั
ประสบปัญหาไม่มีนกัศึกษาเพียงพอ (อานนท ์ศกัด์ิวรวชิญ,์ 2560) 
 ดงันั้นการปรับตวัของสถาบนัอุดมศึกษาและมหาวิทยาลยัไม่เพียงแค่การพฒันาหลกัสูตร คุณภาพการ
เรียนการสอน และการวจิยัเท่านั้น ในสายงานวชิาการเท่านั้น แต่การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรสายสนบัสนุน
ท่ีประกอบไปดว้ย ความรู้ ทักษะ และ คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานถือว่าเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและกลไกท่ี
ส าคญัต่อการด าเนินงานขององค์กรภาคการศึกษา อีกหน่ึงประเด็นปัญหาท่ีส าคญัในการพฒันาองค์กรภาค
การศึกษาคือเร่ืองของการผลิตงานวิจยั ซ่ึงการผลิตองคค์วามรู้เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ งานวิจยัท่ี
สามารถขบัเคล่ือนการผลิตงานวิจยัออกสู่สังคม เจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานสนบัสนุนถือวา่เป็นกลไกท่ีส าคญัในการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้งานวิจยัของอาจารยส์ าเร็จลุล่วง ซ่ึงนอกเหนือจากภาระงานและความรับผิดชอบประจ า
ของเจา้หนา้ท่ีและบุคลากรสายสนบัสนุนในการท าหนา้ท่ีประจ าแลว้ บุคลากรสายสนบัสนุนดงักล่าวควรมีความรู้
และทกัษะในดา้นขั้นตอนการท าวจิยัอยา่งแทจ้ริง 

 
การเปลีย่นแปลงของสถาบันอุดมศึกษา 
 จากการเปล่ียนแปลงทางดา้นโครงสร้างประชากร ท่ีประชากรในวยัเด็กมีจ านวนลดลง จากร้อยละ 
21.6 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 17.2 ในปี 2560 อตัราการเกิดมีแนวโน้มลดลงต่อเน่ือง ในขณะเดียวกนั ประชากร
ผูสู้งอายมีุแนวโนม้เพ่ิมข้ึน และเพ่ิมในอตัราท่ีสูงข้ึนจากร้อยละ 8.2 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 15.6 ในปี 2560 (เกรียง
ศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2560) จากโครงสร้างทางด้านประชากรท่ีเปล่ียนแปลงไปส่งผลต่อสถาบันการศึกษาใน
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อนาคต เพราะโรงเรียนและมหาวทิยาลยัตอ้งอาศยันกัเรียนนกัศึกษาในจ านวนท่ีมากพอในการด าเนินกิจการ โดย
สถาบันการศึกษาท่ีจะได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกคือ โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อมาจะเป็น
มหาวทิยาลยั  
 ในขณะท่ีสภาพการแข่งขนัดา้นการศึกษาท่ีรุนแรงข้ึน ในขณะท่ีสถาบนัอุดมศึกษามีทรัพยากรท่ีจ ากดั 
อีกทั้งผูเ้รียนมีความตอ้งการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน และผูเ้รียนมี
โอกาสเลือกสถาบนัอุดมศึกษาไดม้ากข้ึน ส่งผลให้สถาบนัอุดมศึกษาต่างพยายามพฒันาตนเองให้แข่งขนัได ้ดว้ย
เหตุน้ีสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น โดยแสดงถึงความเช่ียวชาญ และมี
ประสิทธิภาพของสถาบนั  
 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ยงัส่งผลต่อบุคลากรทางการศึกษา มีอาจารยล์น้เกินจ านวน
นกัศึกษาในปัจจุบนั มหาวทิยาลยัไทยจ านวนมากจ าเป็นตอ้งควบรวม (Merger and Acquisition) เพ่ือความอยูร่อด
ซ่ึงคาดวา่น่าจะอีกไม่ก่ีปี มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาจ านวนหน่ึงจะตอ้งปิดตวัลงไปเพราะขาดทุนอยา่ง
มาก (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2560) ดงันั้นปัญหาคืออาจารยม์หาวทิยาลยัท่ีรับมาเขา้ไวม้ากมายและมีจ านวนลน้เกินกวา่
จ านวนนักศึกษาและภาระงานสอนจะท าเช่นไร ซ่ึงอาจารยอ์าจจะตอ้งเน้นการสร้างสรรค์งานวิจยั นวตักรรม 
แทนท่ีการสอน และจากปัจจยัดงักล่าวยงัส่งผลต่อบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีคอยใหบ้ริการนกัศึกษา ท่ีจ าเป็นตอ้งมี
การปรับโครงสร้างของลกัษณะงาน ความรับผิดชอบงานใหส้อดคลอ้งกบับริบทของมหาวทิยาลยัท่ีเปล่ียนไป โดย
ไม่ไดเ้นน้ไปท่ีการใหบ้ริการแก่นกัศึกษาเท่านั้นการฝึกอบรมใหบุ้คลากรท่ีท างานแลว้ไดพ้ฒันาศกัยภาพ ทกัษะใน
การท างาน ให้ไดมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้และทกัษะบางส่วนทางดา้นวิชาการ อาทิเช่น
การวิจยั การเขียนบทความทางวิชาการ การสืบคน้ขอ้มูลทางวิชาการ เป็นตน้ เพ่ือท่ีจะไดช่้วยเหลือนักวิจยั หรือ
สามารถเป็นผูช่้วยนกัวจิยั และส่งผลต่อการผลิตผลงานทางวชิาการใหเ้พ่ิมมากข้ึน 

 
แนวคิดเกีย่วกบัสมรรถนะ (Competency) 
 แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ (Competency) ถูกน าเสนอโดย เดวิด แมคคลีแลนด์ (David McClelland) 
ในช่วงปี 1970 โดยให้มุมมองไวว้า่ เหตุใดบุคคลท่ีท างานในต าแหน่งเดียวกนั หนา้ท่ี ความรับผิดชอบเหมือนกนั 
จึงมีผลงานท่ีแตกต่างกนั จึงไดท้ าการศึกษาและพบวา่ปัจจยัหรือสาเหตุท่ีท าให้ผลการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมา
จากสมรรถนะของบุคคลแต่ละบุคคลไม่เท่ากนั ซ่ึงถูกอธิบายไวใ้นรูปแบบจ าลองของภูเขาน ้ าแขง็ (Iceberg) (ชูชยั 
สมิทธิไกร, 2550) 
 คุณลักษณะของบุคคลหน่ึง ๆ ถูกเปรียบเสมือนภูเขาน ้ าแข็งท่ีลอยอยู่เหนือผิวน ้ า ซ่ึงส่วนท่ีผูค้น
มองเห็นมกัจะเป็นส่วนน้อยท่ีลอยอยู่เหนือผิวน ้ า ซ่ึงเปรียบไดก้ับการท างาน การประเมินผลงาน หรือการวดั
ประสิทธิภาพในการท างาน จะวดัไดจ้ากส่ิงท่ีมองเห็น อาทิเช่น ความรู้สาขาต่าง ๆ ท่ีไดเ้รียนมา (Knowledge) และ
ส่วนของทกัษะ ไดแ้ก่ ความเช่ียวชาญ ความช านาญพิเศษดา้นต่าง ๆ (Skill) อยา่งไรก็ตามส าหรับส่วนของภูเขา
น ้ าแข็งท่ีจมอยูใ่ตน้ ้ าซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีปริมาณมากกวา่นั้น เป็นส่วนท่ีไม่อาจสงัเกตไดช้ดัเจนและวดัไดย้ากกวา่ และ
เป็นส่วนท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากกว่า ได้แก่ บทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคม (Social role) 
ภาพลักษณ์ของบุคคลท่ีมีต่อตนเอง (Self-image) คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Trait) แรงจูงใจ (Motive) ส่วนท่ีอยู่
เหนือน ้ าแข็งเป็นส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเชาวปั์ญญาของบุคคล ซ่ึงการท่ีบุคคลมีความฉลาดสามารถเรียนรู้องค์
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ความรู้ต่าง ๆ และทกัษะไดน้ั้น ยงัไม่เพียงพอท่ีจะท าให้มีผลการปฏิบติังานท่ีโดดเด่น จึงจ าเป็นตอ้งมีแรงผลกัดนั
เบ้ืองลึก คุณลักษณะส่วนบุคคล ภาพลักษณ์ของบุคคลท่ีมีต่อตนเองและบทบาทท่ีแสดงออกต่อสังคมอย่าง
เหมาะสมดว้ย จึงจะท าใหบุ้คคลกลายเป็นผูท่ี้มีผลงานโดดเด่นได ้
 Boyatzis (1982) ได้ให้นิยามของสมรรถนะว่าเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลซ่ึงถือเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมของบุคคลเพื่อใหบ้รรลุความตอ้งการของงานภายใตปั้จจยัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร และท าใหบุ้คคล
มุ่งมัน่สู่ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ สมรรถนะเป็นการเกิดข้ึนจากการรวมตวักนัของ ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skills) 
คุณลกัษณะ (Attributes) ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลงานของต าแหน่งงานซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บั
มาตรฐานของงานและสามารถท่ีเพ่ิมข้ึน (Parry, 1996) 

 
การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 
 ในการเตรียมการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรสายสนบัสนุนมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความส าเร็จใน
การปฏิบติังานของบุคลากร  เน่ืองจากเป็นการสร้างหลกัประกนัและสร้างความมัน่คงในการด ารงชีวติในอนาคต  
ท าให้เกิดความพึงพอใจในภายหลงัจากการพน้จากหน้าท่ีการงาน  ยอ่มส่งผลต่อการปรับเปล่ียนสถานภาพและ
บทบาทใหม่ของบุคลากร  เม่ือหยุดท างาน  ดังนั้นแนวทางท่ีดีท่ีสุดในการป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนก็คือให้
บุคลากรไดมี้การเตรียมตวัความสามารถดา้นความรู้  ทกัษะดา้นภาษา  ทกัษะดา้นเทคโนโลยีและการส่ือสาร ท่ี
สามารถน ามาใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 อยา่งไรก็ตามการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรนั้น  (สุจิตรา  จบัใจ, 2554)  กล่าววา่  ในการพฒันา
นั้นผลประโยชน์ท่ีได้รับมีทั้ งต่อตวับุคลากรและองค์การ  โดยเฉพาะความรู้ใหม่ท่ีได้รับจะช่วยให้การพฒันา
ตนเองให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและยงัเกิดความภาคภูมิใจในความรู้ท่ีมีส่วนต่อองค์การนั้ น  เม่ือบุคลากรมี
ศกัยภาพสูงข้ึนยอ่มท าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ารเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย  ส าหรับมหาวทิยาลยั
เอกชนท่ีเป็นแหล่งความรู้ของประเทศแห่งหน่ึงมีหนา้ท่ีโดยตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทส าคญัในการให้ความรู้ท่ี
จ าเป็นต่อนกัศึกษา  บุคลากร  เพ่ือเตรียมการกา้วสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  จึงตระหนกัรู้และเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนร่วมกบัองคก์ารอ่ืน ๆ  ดว้ยเช่นกนั 
 ชุติมา  หาญเผชิญ  (2558)  ได้รายงานจากการศึกษาสถานการณ์ของภาครัฐในการเตรียมบุคลากร  
เพ่ือขบัเคล่ือนภารกิจสู่ประชาคมอาเซียน  พบวา่ปัจจุบนัการอบรมบุคลากรในบริบทอาเซียนยงัเนน้ท่ีการพฒันา
ศกัยภาพในเชิงตั้งรับมากกวา่การพฒันาศกัยภาพเชิงรุก  กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐมุ่งเนน้การฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการพฒันาทกัษะทางภาษา  การส่งเสริมให้เกิดความเขา้ใจและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร  และให้ความรู้
เก่ียวกบัอาเซียน  นอกจากน้ียงัพบว่าขา้ราชการท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานมีภารกิจแตกต่างกนัจ าเป็นตอ้งมีทั้ ง
ความรู้เฉพาะดา้น  และศกัยภาพท่ีจ าเป็นตอ้งพฒันาร่วมกนั 
 ฉะนั้นในการวดัความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรโดยรวมจะเน้นความสามารถในการจ าและเขา้ใจ
รายละเอียดของขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีบุคคลไดส้ะสมไวแ้ละถ่ายทอดต่อกนัมาจนสามารถท่ีจะส่ือความหมาย  แปลความ  
ตีความหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ  หลงัจากท่ีไดรั้บข่าวสารเร่ืองนั้นๆ  กล่าวโดยสรุปความรู้ความ
เขา้ใจหมายถึงความทรงจ าในเร่ืองราว  ขอ้เท็จจริง  รายละเอียดต่างๆ  และความสามารถน าความรู้ท่ีเก็บรวบรวม
มาใช้ดัดแปลง  อธิบาย  เปรียบเทียบในเร่ืองนั้ นๆ  ได้อย่างมีเหตุผลและน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ตาม
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ขั้นตอน  ทั้งท่ีข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็นส าคญั จากการคน้ควา้เก่ียวกบัสมรรถนะท่ีจ าเป็นของ
บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลยัเอกชน  บุคลากรสายสนับสนุนจะมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกและส่งผลต่อ
การปฏิบติังานในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบท าให้การปฏิบติังานประสบผลส าเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานหรือสูง
กวา่  มีองคป์ระกอบ  3  องคป์ระกอบ  (ทศันวรรณ  แกว้ศรีหน่อ, 2555)  ดงัน้ี 

 
คุณลักษณะเฉพาะ (Attribute)   

คุณลกัษณะเฉพาะ (Attribute)  เป็นคุณลกัษณะของคนในดา้นความคิด  ทศันคติ  ค่านิยม  แรงจูงใจและ
ความตอ้งการส่วนตวัของบุคคล  คุณลกัษณะแตกต่างกนัตามปัจจยั  จะก าหนดเป็นตวับ่งพฤติกรรม (behavioral 
indicator)  (เท้ือน  ทองแกว้)  ประกอบดว้ย  3  ตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 

1. ผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงจะตอ้งมีคุณลกัษณะของผูน้ าการเปล่ียนแปลงตอ้งบริหารความเปล่ียนแปลง

ดว้ยการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง  ก าหนดหรือมอบหมายความรับผิดชอบ  รวมถึงติดตามการบริหารความ
เปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบ  ซ่ึงผูท่ี้จะเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงตอ้งมีความกลา้คิด  กลา้ท า  กลา้ตดัสินใจ  เช่ือมัน่
ในความคิดผูอ่ื้น  สร้างแรงบนัดาลใจใหผู้อ่ื้น  และมีวสิยัทศัน์กวา้งไกลท่ีจะน าองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีดีข้ึน 

2. การท างานเชิงรุก 
การท างานเชิงรุกตอ้งท างานเพ่ือลดปัญหาการท างานใหมี้ประสิทธิภาพในการท างานใหดี้ข้ึน  ซ่ึงมี

ผลต่อหนา้ท่ีการท างานของตนเองให้กา้วหนา้ข้ึนและยงัช่วยพฒันาองคก์รให้ดียิง่ข้ึนดว้ย  ในการท างานเชิงรุกจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ผูอ่ื้น  และองคก์ร  เน่ืองจากการท างานเชิงรุกเป็นการท างานท่ีบุคลากรมีความใส่
ใจในการท างาน  ซ่ึงเป็นผลดีต่อหัวหน้างานและผูบ้ริหาร  รวมถึงองคก์ร   บุคลากรจะมีการวางแผนการท างาน
ก่อนลงมือท า  จึงท าใหง้านส าเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ใชเ้วลานอ้ย  งานมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

3. การปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
การปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายนั้ น  บุคลากรสายสนับสนุนสามารถปฏิบัติงานหรือมี

พฤติกรรมในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นประจ า  มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นไปตาม
แบบบรรยายลกัษณะงานของแต่ละคน  หากบุคลากรสายสนบัสนุนมีความตั้งใจในการปฏิบติังานประจ าให้ทนั
ก าหนดเวลาตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  มีความคิดริเร่ิมใหม่ๆ วางแผนงานก่อนลงมือท าและสามารถน าเทคโนโลยมีา
ใชใ้ห้เกิดประโยชน์และท าให้งานประจ าส าเร็จลุล่วงไดต้ามเวลาท่ีก าหนดและมีคุณภาพจะเป็นการตอบสนอง
ความคาดหวงัของหวัหนา้งาน  องคก์ร 

ดงันั้น  คุณลกัษณะเฉพาะของบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีจะพฒันา  เพ่ือใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายมี  3  ตวั
บ่งช้ี  ไดแ้ก่  (1)  ผูน้ าการเปล่ียนแปลง  เป็นพฤติกรรมท่ีเป็นตวัอยา่งให้ผูอ่ื้น  สอนงานผูอ่ื้นได ้ รวมถึงสร้างแรง
บันดาลใจให้ผูอ่ื้น   (2)  การท างานเชิงรุก  บุคลากรตอ้งมีการวางแผนการท างานเพื่องานจะได้ส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ  ทันเวลาท่ีก าหนด  และใช้เวลาในการท างานน้อยลงด้วยเช่นกัน  (3) การปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายหรืองานท่ีท าเป็นประจ า   บุคลากรสายสนบัสนุนมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  วางแผน
งานก่อนลงมือท าและน าเทคโนโลยมีาใชใ้หเ้กิดประโยชน์และท างานประจ าใหบ้รรลุเป้าหมายมีคุณภาพ    
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ความรู้  (Knowledge)   
ความรู้  (Knowledge)  บุคลากรสายสนบัสนุนตอ้งมีความรู้ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติัหนา้ท่ี  สามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ซ่ึงความรู้จะพฒันาข้ึนเร่ือง ๆ  ไดจ้ากการอบรม  สมัมนา  และการแลกเปล่ียน
ความรู้กบัผูอ่ื้นท่ีมีความรู้ในงานนั้น ๆ  ประกอบดว้ย  3  ตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 

1. การคิดคน้องคค์วามรู้ใหม่ ๆ    
บุคลากรสายสนบัสนุนเม่ือปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือปฏิบติังานประจ าบรรลุเป้าหมาย

แลว้  ก็ควรคิดคน้ความรู้ใหม่ ๆ  ซ่ึงสามารถน ามาผสมผสานกบัความรู้เดิม  ผสมผสานกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกก็
จะเกิดความรู้ใหม่ ๆ  สามารถน ามาปฏิบติังานใหไ้ดคุ้ณภาพยิง่ข้ึนได ้

2. การถ่ายทอดความรู้ใหค้นอ่ืน 
เม่ือบุคลากรสายสนบัสนุนปฏิบติังานประจ าจนเกิดความเช่ียวชาญก็ตอ้งถ่ายทอดความรู้ใหค้นอ่ืน  

เพ่ือเป็นการปฏิบติังานในลกัษณะใหม่ ๆ  มีความพฒันาคนอ่ืนให้ดีข้ึนดว้ย  รวมถึงการถ่ายทอดงานเพ่ือตนเอง
ไดรั้บการแต่งตั้งต าแหน่งงานใหม่  จึงตอ้งมีการถ่ายทอดงานดว้ยเช่นกนั 

3. การน าความรู้ไปใชใ้นการท างานและประยกุตใ์ช ้
ความรู้เป็นส่ิงท่ีติดตวัแต่ละคนมาส่วนหน่ึงและเกิดจากการเรียนรู้  คน้ควา้  ซ่ึงความรู้ท่ีมีนั้นตอ้ง

น ามาประยุกต์ใช้ในการท างานได้  ทั้ งความรู้ในหน้าท่ี  ความรู้ทางการส่ือสาร  ความรู้ทางภาษา  ความรู้ทาง
เทคโนโลยี  เป็นตน้   บุคลากรสายสนับสนุนจึงตอ้งน าความรู้ท่ีตนเองมีมาใช้ในงานและประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดทั้งตนเองและองคก์ร 

ดงันั้น ความรู้ท่ีบุคลากรสายสนบัสนุนตอ้งพฒันามี  3  ตวับ่งช้ี  ไดแ้ก่  (1)  การคิดคน้องคค์วามรู้ใหม่ ๆ  
สามารถน ามาผสมผสานกบัความเดิมกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกให้เกิดความรู้ใหม่                     (2)  การถ่ายทอด
ความรู้ใหค้นอ่ืน  เพ่ือจะไดป้ฏิบติังานในลกัษณะใหม่  พฒันาคนอ่ืน ๆ ดว้ย  รวมถึงถ่ายทอดความรู้ใหค้นอ่ืนเพ่ือ
ตนเองรับต าแหน่งใหม่หรือหนา้ท่ีอ่ืน ๆ  (3)   และการน าความรู้ไปใชใ้นการท างานและประยกุตใ์ช ้ สามารถน า
เทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นงานท่ีปฏิบติัเพื่อพฒันาระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพ 

 
ทกัษะ  (Skills)   
 ทกัษะ  (Skills)  บุคลากรสายสนับสนุนเม่ือปฏิบัติงานแลว้ควรมีความสามารถเฉพาะท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  ทักษะมกัจะไดม้าจากการฝึกฝนหรือท าซ ้ า ๆ  อย่างต่อเน่ือง จนท าให้เกิดความช านาญ    ทักษะ
ประกอบดว้ย  4  ตวับ่งช้ี  ดงัน้ี 

1. การส่ือสาร 
 บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบติังานในหนา้ท่ีตอ้งมีการส่ือสารท่ีดี  การส่ือสารกบับุคคลหน่ึงไปถึง

บุคคลหน่ึง  ส่ือนั้นมีความหมายเหมาะสม  แปลความหมายได ้ แสดงถึงการส่ือสารท่ีดี  ผูอ่ื้นเขา้ใจง่าย   การ
ส่ือสารเป็นส่วนหน่ึงในทกัษะของการท างานการบริหารงานให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนมีคุณภาพ  งานส าเร็จ
ตามเป้าหมายดว้ยเช่นกนั 

2. เทคโนโลย ี
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 เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและการส่ือสาร  ซ่ึงอาศัย
ความรู้ในกระบวนการด าเนินงานสารสนเทศในขั้นตอนต่าง ๆ  ตั้งแต่การแสวงหา  การวิเคราะห์  การจัดเก็บ  
รวมถึงการจดัการเผยแพร่และแลกเปล่ียนดว้ย  เพ่ือความรวดเร็วต่อการปฏิบติังานให้ส าเร็จลุล่วง  เทคโนโลยเีป็น
ส่วนหน่ึงท่ีท าใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัตามก าหนดเวลา  งานส่วนใหญ่ในปัจจุบนั
จะมีเทคโนโลยดีา้นคอมพิวเตอร์มาเก่ียวขอ้งเกือบทุกหนา้ท่ี 

3. ภาษา 
 ภาษาในการส่ือสารเม่ือการปฏิบติังานให้ลุล่วง  ภาษาจึงเป็นส่ิงส าคญัในการส่ือสาร  ไม่วา่การฟัง  
การเขียน  การอ่าน  และการพูด  ตอ้งส่ือและแปลความให้ถูกตอ้งและเขา้ใจกนัเพ่ือปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย
และเป็นแนวทางเดียวกนัเป็นไปตามนโยบายขององคก์ร   ซ่ึงในปัจจุบนัภาษาองักฤษหรือภาษาอาเซียน ก็เป็น
ภาษาท่ีส าคญัในการส่ือสารการปฏิบติังานเช่นกนั 

4. การบริการท่ีดี 
 การบริการท่ีดีก็เป็นส่วนหน่ึงในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนดว้ยความเต็มใจ  
ตั้งใจ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนมากท่ีสุด    การบริการท่ีดีก็คือบุคลากรสายสนับสนุนตอ้งมีใจบริการท่ี
เป็นกลาง  ไม่เลือกปฏิบติั   ไม่ใชอ้ารมณ์  บริการลกัษณะท่ีเป็นทางการ  ตอ้งบริการอยา่งเสมอภาค 

ดงันั้น  ทกัษะท่ีบุคลากรสายสนบัสนุนตอ้งพฒันา  เกิดจากการฝึกฝน  การเขา้อบรม  สมัมนาในหนา้ท่ีท่ี
ปฏิบติั  แบ่งเป็น  4  ตวับ่งช้ี  ไดแ้ก่  (1)  ทกัษะการส่ือสาร  การส่ือสารท่ีดีท าให้การปฏิบติังานเกิดการส่ือสารท่ี
เขา้ใจกนั  แปลความหมายตรงกนังานสามารถส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  (2)  เทคโนโลยีเป็นเทคนิคท่ีจ าเป็นใน
การท างานในปัจจุบนั  เพ่ือช่วยให้การท างานง่ายและเร็วข้ึน  มีคุณภาพมากข้ึน  (3)  ภาษา  การใชภ้าษาเป็นส่วน
หน่ึงในการส่ือสาร  ไม่วา่จะเป็นการพดู  ฟัง  เขียน  อ่าน  ตอ้งส่ือใหเ้ขา้ใจ  ในปัจจุบนัภาษาองักฤษเป็นภาษากลาง
ท่ีตอ้งใชใ้นกลุ่มอาเซียน  เม่ือผูป้ฏิบติังานรู้จกัการใชภ้าษาองักฤษจะเกิดงานท่ีหลากหลายข้ึน  มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน  (4)  การบริการท่ีดี  ในอุตสาหกรรมทางการศึกษาส่ิงท่ีจ าเป็นและควรพฒันาอย่างยิ่งของบุคลากรสาย
สนับสนุนก็คือการบริการท่ีดี  มีใจบริการ  ให้บริการท่ีเสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบัติ  เป็นส่วนหน่ึงของการ
ประชาสมัพนัธ์องคก์ร 

 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยเอกชนต่อการเปล่ียนแปลงใน
อุตสาหกรรมการศึกษา 

 
สรุป 

สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลยัเอกชนต่อการเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรม
การศึกษามีความจ าเป็นอยา่งยิง่  ไม่วา่จะเป็นการจดัอบรม  สมัมนา  เรียนหลกัสูตรระยะสั้น  เพ่ือใหเ้กิดการพฒันา
ต่อการเปล่ียนแปลง    บุคลากรสายสนบัสนุนตอ้งพฒันาเพ่ิมเติม  3  ดา้น  ดงัน้ี 
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 1.  คุณลกัษณะเฉพาะ   พฤติกรรมหรือทัศนคติของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นส่ิงส าคญัอนัดับแรก  
บุคลากรตอ้งมีทศันคติท่ีเป็นบวกกบัองคก์ร  ก็จะท าใหบุ้คลากรปฏิบติังานดว้ยความสุข  มีความตั้งใจปฏิบติังาน  
สามารถท างานเป็นทีมได ้ งานก็จะส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและเวลาท่ีก าหนด 
 2.  ความรู้    การปฏิบติังานตอ้งเร่ิมจากความรู้ในต าแหน่งงานท่ีปฏิบติั  สามารถน าความรู้ผสมผสาน
ความรู้เดิมจึงเกิดความรู้ใหม่  ถ่ายทอดให้ผูอ่ื้นได้เข้าใจในงาน  ปฏิบัติงานได้ตามท่ีมอบหมาย  และน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นงานท่ีปฏิบติัเป็นประจ า  หากบุคลากรไม่มีความรู้ในต าแหน่งงานท่ีท าอาจเกิดการท างานท่ีล่าชา้ไม่
มีประสิทธิภาพ  องคก์รไม่เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งนโยบาย  ระเบียบปฏิบติั  โครงสร้างใหม่ 
 3.  ทกัษะ  เป็นส่ิงจ าเป็นมากเช่นกนัถึงจะเป็นดา้นสุดทา้ย  แต่ก็มีความจ าเป็นเหมือนกบัดา้นอ่ืน ๆ  การ
ปฏิบติังานตอ้งส่ือสารเป็น  ใชเ้ทคโนโลยีได ้ เพ่ือน าไปสู่การใชภ้าษาและบริการท่ีดีตามอีกดว้ย  เม่ือมีทกัษาใน
การส่ือสารและเทคโนโลย ี ภาษาและบริการท่ีดี  การปฏิบติังานเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  
ก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงตามภาวะปัจจุบนัได ้  
 โดยสรุปแลว้การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรสายสนบัสนุนจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  มี
ความจ าเป็นจะตอ้งมีสมรรถนะในการปฏิบติังานจึงจะบรรลุเป้าหมายขององคก์ร  สมรรถนะของบุคลากรสาย
สนบัสนุนจึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง  โดยสมรรถนะ  คือ คุณลกัษณะเฉพาะ  ความรู้  และทกัษะในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีออกมาในรูปของพฤติกรรมในการปฏิบติังานเพ่ือใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีเหนือกวา่ท่ีองคก์ร
ตอ้งการ  การน าสมรรถนะมาพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนจึงเป็นเคร่ืองมือทางการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร
สายสนบัสนุนไปสู่เป้าหมายขององคก์รได ้
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อานนท ์ศกัด์ิวรวชิญ,์ 2560 มหาวทิยาลยัไทยจะอยูร่อดไดห้รือไม่?.   



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

965 

https://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=2213 
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000051896 
http://www.kriengsak.com/node/975 
http://www.manager.co.th/daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000129178 

https://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=2213
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000051896
http://www.manager.co.th/daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000129178


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

 

966 

ความผูกพนัต่อองค์การของก าลงัพลทีป่ฏบัิติงานในกองพนัทหารช่างที ่202 
ค่ายสุรธรรมพทิกัษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF THE PERSONNEL IN THE  
202 ENGINEER BATTALION AT SURATHAMPITAK CAMP 

NAKHONRATCHSIMA PROVINCE 
 

กนัตวชิญ์  เติมฤทธิกุล 
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
E-mail: Coolfriend.n@gmail.com  
รองศาสตราจารย์ประชัน  คะเนวนั   

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความผูกพนัต่อองคก์ารของก าลงัพลท่ีปฏิบติังานในกองพนั
ทหารช่างท่ี 202 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวดันครราชสีมา 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของก าลังพลท่ี
ปฏิบัติงานโดยจ าแนกตาม ชั้นยศ หน่วยท่ีสังกัด และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน  3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการสร้างความผกูพนักบัองคก์ารของก าลงัพลท่ีปฏิบติังาน กลุ่มตวัอยา่งมี 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม ไดจ้ากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน ได้
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 196 คน ดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่ายและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์โดยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง จ านวน 14 คน ประกอบดว้ย นายทหารชั้นประทวนจ านวน 7 นาย และนายทหารชั้นสัญญาบตัร  จ านวน  
7 นาย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบความแตกต่างใช้ T-Test และ F-Test ส่วนข้อมูลท่ีได้จากเทคนิคการสัมภาษณ์ใช้วิเคราะห์แบบ
อุปมาน ผลการวิจยัพบวา่ ทั้ ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเช่ือในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ดา้น
ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทเพ่ือปฏิบติังานให้แก่องค์การ และดา้นความตอ้งการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การจ าแนกตาม ชั้นยศ หน่วยท่ีสังกัด และ
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน พบวา่ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส าหรับขอ้เสนอแนะในการสร้างความผูกพนักบัองคก์าร
พบว่าก าลงัพลส่วนใหญ่ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมหรือแบบธรรมเนียมการปฏิบัติขององค์การพร้อม
ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ เพ่ือความส าเร็จขององค์การ พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจ ท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือ
หน่วยงานและองค์การอยา่งเต็มท่ีขีดความสามารถของตน ผูบ้งัคบับัญชาควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
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ใหก้บัก าลงัพล ตอ้งให้สวสัดิการอยา่งทัว่ถึง มีความเสมอภาค ส่วนขอ้เสนอแนะผูบ้งัคบับญัชาควรใหค้วามส าคญั
ดา้นสวสัดิการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งทัว่ถึง มีความเป็นกลางในความคิดเห็น มีการใหร้างวลัในการปฏิบติังาน 
ควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ าลงัพลมีความเจริญกา้วหนา้ 

 

ค าส าคญั : ความผกูพนัต่อองคก์าร กองพนัทหารช่างท่ี 202 ค่ายสุรธรรมพิทกัษ ์
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the organizational commitment of the personnel whom 

work in the 202 Engineer Battalion at Surathampitak Camp, NakhonRatchasima.To compare the opinions of the 
personnel that was classified by rank of class, affiliation unit and period time operating . And study the opinions 
and suggestions of the personnel to the organizational commitment. Two groups of the personnel sample were 
studied.  First, group of respondents who responded to the questionnaire by 1 9 6  person randomly selected 
samples that was determined by the scheduling of Krejcie and Morgan. Second, group of 14  person consisting 
of 7  commissioned officers and 7  non-commissioned officers were interviewed that questions were specific 
interview techniques. The statistic was used for analytical method were frequency distribution, percentage and 
standard deviation. Then, compare the differences using T-Test and F-Test. The result indicated that, the three 
aspectsthat consistof the belief in accepting the goals and values of the organization, the belief in accepting the 
goals and values of the organization to be willing to work for the organization and the need to maintain 
membership of the organizationwere a high level.The result of organization commitment includesrank of class, 
affiliation unit and period time operatingwerecompared. The resultwas not significantly different. Forsuggestion 
to build the organizational commitment shown that, the most of personnel accepted the goals and values or 
practices of the organization with the sacrifice that to the success of the organization. The dedicated mind for 
organizations fully their capabilities.  The supervisors should motivate the personnel to ensure the well-being 
thoroughly.  The suggestion of this research were supervisors should focus on the well-being of subordinates 
thoroughly, be neutral, be rewarded, promoted and encouraged the advancement of the army. 

 
KEYWORDS: The organizational commitment, 202 Engineer Battalion, Surathampitak camp 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ความผูกพนัต่อองคก์ารแสดงให้เห็นถึงการมีประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของสมาชิกในองคก์าร 

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีองคก์ารโดยทัว่ไปพึงประสงค ์โดยลกัษณะของความสัมพนัธ์ท่ีบุคคลแสดงออกต่อองคก์ารนั้น แสดง
ออกมาในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความปรารถนาท่ีจะอยู่ในองค์การ ความตั้งใจจะอยู่ในองค์การ ความ
ปรารถนาท่ีจะรักษาสมาชิกขององค์การไว ้ การมาท างานสม ่าเสมอ และ การมีความพยายามในการท างาน  
(วรรณิภา นิลวรรณ, 2554) 

ในปัจจุบันก าลงัพลท่ีปฏิบัติงานในกองพนัทหารช่างท่ี 202 มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงและมีการ
โยกยา้ยจ านวนมาก ท าให้มีภารกิจในการปฏิบติังานท่ีเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีก าลงัพลหลกันั้นมีการปรับลดลง ท าให้
ก าลงัพลท่ีมีอยูต่อ้งปฏิบติัหนา้ท่ีควบคู่ในหลายๆ ดา้นและหลายต าแหน่ง ซ่ึงก าลงัพลบางส่วนตอ้งปรับเปล่ียนไป
อยูใ่นต าแหน่งและหน่วยงานท่ีตนไม่เคยปฏิบติัและไม่มีประสบการณ์ หรือตอ้งปรับเปล่ียนเพ่ือเล่ือนยศให้สูงข้ึน 
ท าให้ตอ้งปฏิบติังานท่ีไม่ถนดัและก าลงัพลบางส่วนมีอายมุากข้ึนแต่ยงัคงตอ้งปฏิบติังานในหน่วยเดิม ท าให้เกิด
ความจ าเจ ทอ้แทแ้ละเบ่ือหน่ายต่อการท างาน อีกทั้งยงัมีปัญหาเร่ืองความกา้วหนา้ การพิจารณาความดีความชอบ 
นโยบายและการบริหารท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของก าลงัพล ตลอดจนค่าตอบแทนท่ีไม่เพียงพอต่อค่า
ครองชีพ จึงอาจส่งผลใหเ้กิดการลาออก เปล่ียนหรือโยกยา้ยหน่วยงาน ซ่ึงอาจท าใหป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการท างานขององคก์ารลดลง (กองพนัทหารช่างท่ี 202, 2556) 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ความผูกพนัต่อองค์การของก าลงัพลท่ีปฏิบัติงานในกองพนั
ทหารช่างท่ี 202 ค่ายสุรธรรมพิทกัษ ์จงัหวดันครราชสีมา ประกอบดว้ย 3 ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ไดแ้ก่  
ดา้นความเช่ือในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทเพ่ือปฏิบติังานให้แก่
องคก์าร และดา้นความตอ้งการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์าร ซ่ึงทั้ง 3 ดา้นน้ีทางผูว้จิยัจะน าผลการวจิยัไปน า
เรียนเสนอต่อผูบ้ังคับบัญชาเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาส าหรับผู ้บริหารในองค์การได้ เพื่อใช้พิจารณาในการ
ประกอบการบริหารจดัการโครงสร้างและก าลงัพลเพ่ือเสริมสร้างความผูกพนัต่อองคก์ารของก าลงัพล ให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของงานท่ีก าหนดไว ้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 (1) เพ่ือศึกษาความผูกพนัต่อองคก์ารของก าลงัพลท่ีปฏิบติังานในกองพนัทหารช่างท่ี 202 ค่ายสุรธรรม
พิทกัษ ์จงัหวดันครราชสีมา 
 (2)เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของก าลงัพลท่ีปฏิบติังานใน กองพนัทหารช่างท่ี 202ค่ายสุรธรรมพิทกัษ ์
จังหวดันครราชสีมา เก่ียวกับความผูกพนัต่อองค์การโดยจ าแนกตาม ชั้นยศ หน่วยท่ีสังกัด และระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังานในกองพนัทหารช่างท่ี 202 

(3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการสร้างความผกูพนักบัองคก์ารของก าลงัพลท่ี
ปฏิบติังานในกองพนัทหารช่างท่ี 202 ค่ายสุรธรรมพิทกัษ ์จงัหวดันครราชสีมา 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาความผูกพนัต่อองคก์าร 
ตามทฤษฎีของทฤษฎีของ Steers (1977) ซ่ึงเป็นท่ีนิยมและไดม้าตรฐาน เหมาะสมท่ีจะน ามาเพื่อศึกษาความผกูพนั
ต่อองค์การของก าลังพลท่ีปฏิบัติงานในกองพันทหารช่างท่ี 202 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวดันครราชสีมา 
ประกอบดว้ย 3 ดา้นคือ ดา้นความเช่ือในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเท
เพ่ือปฏิบติังานให้แก่องคก์าร ดา้นความตอ้งการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์าร ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ของความผกูพนัต่อองคก์ารของก าลงัพลเช่นกนั การวจิยัในคร้ังน้ีไดม้องถึงระบบความถูกตอ้ง ความสามารถ และ
ความเป็นอิสระและเปิดเผยของการส่ือสารเป็นหลกั ดงัรายละเอียดในกรอบแนวคิดในการวจิยัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานในการวจัิย 
 ก าลงัพลท่ีปฏิบติังานในกองพนัทหารช่างท่ี 202 ค่ายสุรธรรมพิทกัษ ์จงัหวดันครราชสีมา  ท่ี ชั้นยศ 
หน่วยท่ีสงักดั และระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในกองพนัทหารช่างท่ี 202 ต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงวเิคราะห์แบบภาคตดัขวาง (Cross Sectional Analytic Studies) การ

ผสมผสานการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยอาศยัแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และใชก้ารเก็บขอ้มูลเชิง
คุณภาพ โดยอาศยัเทคนิคการสมัภาษณ์ และใชแ้บบสมัภาษณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อศึกษาความผกูพนัต่อ
องคก์ารของก าลงัพลท่ีปฏิบติังานในกองพนัทหารช่างท่ี 202 ค่ายสุรธรรมพิทกัษ ์จงัหวดันครราชสีมา 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากร ไดแ้ก่ ก าลงัพลท่ีสงักดั กองพนัทหารช่างท่ี 202 ค่ายสุรธรรมพิทกัษ ์ จงัหวดันครราชสีมา 

ศึกษาเฉพาะก าลงัพลท่ีสงักดั กองพนัทหารช่างท่ี 202 ค่ายสุรธรรมพิทกัษ ์จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 391 นาย  
4.2.1กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 196 คน แลว้ท าการสุ่มแบบชั้นภูมิ 

(Stratified random sampling) จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นขา้ราชการชั้นสญัญาบตัร จ านวน 22 คน และขา้ราชการ 
ชั้นประทวน จ านวน 174 คน 

ลกัษณะส่วนบุคคล 
1. ชั้นยศ  
2. หน่วยท่ีสงักดั  
3. ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในกองพนัทหาร
ช่างท่ี 202 

ความผูกพนัต่อองค์การ 
1. ดา้นความเช่ือในการยอมรับเป้าหมายและ
ค่านิยมขององคก์าร 
2. ดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทเพ่ือปฏิบติังาน
ใหแ้ก่องคก์าร 
3. ดา้นความตอ้งการรักษาความเป็นสมาชิก
ขององคก์าร  
 

        ตวัแปรอสิระ 
        ตวัแปรตาม 
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4.2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งดว้ยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) จ านวน 14 นาย ประกอบดว้ยชั้นยศ ร้อยตรี-พนัเอก จ านวน 7 คนและชั้นยศ สิบตรี-จ่าสิบเอกจ านวน 7 
คน 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ ชั้นยศ  หน่วยท่ีสงักดั และระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในกองพนัทหารช่างท่ี 202   
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความผูกพนัต่อองคก์ารของก าลงัพล ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ ดา้นความเช่ือใน

การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทเพ่ือปฏิบติังานให้แก่องคก์าร และดา้น
ความตอ้งการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์าร 

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลมี 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ ซ่ึง

แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
ตอนที่ 2 ความผกูพนัต่อองคก์ารของก าลงัพลท่ีปฏิบติังานในกองพนัทหารช่างท่ี 202 ค่ายสุรธรรม

พิทกัษ์ จงัหวดันครราชสีมา มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
กรณีแบบสอบถามผูว้ิจยัท าหนังสือจากอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมยเ์พ่ือขออนุญาตส่ง

แบบสอบถามไปยงัผูบ้ังคบักองพันทหารช่างท่ี 202 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวดันครราชสีมา เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง 
แบบสอบถาม จ านวน 196 ฉบบั เก็บรวบรวมมาได ้196 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนการใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์ 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง โดยมีการจดบนัทึกและบนัทึกเทปไวทุ้กกรณีและทุกคน 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในกรณีขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ น าเสนอ

ขอ้มูลเป็นตารางแสดงจ านวนและร้อยละ 
 2. ความผกูพนัต่อองคก์าร วเิคราะห์ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยแยกเป็นราย

ขอ้ รายดา้น และโดยภาพรวม น าเสนอขอ้มูลเป็นตารางประกอบค าอธิบาย 
 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของก าลงัพล เก่ียวกบัความผูกพนัต่อองค์การ วิเคราะห์โดยใชค้่าสถิติ 

Independent sample t-testและ One-Way Analysis of Variance 
ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ วเิคราะห์โดยการตีความในรูปของการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา หรือตีความสร้าง

ขอ้สรุปแบบอุปมาน โดยน าประเด็นยอ่ยมาพิจารณาวามสมัพนัธ์ความเหมือน และความแตกต่างกนั แลว้บรรยาย
วเิคราะห์เป็นความเรียงเพื่อหาขอ้สรุป 
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5. สรุปผลการวจัิย 
 จากการวจิยัเร่ืองความผกูพนัต่อองคก์ารของก าลงัพลท่ีปฏิบติังานในกองพนัทหารช่างท่ี 202 ค่าย 
สุรธรรมพิทกัษ ์จงัหวดันครราชสีมา ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัดงัน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์ความผกูพนัต่อองคก์าร โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงจากดา้นท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงไปหาต ่า ดงัน้ี ดา้นความตอ้งการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์าร ดา้นความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทเพ่ือ
ปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์าร และดา้นความเช่ือในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร ตามล าดบั 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารโดยจ าแนกตามชั้นยศหน่วยท่ีสังกดั 
และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ดงัน้ี 

2.1 ชั้นยศในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ชั้นยศท่ีแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นดา้นความเช่ือในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ส่วนดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทเพ่ือปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์ารและดา้นความตอ้งการรักษาความเป็นสมาชิกของ
องคก์าร ไม่แตกต่างกนั 

 2.2 หน่วยท่ีสงักดัในกองพนัทหารช่างท่ี 202 ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
 2.3 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในกองพนัทหารช่างท่ี 202 ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 3. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากเทคนิคการสมัภาษณ์ พบวา่ ความผกูพนัต่อองคก์ารของก าลงัพลท่ี
ปฏิบติังานในกองพนัทหารช่างท่ี 202 ค่ายสุรธรรมพิทกัษ ์จงัหวดันครราชสีมา ในแต่ละดา้นมีดงัน้ี  
 3.1 ดา้นความเช่ือในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร  
 ก าลงัพลส่วนใหญ่เลือกท่ีจะยอมรับในเป้าหมาย ค่านิยมหรือแบบธรรมเนียมการปฏิบติัขององคก์ร
ท่ีไดป้ฏิบติังานอยู ่และยอมท่ีจะปฏิบติังานดว้ยความเสียสละ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจและพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน
อยา่งมุ่งมัน่เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จขององคก์ร ซ่ึงเป้าหมายและค่านิยมเหล่าน้ีมีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบั
การปฏิบติังานเน่ืองจากไดส่้งผลต่อชีวติและความเป็นอยูข่องก าลงัพล   
 3.2 ดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทเพ่ือปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์าร  
 ก าลงัพลส่วนใหญ่นั้นมีความยินดีและเต็มใจพร้อมท่ีจะเสียสละเวลา ทุ่มเทแรงกาย และแรงใจ 
พร้อมท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือหน่วยงานและองคก์รอยา่งเต็มท่ี และเต็มความสามารถ แต่ทวา่ยงัมีก าลงัพลบางส่วนท่ี
ยงัคงแสดงความคิดเห็นวา่ ยงัไม่เต็มใจท่ีจะทุ่มเท และเสียสละเวลาดว้ยความเต็มใจอยา่งแทจ้ริง ผูบ้งัคบับญัชา
ควรใหค้วามความส าคญัและเพ่ิมสิทธิท่ีก าลงัพลควรจะไดรั้บ ใหไ้ดรั้บสวสัดิการอยา่งเตม็ท่ี และอยา่งทัว่ถึง  
 3.3 ดา้นความตอ้งการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์าร 
 ก าลังพลมีความคิดเห็นเก่ียวกับด้านความต้องการรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การโดย 
ผูบ้งัคบับญัชาควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้กบัก าลงัพล อีกทั้งตอ้งให้สวสัดิการอย่างทั่วถึงค านึงถึง
ความเป็นอยูข่องก าลงัพลทั้งท่ีปฏิบติังานอยูใ่นและภายนอกหน่วยใหมี้ความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ค านึงเสมอ
วา่ทุกคนปฏิบติังานเพ่ือหน่วยจึง ควรไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบเหมือนกนั และมีการก าหนดบทลงโทษ
แก่ผูท่ี้กระท าความผิดอยา่งชดัเจน ผิดวา่ไปตามผิดไม่แบ่งแยกชั้นเพราะจะท าให้เกิดความแตกแยกภายในหน่วย 
ตลอดจนมีการสร้างขวญัและก าลงัใจท่ีดีให้แก่ก าลงัพลอยูเ่สมอ จะช่วยให้ก าลงัพลมีความรักและความผูกพนัต่อ
องคก์รมากข้ึน 
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6. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาความผกูพนัต่อองคก์ารของก าลงัพลท่ีปฏิบติังานในกองพนัทหารช่างท่ี 202 ค่ายสุรธรรม
พิทกัษ์ จงัหวดันครราชสีมา ทั้ง 3 ด้าน คือ ดา้นความเช่ือในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ดา้น
ความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทเพ่ือปฏิบติังานให้แก่องคก์าร และดา้นความตอ้งการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์าร มี
ประเด็นท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ความผูกพนัต่อองคก์าร พบวา่ ในภาพรวมและรายดา้น มีผลอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี
เป็นเพราะก าลงัพลท่ีส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัทางทหารจะถูกปลูกฝังเร่ืองระเบียบวินยั ให้มีความรักและเชิดชู
เกียรติขององคก์าร ยอมเสียสละเพ่ือพิทกัษรั์กษาความเป็นองคก์ารและสถาบนั และเลือกท่ีจะยอมรับในเป้าหมาย 
ค่านิยมแบบธรรมเนียมการปฏิบัติขององค์กรท่ีได้ปฏิบติังานอยู่ พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานอย่างมุ่งมัน่เพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จขององคก์ร ซ่ึงเป้าหมายและค่านิยมเหล่าน้ีมีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังานเน่ืองจาก
ไดส่้งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของก าลงัพล ซ่ึงเหตุผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนุศกัด์ิ จิระจิตตา
นนท์ (2553) ไดศึ้กษาความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานเทศบาลนครนครปฐม พบวา่ ระดบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 

2. การศึกษาเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การโดยจ าแนกตามชั้นยศหน่วยท่ีสังกดั และระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังานมีการอภิปรายผล ดงัน้ี 
 2.1 ชั้นยศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงผลการวจิยัคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี
เป็นเพราะ ในองค์การทุกชั้นยศถูกปลูกฝังในเร่ืองของความรักและเทิดทูนในสถาบนั ไม่วา่จะชั้นยศใดก็ปฏิบติั
ตามหน้าท่ีของตนเองต่อองค์การอยา่งสุดความสามารถ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นเรศรี แสนมนตรี (2553) ท่ี
ศึกษาบรรยากาศองค์การและความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 23 อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสกลนคร พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การและความผูกพนัต่อองค์การของขา้ราชการต ารวจท่ีมีปัจจยั
ส่วนบุคคลต่างกันพบว่าไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ชั้นยศท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นดา้น
ความเช่ือในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ีไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เป็นเพราะภาระงานในแต่ละชั้นยศท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีแตกต่างกนั ความสามารถ
ในการมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงทศันคติต่อองค์การและการร่วมแกปั้ญหาจึงต่างกนัคือตอ้งยอมรับความ
คิดเห็นของผูท่ี้มีชั้นยศท่ีสูงกวา่ และมีค่านิยมในระบบการล าดบัความส าคญัของชั้นยศ ยศนอ้ยท าความเคารพและ
เช่ือฟังผูมี้ชั้นยศสูงกวา่ และมุ่งเนน้การให้ความส าคญัในการรับค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดเท่านั้น ซ่ึงเหตุผล
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธนพร แยม้สุดา (2549) ศึกษาความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกรม
แพทยท์หารเรือ ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากรท่ีมีกลุ่มงานปฏิบติัต่างกนัมีความยึดมัน่ผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั 
พยาบาลระดับตน้มีความยึดมัน่ผูกพนัต่อองค์กร แตกต่างจากพยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรสนับสนุน อย่างมี
นยัส าคญั 
 2.2 หน่วยท่ีสังกัด โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกัน ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ีไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีเป็นเพราะองคก์ารทางทหารจดัก าลงัพลตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนดไว ้การแบ่งหน่วย
ท่ีสังกดั เป็นการจดัการเพ่ือใหง่้ายต่อการบริหารคน บริหารงาน แต่ทั้งน้ีก าลงัพลทุกนายยงัคงตอ้งปฏิบติังานดว้ย
ความทุ่มเท เต็มใจและมุ่งมัน่ ดว้ยเป้าหมายและจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือเทิดทูนสถาบนั และเป็นไปตามนโยบาย
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ของรัฐบาล ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “กองทพับก เพื่อชาติ ศาสน์ กษตัริย ์และประชาชน” ซ่ึงเหตุผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ธีระวฒัน์ นุมานิต (2544) ไดศึ้กษาความผูกพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการต ารวจ : ศึกษากรณีเฉพาะ
นายต ารวจชั้นสัญญาบตัร กองบังคบัการต ารวจนครบาล 4 กองบัญชาการต ารวจนครบาล ผลการศึกษาพบว่า 
ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อองคก์ารดา้นลกัษณะงานท่ีท าในภาพรวม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย และผลการเปรียบเทียบ
พบวา่ หน่วยงานท่ีปฏิบติังาน ไม่มีอิทธิพลต่อความผกูพนัของขา้ราชการต ารวจต่อองคก์าร 

 2.3 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซ่ึงผลการวิจัยคร้ังน้ีไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เป็นเพราะ ก าลงัพลทุกคน ไม่วา่จะพ่ึงเร่ิมตน้การท างานหรือผูท่ี้ปฏิบติังานมานาน 
ถูกปลูกฝังให้รักและยึดมัน่ในองค์การ เพราะเช่ือว่าองค์การน้ีเป็นองค์การท่ีมีเกียรติ มีศกัด์ิศรี และ “ทหาร” มี
หน้าท่ีในการป้องกนัและรักษาประเทศชาติ รวมทั้งทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจ เอาใจใส่และมุ่งมัน่เพ่ือภารกิจและ
ความส าเร็จขององคก์าร และการปฏิบติังานในองคก์ารแห่งน้ีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ เป็นสถาบนัอนัเก่าแก่ เก่ียวกบั
ความมั่นคงของชาติ สังคมไทยยกย่องว่า เป็นร้ัวของชาติ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ  จ านง เหล่าคงธรรม 
(2554) การศึกษาความผูกพนัต่อองคก์รของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ตราด พบว่า ความผูกพนัต่อองค์กร ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ตราด จ าแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

3. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากเทคนิคการสมัภาษณ์ในแต่ละดา้น อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
3.1 ดา้นความเช่ือในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ พบวา่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก ก าลงัพลส่วนใหญ่เลือกท่ีจะยอมรับในเป้าหมาย ค่านิยมหรือแบบธรรมเนียมการปฏิบัติขององค์กรท่ีได้
ปฏิบติังานอยู ่และยอมท่ีจะปฏิบติังานดว้ยความเสียสละ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจและพร้อมท่ีจะปฏิบติังานอยา่ง
มุ่งมัน่เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร เป้าหมายและค่านิยมเหล่าน้ีมีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กับการ
ปฏิบติังานเน่ืองจากไดส่้งผลต่อชีวติและความเป็นอยูข่องก าลงัพลสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปรัชมิญช์  เหลาค า 
(2556) ศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลสองห้อง อ าเภอเมือง จังหวดั
บุรีรัมย ์พบวา่ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากร ดา้นความเช่ือในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร
อยูใ่นระดบัมาก  

3.2 ด้านความเต็มใจท่ีจะทุ่มเทเพ่ือปฏิบัติงานให้แก่องค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีเป็น
เพราะ ก าลงัพลส่วนใหญ่นั้นมีความยินดีและเต็มใจพร้อมท่ีจะเสียสละเวลา ทุ่มเทแรงกาย และแรงใจ พร้อมท่ีจะ
ปฏิบติังานเพ่ือหน่วยงานและองคก์รอยา่งเต็มท่ี และเต็ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อติยาภรณ์ หวงัหลี (2553) 
ศึกษาความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง พบวา่ ดา้น
ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทเพ่ือปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์าร อยูใ่นระดบัมาก 

3.3 ดา้นความตอ้งการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์ารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะ
ผูบ้งัคบับญัชาควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้กบัก าลงัพล อีกทั้งยงัมีสวสัดิการอยา่งทัว่ถึงค านึงถึงความ
เป็นอยูข่องก าลงัพลทั้งท่ีปฏิบติังานอยูใ่นและภายนอกหน่วยให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ค านึงเสมอว่า
ทุกคนปฏิบติังานเพ่ือหน่วยจึง ควรไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบเหมือนกนั และมีการก าหนดบทลงโทษแก่
ผูท่ี้กระท าความผิดอย่างชดัเจน ผิดว่าไปตามผิดไม่แบ่ง แยกชั้นเพราะจะท าให้เกิดความแตกแยกภายในหน่วย 
ตลอดจนมีการสร้างขวญัและก าลงัใจท่ีดีให้แก่ก าลงัพลอยูเ่สมอ ช่วยให้ก าลงัพลมีความรักและความผูกพนัต่อ
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องค์กรมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภินันท์ บตัรประโคน (2555) ศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของ
พนกังานเทศบาลต าบลโคกมา้ อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ ดา้นความตอ้งการรักษาความเป็นสมาชิก
ขององคก์ารอยูใ่นระดบัมาก 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

ผูว้ิจยัไดส้รุปความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ เพ่ือน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการบริหารก าลงัพล 
สร้างใหเ้กิดขวญัก าลงัใจ เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมายขององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ มีดงัน้ี 

(1) การพฒันาดา้นความตอ้งการรักษาความเป็นสมาชิกขององคก์าร 
1.1) องค์การควรก าหนดมาตรฐานด้านการจัดสวสัดิการให้กับก าลังพลท่ีปฏิบัติงานอย่าง

ครอบคลุม 
1.2) ผูบ้ ังคับบัญชาควรให้ความส าคัญในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของก าลัง โดย

ค านึงถึงความเป็นอยูข่องก าลงัพลท่ีปฏิบติังานทั้งภายใน และภายนอกองคก์าร เพ่ือใหมี้ความเสมอภาค  
1.3) หน่วยงานตน้สังกดัและผูบ้งัคบับญัชาควรมีการจดักิจกรรมเพ่ือเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่ง

หน่วยงานกบัก าลงัพล เพ่ือใหเ้กิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว น ามาซ่ึงการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของหน่วยงาน 
(2)การพฒันาดา้นความเช่ือและการยอมรับในเป้าหมายขององคก์าร 
ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมีความเสมอภาคและมีความเป็นกลางเช่ือมัน่ในการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

ควรช้ีแจงถึงภารกิจท่ีหน่วยไดรั้บมอบหมาย และอธิบายถึงสิทธิท่ีก าลงัพลจะไดรั้บทราบอยา่งชดัเจน 
7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาแนวทางในการพฒันาดา้นความกา้วหนา้และความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทของก าลงั
พลในหน่วยงานกองพนั 

(2) ควรมีการศึกษาแนวทางในการก าหนดมาตรฐานการสร้างแรงจูงใจในดา้นความเช่ือในการ
ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร เพื่อใหท้ราบถึงความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

(3) ควรมีการศึกษาความผกูพนัตอ่องคก์ารในการปฏิบติังานเก่ียวกบับรรยากาศองคก์าร แรงจูงใจ
ในการท างาน ความเครียดในการท างาน ความยติุธรรมในการท างาน ขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากลยทุธ์การปรับตวัเพ่ือความอยูร่อดของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม 

(โชห่วย) ในเส้นทางถนนราษฎร์อุทิศ 1 อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับตวัเพื่อ
ความอยูร่อดส าหรับร้านโชห่วยท่ีด าเนินกิจการอยูใ่นพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ โดยใชว้ิธีวจิยัเชิงคุณภาพ รวบรวมขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าของร้านโชห่วย 22 คน ท่ีด าเนินกิจการอยู่บนถนนราษฎร์อุทิศ 1 อ าเภอเมือง จงัหวดั
สงขลา วิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการอุปนยั เพื่อจดักลุ่มขอ้มูลแต่ละประเภท แลว้จึงเสนอขอ้คน้พบทั้งหมดมาเขียน
สรุปในรูปแบบความเรียง โดยมีการตรวจสอบแบบสามเสา้เพื่อความเท่ียงตรงของขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการศึกษา 

ผลการวิจยัพบวา่ ร้านโชห่วยทั้ง 22 ร้านในเส้นทางถนนราษฎร์อุทิศ 1 อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ท่ีอยู่
รอดและยงัคงด าเนินการ มีระยะเวลาด าเนินกิจการโดยเฉล่ียอยูท่ี่ 10 -20 ปี กลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มลูกคา้ขาประจ า ท่ีลูกคา้จดจ าไดจ้ากภาพลกัษณ์ท่ีดีของร้าน ด าเนินกิจการโดยอาศยักลยทุธ์การปรับตวัเพื่อ
ความอยูร่อดในดา้นท าเลท่ีตั้งเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงมีท าเลตั้งอยูติ่ดถนนในแหล่งชุมชนและมีท่ีจอดรถสะดวก รองมา
เป็นด้านการบริการลูกคา้ ท่ีมีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีด้วยบริการต่าง ๆ อันดับท่ีสามคือการมีต้นทุนการ
ด าเนินงานต ่า โดยสามารถจดัหาสินคา้ท่ีมีราคาต ่ามาจดัจ าหน่ายได ้ และอนัดบัท่ีส่ี คือการสร้างความแตกต่างของ
ร้านท่ีมีการจ าหน่ายสินคา้และจดัหาบริการท่ีแตกต่างจากร้านอ่ืน  

งานวิจยัเสนอแนะแนวทางโดยร้านคา้ควรให้ความส าคญักบักลยทุธ์การปรับตวัอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในดา้น
การจดับรรยากาศภายในร้าน กลยทุธ์ราคาสินคา้ท่ีจดัจ าหน่าย กลยทุธ์การเจาะตลาดและการส่ือสารการตลาดเพื่อ
สร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้เพ่ือความอยูร่อดของร้านคา้อยา่งย ัง่ยนืต่อไป  
 
ค าส าคญั: ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) กลยทุธ์การปรับตวั ความอยูร่อดของร้านคา้ปลีก 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research are to study the adaptation strategies for the survival of traditional retail 
stores in Rat-Uthit 1 Road, Muang Songkhla District, Songkhla Province and to recommend  adaptation 
approaches to other traditional retail stores in order to survive their businesses. Data of this qualitative study 
were collected through in-depth interview by 22 informants who were the owners of the traditional retail store 
in Rat-Uthit 1 Road, Muang Songkhla District, Songkhla Province. The data were analyzed by Analytic 
Induction method for classifying conclusion and the findings were summarized by using narrative description 
and the validity of results were tested by Methodological Triangulation. 
 The results of the study appeared that there are 22 survival retail stores in Rat-Uthit 1 Road, Muang 
Songkhla District, Songkhla Province. The time operating is on average 10-20 years. The buyers are mostly 
regular customers who recognized in good stores’ image. The adaptation strategies applied to contribute the 
survival of retails store include, 1) the location connected to a main road with plenty people and parking area, 2) 
customer service by building a good relationship with products and services, 3) cost leadership which they can 
procure merchandises with low price to sell and 4) differentiation strategy with differential products and 
services provided. 
 The research recommended adaptation approaches to other traditional retail stores in order to survive 
their businesses by applying strategies of Merchandise Assortment, Pricing, Niche Market and Marketing 
Communication Mix in order to increase customer satisfaction for sustainable store survived. 
 
KEYWORDS: Traditional Retail, Adaptation Strategies, Survival of retail store 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 โลกเศรษฐกิจในปัจจุบนัเจริญเติบโตไดด้ว้ยกระแสการบริโภคของมนุษย ์เน่ืองมาจากการเสนอสินคา้ 
และบริการท่ีหลากหลายจากผูป้ระกอบธุรกิจต่าง ๆ ท่ีช่วยขบัเคล่ือนให้ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ
ยิ่งข้ึน เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ท่ีเป็นเคร่ืองบ่งช้ีความเจริญจากการก่อสร้างและการลงทุนพฒันาท่ีอยู่อาศัย 
ธุรกิจคมนาคม ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกและก่อให้เกิดความเจริญตามมาในแต่ละพ้ืนท่ี ธุรกิจท่องเท่ียวท่ี
ก่อให้เกิดรายไดห้มุนเวียนภายในประเทศจากนักท่องเท่ียวทั้ งในและต่างประเทศ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ
ต่างๆ ก็เป็นแหล่งรายได ้และแหล่งอาชีพส าคญัของคนในประเทศ นอกจากน้ียงัมีธุรกิจคา้ปลีกซ่ึงมีความส าคญั
ในฐานะเป็นตวัสะท้อนท่ีส าคญัถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในสังคม และเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ 
เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีสะทอ้นพฤติกรรมและก าลงัการบริโภคของมนุษย ์ยิง่มีการเปิดเสรีทางการคา้และการลงทุน
มากข้ึน การแข่งขนัในธุรกิจคา้ปลีกจะทวีความรุนแรงมากข้ึนอีก เน่ืองจากการขยายตวัของคู่แข่งรายใหม่จาก
ต่างประเทศ ( สญัญต์รา  จดจ า, 2552 ) 
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ดว้ยความส าคญัของธุรกิจคา้ปลีกขา้งตน้ธุรกิจประเภทน้ีจึงมีแนวโนม้เติบโตไดร้้อยละ 3.0-3.5 ในปี
2560 ทั้งน้ีส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากมาตรการกระตุน้การใชจ่้ายของภาครัฐส่งผลใหเ้กิดการขยายตวัจากการลงทุน
ขยายสาขาใหม่ และปรับเปล่ียนรูปแบบร้าน (Renovate) ในสาขาเดิมรวมทั้งการเพ่ิมพ้ืนท่ีใหเ้ช่าซ่ึงจะช่วยท าให้
รายไดข้องผูป้ระกอบการจะเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (ศูนยว์จิยัธนาคารออมสิน, 2560) โดยเฉพาะร้านคา้ปลีก
สมยัใหม่ ท่ีมีการขยายตวัสู่ภูมิภาคต่าง ๆ อยา่งรวดเร็ว  เขา้กบัพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูบ้ริโภคในยคุ
ปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี ท าใหธุ้รกิจคา้ปลีกท่ีเก่าแก่และคุน้เคยอยา่ง ร้านขายของช า ท่ีเคยครองใจผูบ้ริโภคมาอยา่ง
ยาวนานไดรั้บความนิยมลดลงเร่ือย ๆ ไปโดยปริยาย 

ธุรกิจในรูปแบบร้านขายของช าหรือท่ีคนรู้จกัทัว่ไปในช่ือร้านโชห่วย เป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีมีความเก่าแก่
มากท่ีสุดในประเทศไทย ซ่ึงไดรั้บความนิยมมากจากผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภคเพราะเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดทุ้กกลุ่ม 
ทั้งยงัมีสินคา้ให้เลือกมากมายตั้งแต่ขนมจนถึงวตัถุดิบในการปรุงอาหาร แต่ในปัจจุบนัธุรกิจร้านคา้ขายของช าท่ี
เคยเป็นท่ีนิยมก าลงัตกอยูใ่นสภาวะวิกฤต อนัมีสาเหตุมาจากการขยายตวัของร้านสะดวกซ้ือ และธุรกิจคา้ปลีก
สมยัใหม่ท่ีขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ในช่วง9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2559 พบวา่ผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายใหญ่ยงัคงมี
การเติบโตอยูใ่นเกณฑดี์โดยเฉพาะผูป้ระกอบการหลกัใน และร้านสะดวกซ้ือ 7-Eleven ยงัคงมียอดขายเติบโตร้อย
ละ 11.90 จากการใช้การส่ือสารทางการตลาดและการขยายสาขาท่ีมีอย่างต่อเน่ือง (ศูนยว์ิจยัธนาคารออมสิน, 
2560) จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิม ท่ีมีขนาดเล็ก และมีระบบการบริหารการจดัการแบบดั้งเดิมท่ี
ขาดความหลากหลายในดา้นสินคา้ และไม่มีการจดัตกแต่งร้าน (ฐิตารีย ์ดุรงคด์ ารงชยั, 2558) ตอ้งลม้เลิก และปิด
กิจการไปเป็นจ านวนมาก  ดังนั้น การท่ีผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิมจะสามารถด ารงธุรกิจให้ไดใ้น
สภาวะวกิฤติ เช่นน้ียอ่มตอ้งอาศยัการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นการปรับตวัเพ่ือความอยูร่อด 
และความยัง่ยืนของธุรกิจดว้ย โดยการเสนอสินคา้และการบริการเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตรง
กบักลุ่มเป้าหมายของร้านโชห่วย และการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ การสร้างความแตกต่างภายในร้าน  การ
ใหอิ้สระในการเลือกซ้ือ (สุจินดา เจียมศรีพงษ)์ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่มีร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมจ านวนไม่นอ้ย ท่ีสามารถ
ยืนหยดั และประกอบกิจการไดอ้ยา่งมัน่คงท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงของร้านคา้สมยัใหม่ท่ีมีความ
ไดเ้ปรียบเหนือกวา่แทบทุกดา้น 

ร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมท่ีกล่าวถึงในขา้งตน้คือ ร้านคา้ปลีกท่ีด าเนินกิจการอยู่ตลอดแนว ถนนราษฏร์
อุทิศ 1  อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาซ่ึงมี จ านวน 22 ร้าน บางร้านเปิดด าเนินการมาแลว้กวา่ 20 ปี และมีผูค้นเขา้ใช้
บริการร้านค้าอย่างต่อเน่ือง ทั้ งท่ีถนนเส้นน้ี มีร้านสะดวกซ้ืออย่าง เซเว่นอีเลฟเว่น  (7-Eleven) ตั้ งอยู่ด้วย 
นอกจากน้ียงัมีห้างสรรพสินคา้ เทสโกโ้ลตสั เอ็กเพรส  และร้านลีวิวฒัน์ ร้านคา้ปลีกทอ้งถ่ินคู่ใจชาวสงขลาก็ยงั
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากถนนเส้นน้ีดว้ยนอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและศูนยบ์ริการต่างๆ เช่นหมูกระทะ โรงเรียนสอน
พิเศษ นอสเซอรร่ี อพาร์ทเมน้ ท าให้ถนนสายน้ีเป็นถนนท่ีมีผูค้นหลากหลายอาชีพสัญจรไปมาอยา่งไม่ขาดสาย 
โดยเฉพาะนิสิตนกัศึกษา และประชาชนทัว่ ๆ ไป แต่ร้านคา้โชวห่์วยก็ยงัคงเปิดให้บริการจนเป็นท่ีรู้จกั และเป็นท่ี
ยอมรับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อนัเน่ืองจากความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั จึงอาจเป็นเหตุผลส าคญัท่ีท าให้ธุรกิจ
คา้ปลีกดั้ งเดิมแบบโชวห่์วยยงัคงด าเนินกิจการอยู่บนถนนสายน้ีสามารถอยู่รอด และเปิดกิจการมาได้อย่าง
ยาวนาน 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbxteVkunWAhWJto8KHQHVAU0QFgg8MAc&url=https%3A%2F%2Fth-th.facebook.com%2F7ElevenThailand%2F&usg=AOvVaw1RWD8q9XYG0Ma2qMzd7ymm
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 จากความอยู่รอด ท่ามกลางกระแสการแข่งขนัท่ีรุนแรงของธุรกิจคา้ปลีกในพ้ืนท่ี อ าเภอเมือง จงัหวดั
สงขลา จึงเป็นเหตุผลจูงใจท่ีท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษากลยุทธ์การปรับตวัเพ่ือความอยู่รอดของร้านคา้ปลีกแบบ
ดั้งเดิมร้านโชห่วยในเส้นทางถนนราษฎร์อุทิศ 1 อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา เพ่ือศึกษากลยทุธ์และแนวทางต่าง ๆ 
ในการด าเนินธุรกิจให้กิจการอยู่รอดและประกอบธุรกิจอย่างมั่นคงได้ทั้ งในปัจจุบันจนถึงอนาคต ทั้ งน้ีผล
การศึกษาสามารถน ามาเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจคา้ปลีกดั้ งเดิมแบบร้านโชห่วยในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของ
จงัหวดัสงขลา ท่ีไดรั้บผลกระทบ และอาจตอ้งปิดตวัลงในไม่ชา้ ให้สามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์เพื่อปรับตวัให้
สอดรับกบัสถานการณ์ปัจจุบนัเพ่ือความอยูร่อดของธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1)  เพื่อศึกษากลยทุธ์การปรับตวัเพ่ือความอยูร่อดของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในเสน้ทาง
ถนนราษฎร์อทิุศ 1 อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

 (2) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการปรับตวัเพ่ือความอยูร่อดส าหรับร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ท่ี
ด าเนินกิจการอยูใ่นพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) 
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการค้าปลกี   (Retail Mix) 
- ท  าเล /ท่ีตั้ง (Location) 
- ตวัสินคา้และบริการ (Product and Service) 
- บรรยากาศภายในร้าน(Merchandise Assortment ) 
- การบริการลูกคา้ (Customer Service ) 
- ราคาขาย (Pricing) 
- การส่ือสารการตลาด                      
(Marketing Communication Mix ) 
(Levy and Weitz, 2004; Ghosh, 1994) 
กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน                                                  

(Competitive Advantage Strategies)  

- การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 

- ผูน้  าดา้นตน้ทุน (Cost Leadership) 

- การเจาะจงในตลาด (Niche Market) 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2550)  

 
 
 
 
 
 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
ความอยู่รอดของร้านค้า  
(Store Survival) 
- ก าไรท่ีไดจ้ากการขายสินคา้ 
- จ  านวนลูกคา้ใหม่  
- จ  านวนลูกคา้เก่า  
- ยอดขายสินคา้  
- ความเช่ือมัน่ในภาพลกัษณ์ 
 (ปณฐัฐา  ภาคธูปและศุภรัตน ์ เอ่ียมสมทุร
, 2555) 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

980 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคก์ารศึกษาวิจยั เร่ือง กลยทุธ์การปรับตวัเพ่ือความอยูร่อดของร้านคา้ปลีกแบบ

ดั้งเดิม (โชห่วย) ในเส้นทางถนนราษฏร์อุทิศ 1  อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ผูว้จิยัจึงไดมี้การก าหนดแบบแผนการ
วจิยัเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเลือกผูใ้หข้อ้มูล (Key Informants) โดยใชว้ธีิการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selecting) มีการใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีผ่านการตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือและเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งครบถว้นเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีมีคุณภาพส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือ
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา ดงัน้ี 

4.2 ประชากรและการเลอืกตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการร้านโชห่วย ท่ีตั้ งอยู่บนถนนราษฏร์อุทิศ 1  

อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ซ่ึงมีจ านวน 22ร้าน โดยการเลือกผูใ้หข้อ้มูลท่ีมีฐานะเป็นเจา้ของร้าน จ านวน 22 คน 
4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาโดย ตวั

แปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย กลยุทธ์ส่วนประสมทางการคา้ปลีก (Retail Mix) (Levy and 

Weitz, 2004; Ghosh, 1994) และกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage 

Strategies) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2550) ส าหรับตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือความอยู่รอดของ

ร้านคา้ท่ีวดัไดจ้าก ก าไรท่ีไดจ้ากการขายสินคา้ จ านวนลูกคา้ใหม่ จ านวนลูกคา้เก่า ยอดขายสินคา้ ความเช่ือมัน่ใน

ภาพลกัษณ์ (ปณฐัฐา  ภาคธูปและศุภรัตน์  เอ่ียมสมุทร, 2555) 

      4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Semi-structured Interview) โดย
แบ่งประเด็นค าถามเป็น 4 ส่วน คือ 1) ลกัษณะทัว่ไปของธุรกิจ 2) กลยทุธ์ส่วนประสมทางการคา้ปลีกท่ีส่งผลต่อ
ความอยูร่อดของธุรกิจ 3) กลยทุธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีส่งผลต่อความอยูร่อดของธุรกิจ ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด และ 4) เป็นขอ้เสนอแนะและแนวทางในการด าเนินธุรกิจของร้านคา้เพื่อใหส้ามารถ
อยูร่อดไดใ้นสภาวะการแข่งขนัในปัจจุบนั  
       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากเจา้ของร้านคา้
ปลีกแบบดั้งเดิมท่ีเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key informants) โดยสัมภาษณ์เจาะประเด็นถึงกลยทุธ์ท่ีท าให้ร้านคา้อยู่
รอดและสามารถประกอบกิจการอย่างรุ่งเรืองไดจ้นถึงปัจจุบนั ทั้งน้ีมีการจดบนัทึกขอ้มูล บนัทึกเสียงและการ
สงัเกตสภาพแวดลอ้มทัว่ไปภายในร้านคา้ เช่น ชนิดและประเภทของสินคา้ท่ีจ าหน่าย ความหลากหลายของสินคา้ 
ราคาสินคา้ การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด การจดัวางผงัร้านคา้ การออกแบบร้านคา้การจดัแสดงสินคา้
และการสร้างบรรยากาศ จากนั้นจึงน าผลท่ีไดรั้บมาท าการสังเคราะห์เพ่ือตีความหมายเชิงลึกของพฤติกรรมของ
ผูป้ระกอบการร้านคา้เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้น  
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 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
  ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์มาจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ จากนั้นจึงน ามาถอดเทปอยา่งละเอียด
แบบค าต่อค าและท าการวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งละเอียด โดยใชว้ิธีการอุปนยั (Analytic Induction) โดยจบัใจความ
หลกั จดักลุ่มขอ้มูลและเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีได ้แลว้จึงเสนอขอ้คน้พบทั้งหมดมาเขียนสรุปในรูปแบบความเรียง และ
น าขอ้สรุปมาตรวจสอบสามเสา้ดา้นวธีิรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) โดยการซกัถามผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกัหลงัจากสรุปผลการศึกษา เพ่ือความแน่นอนวา่ขอ้สรุปนั้นเท่ียงตรงตามความเป็นจริง 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
  จากการศึกษาวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การปรับตวัเพ่ือความอยู่รอดของร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม (โชห่วย) ใน
เส้นทางถนนราษฏร์อุทิศ 1  อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา พบว่า ถนนสายน้ีมีจ านวนร้านคา้ทั้งหมด 22 ร้าน ส่วน
ใหญ่เป็นร้านคา้ท่ีเปิดด าเนินการมาแลว้ 10 -20 ปี โดยมีร้านคา้เปิดใหม่ในระยะ 2-3 เดือน จ านวน 3 ร้าน ซ่ึงแต่ละ
ร้านมีภาพลกัษณ์ของร้านท่ีดีต่อสายตาลูกคา้ ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ประจ า แต่มีลูกคา้ใหม่เขา้มาใชบ้ริการอยา่ง
ต่อเน่ือง เจา้ของร้านทั้ง 22 ร้าน ด าเนินกิจการโดยอาศยักลยทุธ์ดา้นท าเลท่ีตั้งเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงมีท าเลตั้งอยูติ่ด
ถนนสายหลกั มีท่ีจอดรถ ใกลแ้หล่งชุมชนและโรงงาน รองมาเป็นดา้นการบริการลูกคา้ โดยมีการพูดคุยสร้าง
ความสัมพนัธ์และบริการส่งสินคา้ถึงบา้น อบัดบัท่ีสามคือการมีตน้ทุนการด าเนินงานต ่า โดยสามารถจดัหาสินคา้
ท่ีมีราคาต ่ามาจดัจ าหน่ายได ้ และอนัดบัท่ีส่ี คือการสร้างความแตกต่างของร้าน โดยมีการน าเสนอสินคา้และ
บริการท่ีมีความแตกต่างจากร้านอ่ืน ๆ เพื่อสร้างเอกลกัษณ์ใหลู้กคา้จดจ าไดง่้าย  
  ส าหรับประเด็นท่ีร้านคา้ให้ความส าคญัน้อยได้แก่ ดา้นการจัดบรรยากาศภายในร้านและการจดัวาง
สินคา้ท่ีไม่มีการตกแต่งร้านคา้ของตนเองใหท้นัสมยั ขาดการจดัสินคา้ให้เป็นระบบ ไม่มีป้ายบอกราคาท่ีแน่นอน
ชดัเจน รวมถึงไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวก ดา้นราคาขายสินคา้ท่ีจ าหน่ายในราคาใกลเ้คียงกนั ดา้นเจาะตลาดท่ีไม่
มีการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีชดัเจน และดา้นการส่ือสารการตลาดท่ีขาดเทคนิคการขาย และการส่งเสริมการ
ขาย ตามล าดับ ดังผลการศึกษาในตารางท่ี 1 ซ่ึงไดอ้ธิบายจ าแนกร้านคา้และกลยุทธ์การปรับตวัในการด าเนิน
ธุรกิจเพ่ือความอยูร่อดของร้านคา้ ดงัน้ี 
 
ตารางที ่1 สรุปกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของร้านโชห่วย ในเสน้ทางถนน ราษฎร์อุทิศ 1  

 
 
 

ร้านคา้ 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการค้าปลกี (Retail Mix) กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ               

ทางการแข่งขัน 

(Competitive Advantage Strategies) 

ท าเล/
ท่ีตั้ง 

สินคา้
และ
บริการ 

บรรยากาศ
ภายใน
ร้านคา้ 

การ
บริการ
ลูกคา้ 

ราคา
ขาย 

การ
ส่ือสาร
การตลาด 

การสร้างความ
แตกต่าง 

 

เป็นผูน้ า
ดา้นตน้ทุน 

การเจาะ
ตลาด 

 
A          

B          

C          

D           
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ร้านคา้ 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการค้าปลกี (Retail Mix) กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบ               

ทางการแข่งขัน 

(Competitive Advantage Strategies) 

ท าเล/
ท่ีตั้ง 

สินคา้
และ
บริการ 

บรรยากาศ
ภายใน
ร้านคา้ 

การ
บริการ
ลูกคา้ 

ราคา
ขาย 

การ
ส่ือสาร
การตลาด 

การสร้างความ
แตกต่าง 

 

เป็นผูน้ า
ดา้นตน้ทุน 

การเจาะ
ตลาด 

 
E          
F          
G          
H           
I         

J         

K         

L         

M         

N         

O         

P         

Q         

R         

S         

T         

U         

V         

รวม 22 9 3 17 4 6 10 11 6
ล าดบั 1 5 9 2 8 6 4 3 6 

 

6. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การปรับตวัเพ่ือความอยู่รอดของร้านคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม (โชห่วย) ใน
เส้นทางถนนราษฏร์อุทิศ 1 อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  ผูว้จิยัไดรั้บขอ้มูลตอบกลบัท่ีมีความถูกตอ้งและครบถว้น 
จากการสัมภาษณ์เจา้ของร้านคา้ จ านวน  22 คน ซ่ึงไดรั้บการประมวลผลและวเิคราะห์ ดงัรายละเอียดตามปรากฏ
ในสรุปผลการวิจยั ผูว้ิจยัจึงขอสรุปสาระส าคญัเพื่ออภิปรายผล โดยกล่าวถึงลกัษณะทัว่ไปและแบ่งออกเป็น 2 
ประเด็น ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาดงัน้ี  

ลกัษณะทัว่ไปของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่วย)มีพ้ืนท่ีในการด าเนินกิจการขนาดเลก็ไม่เกิน25ตาราง
วา ส่วนใหญ่เป็นบา้นท่ีอยูอ่าศยัหรือเป็นบา้นเช่าท่ีติดถนน สินคา้ท่ีน ามาขายมีความคลา้ยคลึงเกือบทุกร้านส่วน
ใหญ่จะเป็นสินคา้อุปโภคบริโภคทัว่ไป การจดัการไม่ยุง่ยากเป็นกิจการครอบครัวการลงทุนไม่สูง ความแตกต่าง
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คือการน าเสนอสินคา้ของบางร้านท่ีมีความแตกต่างเช่น น ้ ามนัเบนซินบรรจุขวด ผกัสด เคร่ืองแกงปรุงอาหาร 
อาหารสตัวแ์ละของเล่นเด็กรวมทั้งขนจีบซาลาเปา และการจดัรูปแบบของร้านการจดัวางสินคา้ 

1. การศึกษากลยทุธ์การปรับตวัเพ่ือความอยูร่อดของร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในเส้นทางถนน
ราษฏร์อุทิศ 1 อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา โดยร้านคา้มีการน ากลยุทธ์ส่วนประสมทางการคา้ปลีก (Retail Mix) 
และกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั (Competitive Advantage Strategies) มาใช้ในการบริหาร
จดัการ ดงัน้ี  

1.1. ด้านท าเลทีต่ั้ง จากผลการศึกษาประเด็นดา้นท าเลท่ีตั้งถือเป็นหวัใจส าคญัของความอยูร่อดของ

ร้านโชห่วยในบริเวณน้ี เน่ืองจากท าเลท่ีตั้ งของร้านค้าท่ีท าการศึกษาทั้ ง 22 ร้าน ลว้นมีผูค้นสัญจรไปมาเป็น

จ านวนมาก และตั้งอยูใ่นท าเลท่ีเป็นแหล่งชุมชนใกลจุ้ดส าคญัต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม  สถานรับเล้ียงเด็ก

ก่อนเขา้วยัเรียน และตลาดชุมชน ซ่ึงมีผูค้นพลุกพล่าน อีกทั้งยงัมีท่ีจอดรถสะดวก ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นคุณลกัษณะ

ท่ีโดดเด่นของท าเลในการประกอบการคา้ปลีกดงัท่ี ภาวิณี กาญจนาภา (2554) กล่าววา่ ท าเลท่ีดีจะตอ้งตั้งอยูใ่กล้

กบัแหล่ง ชุมชน อยูห่นา้หมู่บา้น เป็นทางผา่น และติดถนนสายหลกั ซ่ึงท าเลท่ีตั้งร้านท่ีเขา้ถึงไดง่้ายยงัเป็นเหตุผล

หลกัท่ีผูบ้ริโภคพิจารณาในการเลือกใชบ้ริการ (ช่ืนสุมล  บุญนาค, 2555) และยงัเป็นแรงจูงใจส าคญัท่ีส่งผลตอ่การ

ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคอีกดว้ย  

1.2 ด้านการบริการลูกค้า พบว่ามีส่วนส าคญัต่อความอยู่รอดของร้านคา้เช่นกัน โดยร้านโชห่ว
ยส่วนใหญ่มีการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ ดว้ยการพูดคุย และให้ความเป็นกนัเอง พร้อมทั้ งให้อิสระแก่
ลูกคา้ในการเลือกสินคา้และให้บริการอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีบางร้านเปิดบริการ 24 ชม. จึงมีความสอดคลอ้งกบัวิถี
ชีวิตของลูกคา้ในพ้ืนท่ี กลุ่มลูกคา้เป็นกลุ่มคนท่ีท างานโรงงานซ่ึงมีเวลาเร่ิมงานและเลิกงานแตกต่างจากอาชีพ
อ่ืนๆ ( ศรินทิพย ์เขียวนิล, 2558) ส่งผลใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจและยนิดีเขา้มาซ้ือสินคา้และบริการของร้าน (จิรารัตน์ 
จนัทวชัรากร, 2559) ทั้ งน้ีร้านคา้ยงัมีการบริการจดัส่งสินคา้ถึงบา้นในกรณีสั่งสินคา้จ านวนมากหรือการโทรสั่ง
สินคา้  

1.3 ด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุน เป็นกลยทุธ์ท่ีท าให้ร้านคา้อยูร่อดไดโ้ดยร้านคา้ท่ีด าเนินกลยทุธ์มี
น้ีจ านวน 11 ร้าน ซ่ึงสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีน ามาจดัจ าหน่ายไดมี้การสัง่ซ้ือจากร้านขายส่งจึงช่วยลดตน้ทุนในการขาย
สินคา้ของร้าน นอกจากน้ีบางร้านยงัมีการติดต่อโดยตรงกบับริษทัผูจ้ดัหาวตัถุดิบในการจดัส่งสินคา้ถึงร้าน ท าให้
ลดตน้ทุนค่าขนส่ง ซ่ึงความสามารถในการบริหารจดัการตน้ทุนของร้านคา้นบัเป็นเทคนิคและกลยทุธ์ท่ีส าคญัให้
ร้านคา้สามารถพฒันาธุรกิจให้มีความไดเ้ปรียบเหนือกวา่คู่แข่งขนั และสามารถวางแผนธุรกิจให้คงอยูไ่ดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื (ธนาภรณ์ แสวงทองและคณะ, 2555) 

1.4  ด้านการสร้างความแตกต่าง  จากผลสรุปพบว่าร้านส่วนใหญ่ยงัไม่มีการด าเนินกลยุทธ์การ
สร้างความแตกต่างอยา่งชดัเจน เน่ืองจากร้านคา้ในพ้ืนท่ีท่ีศึกษาเป็นร้านโชห่วยท่ีจ าหน่ายสินคา้ท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวติเป็นส่วนใหญ่ สินคา้และการใหบ้ริการจึงไม่มีความแตกต่างกนั แต่พบวา่มีร้านคา้ จ านวน 9 ร้าน ท่ีสร้าง
ความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีการจ าหน่ายสินค้า เช่น น ้ ามันเบนซินบรรจุขวด  ผกัสด 
เคร่ืองแกงปรุงอาหาร  อาหารสัตว ์และของเล่นเด็ก รวมทั้งมีขนมจีบ ซาลาเปาวางจ าหน่ายไวห้น้าร้าน ทั้งน้ีกล
ยทุธ์ดงักล่าวถือวา่เป็นการสร้างจุดเด่นให้ลูกคา้สามารถจดจ าไดง่้ายและยงัตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลาย
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และเพ่ิมความสะดวกให้แก่ลูกคา้ ดงัท่ี อินทรชยั พาณิชกลุ (2558) กล่าววา่ร้านคา้ท่ีสร้างความแตกต่างจะสามารถ
อยูร่อดในการด าเนินธุรกิจยคุน้ีได ้เช่น พยายามหาสินคา้ท่ีแปลกใหม่ และทนัสมยั มีนโยบายรับเปล่ียนสินคา้คืน  

2. เสนอแนะแนวทางในการปรับตวัเพ่ือความอยูร่อดส าหรับร้านคา้ปลีกแบบดั้งเดิมในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 
2.1 ดา้นบรรยากาศภายในร้าน ท่ีพบวา่มีเพียง 3 ร้าน เท่านั้นท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองน้ี ทั้งท่ีการจดั

บรรยากาศภายในร้านและการตกแต่งร้านมีความส าคญัในการดึงดูดลูกคา้ และยงัช่วยให้ลูกคา้ไดใ้ชเ้วลากบัการ
เลือกซ้ือสินคา้มากข้ึน และโดยการตกแต่งร้านใหส้วยงาม สะดุดตา น่าเขา้ใชบ้ริการยงัส่งผลต่อความอยูร่อดของ
ร้านคา้อีกดว้ย  (Levy and Weitz, 2004) ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการปรับปรุงโดย จดัรูปแบบร้านให้มีความ
น่าสนใจ จดัวางสินคา้โดยแบ่งสินคา้เป็นประเภทเพ่ือความสะดวกในการหาสินคา้และสามารถตอบสนองไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ( สุจินดา เจียมศรีพงษ,์ 2553)  

2.2 ดา้นราคาขาย เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งดูแลและควบคุมเป็นอยา่งดี  เพราะพบวา่ร้านโชห่วยบางร้านได้

ก าไรจากการขายสินคา้เพียง 2-10 บาท ต่อสินคา้หน่ึงช้ิน ท าให้การควบคุมเร่ืองราคาเป็นส่ิงท่ียาก การตั้งราคา

สินคา้ยงั มีผลกระทบดา้นยอดขายและดา้นการด าเนินการ (ธนาภรณ์ แสวงทอง และคณะ, 2555) เพราะส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการ โดยจากผลการศึกษาท่ีพบว่าร้านคา้ส่วนใหญ่มีราคาในการจ าหน่ายสินคา้ไม่

แตกต่างกนั และมีเพียง 4 ร้านเท่านั้นท่ีใชก้ลยทุธ์ดา้นการจ าหน่ายสินคา้ในราคาถูกกวา่ร้านอ่ืน ซ่ึงร้านคา้ควรให้

ความส าคญักบัการตั้งราคาสินคา้ เน่ืองจากการซ้ือสินคา้จากร้านโชห่วยท่ีสามารถต่อรองราคาได ้และลดราคา

สินคา้ใหเ้ป็นกรณีพิเศษ จะมีส่วนช่วยสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้มากกวา่การซ้ือสินคา้จากร้านสะดวกซ้ือ (ศุลีพร  

รุ่งสาคร, 2556) ซ่ึงถือเป็นจุดส าคญัท่ีร้านคา้สามารถครองใจลูกคา้ใหเ้ขา้มาซ้ือสินคา้และใชบ้ริการไดใ้นระยะยาว  

2.3 การส่ือสารทางการตลาด  มีเพียง 6 ร้าน ท่ีมีการใชก้ลยทุธ์ดา้นการส่ือสารทางการตลาด เช่น 
การมีพนักงานช่วยขายสินคา้ การมีป้ายช่ือร้านท่ีชดัเจน และมีการส่งเสริมการขายโดยการ ลด แลก แจก แถม 
ในช่วงเทศกาล  ร้านโชห่วยอ่ืน ๆ จึงควรหันมาให้ความส าคญัในดา้นการส่ือสารโดยการปรับปรุงให้มีแผ่นป้าย
ช่ือร้านเพื่อการจดจ า หรือการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดท่ีหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหลู้กคา้จดจ า ทั้งน้ีการ
ส่ือสารทางการตลาดจะช่วยดึงดูดลูกคา้ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อความอยูร่อดของร้านคา้ ( ปฏิกร  ทิพยเ์ลอเลิศ, 2558 ) 

2.4 การเจาะจงในตลาด จากผลการศึกษาท่ีพบวา่มีร้านคา้จ านวน 6 ร้านท่ีใหค้วามส าคญัการเจาะ
กลุ่มลูกคา้ซ่ึงสามารถเขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้กวา่ อีกทั้งยงัสามารถบริหารตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้ท่ี
ไม่อยูใ่นกลุ่มท่ีร้านคา้ก าหนด จึงมีโอกาสในการท าก าไรจากการขายสินคา้ โดยร้านคา้ปลีกควรหนัมาพฒันา
จุดเด่นของตนเองในเร่ืองของการบริการท่ีไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั ในดา้นความใกลชิ้ดและการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุด และ ใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการในคร้ังต่อไป ( ธนาภรณ์ แสวงทอง และคณะ, 2555) 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผลการวิจยัแสดงถึงวิธีการปรับตวัและการใชก้ลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของร้านโชห่วย ใน
เส้นทางถนนราษฎร์อุทิศ 1 โดยท่ีตั้ งท าเลของท าเล มีความส าคญัเป็นอันดับหน่ึง ดังนั้ นร้านคา้ควรพิจารณา
ลกัษณะของท าเลท่ีตั้ งส าหรับการเปิดร้านใหม่ หรือการขยายสาขาร้านใหม่ให้มีลักษณะท่ีสอดคล้องกับผล
การศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสและความไดเ้ปรียบในการอยูร่อดของร้านคา้ต่อไป  
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(2) ร้านค้าท่ีละเลยประเด็นการสร้างความแตกต่าง และการจัดบรรยากาศร้าน ควรหันมาคิด
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ เพ่ือสร้างความแตกต่างของร้านให้เป็นท่ีจดจ าและดึงดูดใจ ไม่วา่จะเป็นในดา้นสินคา้หรือ
ดา้นบริการท่ีตอ้งค านึงถึงความตอ้งการและความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้เป็นส าคญั หรือการจดับรรยากาศร้านให้
เป็นระเบียบ สวยงาม เพ่ิมเทคนิคการส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยขีั้นพ้ืนฐานมาบริหารจดัการภายในร้าน จะช่วย
ใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงร้านคา้ไดดี้ยิง่ข้ึนอนัจะน ามาซ่ึงรายไดแ้ละผลก าไรเพ่ือความอยูร่อของธุรกิจต่อไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 (1) ควรท่ีจะศึกษาถึงผลกระทบของธุรกิจการคา้ขนาดใหญ่ไดเ้ขา้มาด าเนินการและขยายสาขาอยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดจนการแกไ้ขปัญหาจากภาครัฐท่ีมีต่อร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ซ่ึงจะทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนและจะ
ท าใหผู้ป้ระกอบการร้านคา้ปีกขนาดเลก็นั้นจะไดแ้กไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้งตรงจุดท่ีเสียเปรียบร้านคู่แข่ง ดงักล่าวได ้ 
 (2) ควรท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมหรือศึกษาถึงความตอ้งการของลูกคา้ท่ีไดเ้ขา้ไปใชบ้ริการตลอดจน
ศึกษาในเร่ืองความพึงพอใจของการให้บริการของร้านโชห่วย จะเป็นประโยชน์ในดา้นการทราบถึงพฤติกรรม
ความตอ้งการและความพึงพอใจของลูกคา้และผู ้ท่ีสนใจท่ีเขา้มาประกอบการธุรกิจร้านโชห่วยต่อไปเพ่ือท่ีจะ
น าไปพฒันา ปรับปรุงร้านโชห่วยของตวัเองต่อไปใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งรายอ่ืน ๆไดอ้ยา่งเท่าทนั 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีโดยไดรั้บความกรุณาจากอาจารย์หรรษมน  เพ็งหมาน อาจารยท่ี์
ปรึกษาของผูว้จิยั ซ่ึงไดใ้หค้  าปรึกษาแนะน าและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆและคณาจารยใ์นวชิาเอกการจดัการการคา้
ปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทกัษิณไดถ่้ายทอดแนวคิดวิธีการและขอ้เสนอแนะต่างๆ
อนัเป็นประโยชน์ใน การท าวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ีขอขอบคุณเจา้ของร้านโช
ห่วยจ านวน 22 คน ท่ีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์และท าให้การวิจยัคร้ังน้ีบรรลุตามวตัถุประสงค์
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร และผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ี
ปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2) เพ่ือ เปรียบเทียบระดบั
ความคิดเห็นท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีปฏิบติังาน หมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ท่ีมีต่อ
ผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย กลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จ านวน 530 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า Rating Scale ท่ีมี
ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ทั้ งฉบับเท่ากับ 0.959 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติที สถิติเอฟ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา
พบวา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร และผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร อยู่ในระดบัมาก และผลการปฏิบติังาน อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากเป็นส่วนใหญ่    ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบั
ผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ต าแหน่งงาน และ
รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ท่ีปฏิบัติงานหมวดธุรกิจ
พลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนสถานภาพการ
สมรส พบว่า ไม่แตกต่างกนั และผลการศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานของ
พนกังานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ ภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหาร มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค
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ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยู่ในระดบัสูงมาก มีค่าเท่ากบั 0.934 (R = 0.934) หรือร้อยละ 87.30 (R2 = 
0.873) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05.  
 
ค าส าคญั:  อิทธิพลการปฏิบติังาน  พนกังานท่ีปฏิบติังาน  ธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
 

ABSTRACT 
 This research aimed (1) To study the leadership and performance of employee's of energy and utilities sector 
listed on the Stock Exchange of Thailand. (2) To comparison of the opinions on performance of employee's of energy 
and utilities sector listed on the Stock Exchange of Thailand., classified by personal factors. (3) To study the influence 
of leadership affecting to performance of employee's of energy and utilities sector listed on the Stock Exchange of 
Thailand. The samples were employees of energy and utilities sector listed on the Stock Exchange of Thailand, used 
to study in this research is 530.  Tools used in the study were query as Rating Scale with 0.959 reliability. The 
statistics used in data analysis were percentage, means, standard deviation and the hypothesis was tested by t-test 
(Independent), F-test (One-way ANOVA), and Multiple Regression Analysis. The results showed that: The results 
of Leadership was at high level and performance of employee's of energy and utilities sector listed on the Stock 
Exchange of Thailand was at highest level. When considering each factor, most of them are at high level.   The 
results of the study in Compare of the opinions on performance of employee's of energy and utilities sector listed 
on the Stock Exchange of Thailand, classified by personal factors were found that: Sex, Age, Education, Time of 
performance, positional and Salary were difference with statistically significant at 0.05. except Marital were non-
significant with statistically. The results of the study influence of leadership affecting to performance of 
employee's of energy and utilities sector listed on the Stock Exchange of Thailand. Were found that, at highest 
level (R = 0.934) or 87.30 percent (R2 = 0.873) with statistical significance at the level of 0.05. 
 
KEY WORDS :   Influence on performance ,  Employee's , Energy and utilities sector listed on the Stock 

Exchange of Thailand. 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความส าคญัในตลาดทุน และตลาดเงินไทย 
ท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์และเป็นกลไกหรือตวักลางในการระดมเงินออมหรือเงินทุน
ส่วนเกิน (Pooling of Resources) จากภาคครัวเรือน และจดัสรรเงินทุนสู่ภาคการผลิตท่ีตอ้งการเงินทุน (Transfer 
and Allocation of Resources) ท าให้การออมและการลงทุนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ผูมี้เงินออมมีแรงจูงใจใน
การออมตลอดจนมีทางเลือกในการออม และลงทุนเพ่ิมข้ึน เม่ือเงินออมเขา้สู่ระบบการเงินผ่านกลไกตลาดทุนมาก
ข้ึน ท าให้เกิดช่องทางและโอกาส ในการระดมทุนระยะยาวในตลาดทุนเพ่ิมข้ึนดว้ย ส่งผลให้การใชท้รัพยากรหรือ
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เงินออมเป็นไปอยา่ง มีประสิทธิภาพ สนบัสนุนการพฒันาธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยตรง ทั้งน้ีการลงทุนใหม่ๆ 
หรือการขยายกิจการต่างๆ จะมีผลโดยตรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในดา้นการผลิต การจา้งงาน ระดบั ราคาสินคา้
ในตลาด และการคา้ระหว่าง ประเทศ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการขยายตวัหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม การท่ีบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถ ระดมทุนผา่นตลาดทุน โดยการออก
หลกัทรัพยแ์ละเสนอขายต่อผูถื้อหุน้ และผูล้งทุนโดยทัว่ไป ถือเป็นโอกาสอนัดีส าหรับผูล้งทุนหรือผูท่ี้มีเงินออมท่ี
จะไดมี้ส่วนร่วมเป็นเจา้ของกิจการต่าง ๆ ท่ีเสนอขายหลกัทรัพยด์งักล่าว โดยสามารถพิจารณาและเลือกลงทุนใน
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ ท่ีมีศกัยภาพและ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการหรือความสนใจของตน การลงทุนในหลกัทรัพย์
ดงักล่าวนอกจาก จะช่วย ขยายฐานกลุ่มผูเ้ป็นเจา้ของกิจการส าหรับบริษทัจดทะเบียนท่ีท าการระดมทุนแลว้ ยงัเป็น
การกระจาย การถือครองและผลประโยชน์จากการด าเนินธุรกิจไปสู่นกัลงทุนท่ีเป็นผูถื้อครองหลกัทรัพยท่ี์มีการ
กระจายตวัอยูใ่นหลาย ๆ ส่วนของภาคเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นการช่วยกระจายรายได ้และช่วยท าใหเ้กิดอ านาจซ้ือ  ทั้งน้ี
บุคลากรขององค์กรเปรียบเสมือนทรัพยากรท่ีมีค่ามหาศาล อีกทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีองค์กรตอ้งรักษาและตอ้งลงทุน
เพ่ิมเติมอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือพฒันาบุคลากรให้มีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการขององคก์รในระยะยาว 
การท่ีองคก์รตอ้งสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถไปดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ยอ่มเท่ากบัวา่องคก์รตอ้งสูญเสีย
ทรัพยากรท่ีมีค่านั้นไป ในขณะเดียวกันกลบัตอ้งลงทุนอีกหลาย ๆ ดา้นเพื่อท่ีจะสรรหา คดัเลือก ฝึกอบรม และ
พฒันาบุคลากรเขา้มาทดแทน ท าให ้องคก์รสูญเสียเวลาและผลประโยชน์มากพอสมควร (กรกฏ  พลพานิช. 2540) ใหก้บั
ระบบการบริหารงาน เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจการให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซ่ึงกลุ่มธุรกิจท่ีอยู่ในหมวด
พลงังานและสาธารณูปโภคเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตมนุษยใ์นปัจจุบนัอย่างมาก เน่ืองจาก 
เป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดมูลค่าเพ่ิม ทั้ งน้ีธุรกิจหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ได้มี
วิวฒันาการและการพฒันาการดา้นเทคโนโลยีจนเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  ซ่ึงประกอบดว้ย
พลงังานเชิงพาณิชยท่ี์มีอยูใ่นประเทศทั้งหมด ไดแ้ก่ น ้ ามนั ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีบทบาทต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ท่ีสร้าง รายได ้ผลก าไร และมีอตัราการเติบโตสูง
มาก ดงันั้นบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นหมวดพลงังานและสาธารณูปโภค จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมการปฏิบติังานของบุคลกร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน โดยการพยายามสร้างจิตส านึก และกระตุ ้นให้บุคลากรทุกคนใช้ความรู้ 
ความสามารถ อุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ เพ่ือก่อให้เกิดผลการปฏิบติังานท่ีมี
คุณภาพ และส่งผลใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีผลการด าเนินงานท่ีสูงข้ึนตามมาดว้   
 จากหลกัการและเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ และจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ยงัไม่มี
การศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารกบัผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีปฏิบติังานหมวด
ธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเทียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไวอ้ย่างชัดเจนเท่าท่ีควร 
ดังนั้นผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจยัด้านภาวะผูน้ าและความพึงพอใจในงานท่ีมีอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคจดทะเทียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ทั้งน้ีผลท่ีไดจ้ากการวจิยัท าใหท้ราบถึงระดบัความสมัพนัธ์และอิทธิพลของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ท่ี
มีต่อผลการปฏิบติังานของพนักงานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค ในประเทศไทย ขอ้มูลจาก
งานวิทยานิพนธ์น้ีสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา ผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ี
ปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย ตลอดจน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน า
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ผลการวิจัยไปใช้ในการก าหนดนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิด ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน รวมทั้ง ยงัใชใ้นการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานของหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคให้แก่ผูป้ระกอบการและ
ประชาชนผูส้นใจทัว่ไปอีกดว้ย  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร และผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังาน
และสาธารณูปโภคในประเทศไทย 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานของพนักงานท่ีปฏิบติังาน หมวดธุรกิจ
พลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

3.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีปฏิบติังานหมวด
ธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย   
 การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีปฏิบัติงานหมวดธุรกิจ
พลงังานและสาธารณูปโภคจดทะเทียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดของ Yukl (2002) ศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ใน 3 ดา้น ประกอบดว้ย ภาวะ
ผูน้ าแบบมุ่งงาน ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสัมพนัธ์ ภาวะผูน้ ามุ่งการเปล่ียนแปลง ตลอดจนผูว้ิจยัประยกุตใ์ชแ้นวคิด
ของ Mathis and Jackson (2003) เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงาน ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ประสิทธิผลของงาน 
คุณภาพของงาน และความสามารถเก่ียวกบังาน สามารถน ามาพฒันาเป็นกรอบแนวคิด ในการวจิยัคร้ังน้ีไดด้งัน้ี 

ตวัแปรต้น/ตวัแปรอสิระ                                                                                          ตวัแปรตาม                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั (Conceptual Framework ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สถานภาพการสมรส 
4.ระดบัการศึกษา 
5.ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
6. ต าแหน่งงาน 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 

      1. ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน 
      2. ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสัมพนัธ์   
      3. ภาวะผูน้ ามุ่งการเปล่ียนแปลง   

 
 

     ผลการปฏิบัติงาน 
 

     1. ประสิทธิผลของงาน 
     2. คุณภาพของงาน 
     3. ความสามารถเก่ียวกบังาน 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั 
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีปฏิบัติงานหมวดธุรกิจพลงังานและ

สาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในคร้ังน้ีใชว้ิทยาการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research 
Methodology) โดยน าขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากประสบการณ์จริงมาตรวจสอบกบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีผูว้ิจยั
ก าหนดข้ึนจากหลกัการแนวคิดและทฤษฎี 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคท่ี

จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ านวน 37 บริษทั มีบุคลากรทั้งส้ิน จ านวน 31,521 คน (ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. 2560) 

กลุ่มตวัอย่าง 
 ผูว้ิจยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใชต้ารางการก าหนด กลุ่มตวัอย่าง

ส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีทั้งส้ิน จ านวน 379 คน นอกจากน้ี
การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย ์(Mailing) ผูต้อบมกัไม่ใหรั้บความร่วมมือ หมายถึง
สัดส่วนท่ีผูต้อบจะส่งแบบสอบถามคืน (Response Rate) ค่อนขา้งต ่า ผูว้ิจยัจึงไดป้ระมาณการอตัราของการตอบ
กลับเป็น  379 + (379 x 0.4) = 530 คน (กัลยา วานิชย์บัญชา., 2549) และเพื่อเป็นการส ารอง หรือลดความ
คลาดเคล่ือน เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการเก็บขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง และเพ่ือให้
ไดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ครบถว้น น่าเช่ือถือมากข้ึน ดงันั้นจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี มีจ านวน
ทั้งส้ิน 530 คน 
 4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
           การศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีปฏิบัติงานหมวดธุรกิจ
พลงังานและสาธารณูปโภคจดทะเทียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดป้ระยกุตใ์ชแ้นวคิดของ Yukl (2002) ศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ใน 3 ดา้น ประกอบดว้ย ภาวะ
ผูน้ าแบบมุ่งงาน ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสัมพนัธ์ ภาวะผูน้ ามุ่งการเปล่ียนแปลง ตลอดจนผูว้ิจยัประยกุตใ์ชแ้นวคิด
ของ Mathis and Jackson (2003) เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงาน ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ประสิทธิผลของงาน 
คุณภาพของงาน และความสามารถเก่ียวกบังาน  

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและ

สาธารณูปโภคจดทะเทียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คร้ังน้ี ใชว้ิทยาการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research Methodology) ทั้งน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั
บุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  530  คน 
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 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัด าเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัขอหนังสือแนะน าตวัเพ่ือขอความอนุเคราะห์ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด ไปยงัผูส้ถานประกอบการหมวดธุรกิจพลงังาน และสาธารณูปโภคท่ีจด
ทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 2. ผูว้ิจยัท าการติดต่อสถานประกอบการหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนอยูใ่น
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยท าหนงัสือแนะน าตวั และช้ีแจงขอความอนุเคราะห์ ร่วมมือ  
 3. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัได้
น าส่งและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในบางส่วน และบางส่วนใชก้ารจดัส่งให้ทางไปรษณียก์บัผูป้ระสานงาน
ซ่ึงปฏิบัติงานอยู่ภายในสถานประกอบการหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมซองติดแสตมป์ส าหรับการส่งกลับคืนให้ผู ้วิจัย ในกรณีท่ียงัไม่ได้รับ
แบบสอบถามคืน ผูว้ิจยัจะด าเนินการติดตามคร้ังท่ี 2 และ 3 โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ส่งแบบสอบถามไปให้ใหม่ 
โทรศพัทส์อบถาม และติดตามดว้ยตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
 4. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทั้งหมดท่ีไดรั้บกลบัคืน มาตรวจสอบจ านวน และความสมบูรณ์ ของการ
ตอบแต่ละฉบบั จนครบตามจ านวน แลว้ลงรหสัแทนค่าตวัเลขต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไว ้
 5.   ผูว้ิจยัด าเนินการรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ทั้งหมด เพ่ือน าไปวิเคราะห์ขอ้มูล หาค่าสถิติท่ี
เก่ียวขอ้ง ต่อไป 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างมาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ส าเร็จรูป SPSS โดยมีล าดบัและขั้นตอน ดงัน้ี  
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมด มาวิเคราะห์
และประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจยั โดยก าหนดระดบั ความมีนยัส าคญั 0.05 
และมีสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
 1. ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ส าหรับวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 
 2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)ใช้ส าหรับ วิเคราะห์
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ และระดบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นระหวา่งเพศ หรือตวัแปรท่ีแยกเป็น 2 ระดบัทดสอบโดย
ใชส้ถิติที t-test (Independent)  
 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่าง อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังาน หรือตวัแปรท่ีมากกวา่ 2 ระดบัข้ึนไป โดยใชส้ถิติเอฟ (F-test : One-way ANOVA) กรณีท่ีผลการทดสอบ
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ผูว้ิจัยจะด าเนินการทดสอบรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe' 
method) 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

993 

 5. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ระหวา่งภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ กบัการมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยใชส้ถิติ Multiple Regression 
 
ตารางที ่1 ค่าสถิติท่ีใชพิ้จารณาความเหมาะสมของการทดสอบความถดถอยพหุคูณอิทธิพลของภาวะผูน้ าของ

ผูบ้ริหาร ท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานของพนักงานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคใน
ประเทศไทย (ENTER) 

(n=530)  
ตวัแปรเกณฑ์ ตวัพยากรณ์ b  t R R2 F SEest

 

ด้านประสิทธิผล
ของงาน 
(PE1) 

a = 0.105   1.293 * 

0.928 0.862 1091.670 ±0.28321 
LE1 0.426 0.417 11.423 * 
LE2 0.162 0.138 4.028 * 
LE3 0.387 0.418 12.179 * 

ด้านคุณภาพของ
งาน 
(PE2) 

a = 1.367   15.823 * 

0.850 0.722 455.852 ±0.30129 
LE1 0.344 0.448 8.662 * 
LE2 0.111 0.127 2.729 * 
LE3 0.219 0.316 6.482 * 

ด้านความสามารถ
เกีย่วกบังาน 
(PE3) 

a = 1.238   11.002 * 

0.822 0.675 364.371 ±0.39221 
LE1 0.182 0.197 3.518 * 
LE2 0.001 0.001 0.013  
LE3 0.539 0.645 12.262 * 

ในภาพรวม 
(TPE) 

a = 0.903   14.123 * 

0.934 0.873 1201.566 ±0.22300 
LE1 0.317 0.378 10.799 * 
LE2 0.091 0.095 3.018 * 
LE3 0.381 0.503 15.263 * 

 
 จากตารางท่ี 4.28 สรุปไดด้งัน้ี 
 ผลการปฏิบติังานในภาพรวม (TPE) พบวา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (TLE) ทั้ง 3 ตวัประกอบดว้ย ดา้น
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน (LE1) ดา้นภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสัมพนัธ์ (LE2) ดา้นภาวะผูน้ ามุ่งการเปล่ียนแปลง (LE3) 
มีอิทธิพลและส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศ
ไทยในภาพรวม (TPE) อยูใ่นระดบัสูงมาก ดา้นประสิทธิผลของงาน (PE1) พบวา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (TLE) ทั้ง 3 
ตวัประกอบดว้ย ดา้นภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน (LE1) ดา้นภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสมัพนัธ์ (LE2) ดา้นภาวะผูน้ ามุ่งการ
เปล่ียนแปลง (LE3) มีอิทธิพลและส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของพนักงานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและ
สาธารณูปโภคในประเทศไทยดา้นประสิทธิผลของงาน (PE1) อยูใ่นระดบัสูงมาก  และดา้นคุณภาพของงาน (PE2) 
พบวา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (TLE) ทั้ง 3 ตวัประกอบดว้ย ดา้นภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน (LE1) ดา้นภาวะผูน้ าแบบมุ่ง
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ความสัมพนัธ์ (LE2) ด้านภาวะผูน้ ามุ่งการเปล่ียนแปลง (LE3) มีอิทธิพลและส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทยดา้นคุณภาพของงาน (PE2) อยู่ใน
ระดบัสูงมาก  และดา้นความสามารถเก่ียวกบังาน (PE3) พบวา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (TLE) ทั้ง 3 ตวัประกอบดว้ย 
ดา้นภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน (LE1) ดา้นภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสัมพนัธ์ (LE2) ดา้นภาวะผูน้ ามุ่งการเปล่ียนแปลง 
(LE3) มีอิทธิพลและส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคใน
ประเทศไทยดา้นความสามารถเก่ียวกบังาน (PE3) อยูใ่นระดบัสูงมากเช่นกนั 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังาน
และสาธารณูปโภคในประเทศไทย สรุปผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 ผลการศึกษาผลการปฏิบติังาน ในภาพรวมผลการปฏิบติังาน ของพนักงานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจ
พลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x =4.21 ; S.D.=0.62) เม่ือพิจารณารายดา้น 

พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้นคือ ดา้นความสามารถเก่ียวกบังาน ( x =4.24 ; S.D.=0.68) และอยูใ่นระดบัมาก 
2 ดา้นคือ ดา้นคุณภาพของงาน ( x =4.20 ; S.D.=0.57) ดา้นประสิทธิผลของงาน ( x =4.19 ; S.D.=0.75)  ผลการ
เปรียบเทียบเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน ท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและ
สาธารณูปโภคในประเทศไทย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน ท่ี
ปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ส่วนสถานภาพการสมรส พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05และผลการศึกษาอิทธิพลของ
ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคใน
ประเทศไทย โดยใช้ Multiple Regression Analysis พบว่า พบว่า ภาวะผู ้น าของผู ้บริหาร (TLE)  ทั้ ง  3 ตัว
ประกอบดว้ย ดา้นภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน (LE1) ดา้นภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสัมพนัธ์ (LE2) ดา้นภาวะผูน้ ามุ่งการ
เปล่ียนแปลง (LE3) มีอิทธิพลและส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของพนักงานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและ
สาธารณูปโภคในประเทศไทยในภาพรวม (TPE) อยูใ่นระดบัสูงมาก  
 

6.อภิปรายผล 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของพนักงานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและ
สาธารณูปโภคในประเทศไทย คร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีประเด็นการอภิปรายผลตามวตัถุประสงค์การวิจยั ไดด้งัต่อไปน้ีผล
การศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ของพนกังานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย 
พบว่า ในภาพรวมภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ของพนักงานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคใน
ประเทศไทย อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้นคือ ดา้นภาวะผูน้ าแบบมุ่ง
งาน และอยูใ่นระดบัมาก 2 ดา้นคือ ดา้นภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสัมพนัธ์ และดา้นภาวะผูน้ าแบบการเปล่ียนแปลง 
ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ สามารถอธิบายไดว้่า ในการบริหารจดัการ
องค์การนั้น ปัจจยัหน่ึงท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานภายในองค์การ  คือ การมีผูบ้ริหารท่ีมี
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ความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการบริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่การมีภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ไม่วา่จะรูปแบบใด
ก็ตาม หากเลือกใชใ้นสถานการณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม ย่อมท่ีจะสามารถน าพาองค์การให้มีความเป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวกันท่ีปฏิบติังานเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวร่้วมกันได้ ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ของ
พนกังานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย อยูใ่นระดบัมาก ทั้งในภาพรวมราย
ดา้น และรายขอ้ สอดคลอ้งกบั Tead (1963) ท่ีกล่าวถึงภาวะผูน้ าไวว้า่ เป็นพฤติกรรมการน าของผูน้ าท่ีเป็นศิลปะ
ในการท าใหเ้กิดอิทธิพลในการจูงใจ ท่ีสร้างความเคล่ือนไหวใหผู้อ่ื้นร่วมปฏิบติังานตามทิศทางท่ีก าหนดไว ้และ
แนวคิดของ Yukl (2002) ท่ีกล่าวไวว้า่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร เป็นกระบวนการของการมีอิทธิพลต่อผูอ่ื้นเพ่ือใหเ้กิด
ความเขา้ใจและการเห็นพอ้งตอ้งกนัเก่ียวกบัเป้าหมายและวิธีการ ท่ีตอ้งการปฏิบติัใหส้ าเร็จ อีกทั้งเป็นกระบวนการ
ของการช่วยให้ความพยายามของบุคคลและกลุ่มไดบ้รรลุถึงเป้าหมายท่ีมีร่วมกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของหลายมท่าน เช่น  งานวิจัยของ Chang Song (2016 ) ได้ศึกษาและรวบรวมงานวิจัยท่ีพิสูจน์ยืนย ันว่า
ความสัมพันธ์ท่ีเป็นล าดับข้ึน (Hierarchy of correlations)ระหว่างรูปแบบภาวะ ผู ้น าแบบต่างๆและผลลัพธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ความพยายามและความพึงพอใจ พบวา่ ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีประสิทธิภาพมาก งานวจิยัของ นา
รินทร์ เดชสะทา้น (2557) ไดท้ าการศึกษาวจิยั ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร สถานศึกษาสงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก และงานวิจยัของ ภสัรา ชูเสน (2557) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง
ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 
4 ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 4 ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช 
เขต 4 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

7. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
7.1  ข้อเสนอแนะในการน าวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
ควรด าเนินการปรับปรุง และพฒันาในเร่ืองของ การให้ค  าแนะน า และสอนงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายในการท างาน โดยการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการท างานท่ีส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึนและ ควรด าเนินการปรับปรุง และพัฒนาในเร่ืองของ การให้ความสนใจกับ
ผู ้ใต้บังคับบัญชาท่ีน าปัญหาส่วนตัวมาปรึกษา  และให้ความช่ืนชมการท างานท่ีมีประสิทธิภาพของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยไม่คิดเปล่ียนแนวทางการปฏิบติัใหแ้ตกต่างไปจากเดิม 

7.2  ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษา ปัจจัยด้านภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ท่ีปฏิบัติงานใน
องคก์รอ่ืน ๆ เช่น โรงพยาบาลเอกชน หรือธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้ 
 2. ควรศึกษา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร และผลการปฏิบติังาน ของหมวดธุรกิจ
อาหารและเคร่ืองด่ืมจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย 
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 3. ควรศึกษา ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของพนักงานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจ
พลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย เช่น ความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตกบัการท างาน สภาพแวดลอ้ม
ขององคก์ร หรือวฒันธรรมขององคก์ร เป็นตน้ 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
                รายงานการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบติังานของพนกังานท่ีปฏิบติังานหมวดธุรกิจพลงังาน
และสาธารณูปโภคในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สอาด  
บรรเจิดฤทธ์ิ   ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ตรวจแกไ้ขงานวจิยัน้ี และติดตามความกา้วหนา้
อยา่งสม ่าเสมอ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน ท่ีได้
ก รุณาสละ เ วล าอัน มี ค่ า ยิ่ ง ข อ ง ท่ านป รับป รุ ง แก้ ไ ข เ ค ร่ื อ ง มื อ วิ จั ย จน ได้ เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี มี คุ ณภ าพ                                        
ขอขอบคุณ อาจารยแ์ละบุคลากร ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด  อย่างสูงท่ีเป็น
ก าลงัใจและให้การสนบัสนุนการท างานอยา่งต่อเน่ือง  ขอขอบคุณทุกท่านท่ียงัไม่ไดเ้อ่ยนามท่ีไดมี้ส่วนร่วมให้
งานวิจยัช้ินน้ีเสร็จส้ินสมบูรณ์ไปดว้ยดี คุณความดีหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเกิดจากงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบ
เป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดามารดาและบูรพาจารยท่ี์ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอนัเป็น
เคร่ืองช้ีน าความส าเร็จในชีวติของผูว้จิยัต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีสามารถจ าแนกพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรม และเพื่อ
สร้างสมการจ าแนกพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ คือ 
ผูใ้ช้บริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก  จ านวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้น การวิจยัเป็นแบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนน
รัชดาภิเษก ไดแ้ก่  การเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของโรงแรม การบริการท่ีไดรั้บจากโรงแรม เจตคติต่อข่าวสาร
การประชาสัมพนัธ์ของโรงแรม ความตอ้งการใชบ้ริการของโรงแรม และพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมบริเวณ
รอบเขตถนนรัชดาภิเษก มีค่าความเช่ือมั่น .957 , .964, .911 และ .946 ตามล าดับ สถิติท่ีใช้ คือ การวิเคราะห์
จ าแนกประเภท แบบขั้นตอน ผลการวจิยัพบวา่ 1) ปัจจยัท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มคุณลกัษณะของลูกคา้ ไดแ้ก่ บริการ
ของโรงแรม 2) ปัจจยัท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มงบประมาณของห้องพกั ไดแ้ก่ บริการของโรงแรม และคุณลกัษณะ 
ข่าวสารของโรงแรม และ   3) ปัจจัยท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มประเภทห้องพกั ได้แก่ บริการของโรงแรม  และ
คุณลกัษณะข่าวสารของโรงแรม 
 
ค าส าคญั: การวเิคราะห์จ าแนกประเภท, ปัจจยั, พฤติกรรมการใชบ้ริการ, โรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก 
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ABSTRACT 
The aimed of the research for studying the consumer behavior for choosing hotel services and the 

equation of consumer behavior for choosing hotel services in the area of Ratchadaphisek Road. The research 
sample was 400 people who chose to stay at the hotels nearby Ratchadaphisek Road. The research was used 
Systematic Sampling for finding its sample. This research tool was questioner that relate to the consumer 
behavior for choosing hotel services in the area of Ratchadaphisek Road. Such as the exposure of hotel’s media, 
hotel services, the attitude of hotel’s public relations information, the decision of choosing hotels, and the 
consumer behavior for choosing hotel services in the area of Ratchadaphisek Road. The result showed the 
confidential analysis were at .957, .964, and .946.  By using Discriminant Analysis that in type of Stepwise 
method as the statistical analysis tool.  The conclusion of research result were; 1) The factor that affect to types 
of customer was hotel services 2) The factor of price was showed; the customers chose the hotel because of 
hotel services and aspect of hotel information. And 3) The factor of room types that affect to customer decision 
making were the hotel services and aspect of hotel information. 
 
KEYWORDS: Discriminant Analysis, Factor, Consumer Behavior for Choosing Hotel Services, The Hotel in 

the area of Ratchadaphisek Road 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 การท่องเท่ียวไทยมีการเติบโตตามเป้าหมายสู่การเป็นประเทศท่องเท่ียวคุณภาพ จากรายงานสถานการณ์
ท่องเท่ียวไทย ตลอดปีท่ีผ่านมา นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม- 31 ธนัวาคม 2559 มีนกัท่องเท่ียวต่างชาติสะสม 32.58 
ลา้นคน ขยายตวั 8.91% ก่อให้เกิดรายได ้1.64 ลา้นลา้นบาท ขยายตวั 12.64% โดยนักท่องเท่ียวต่างชาติพกัเฉล่ีย
เพ่ิมข้ึนเป็น 9.56 วนั ใชจ่้ายมากข้ึนเป็น 5,268.42 ต่อวนั เพ่ิมข้ึน 3.25% (ฐานเศรษฐกิจ, 2560) 

แมส้ถานการณ์การท่องเท่ียวในปี 2560 มีแนวโนม้ดีข้ึนจากในปี 2559 และส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมไดรั้บ
ประโยชน์จากการให้บริการรองรับนกัท่องเท่ียว แต่ธุรกิจโรงแรมก็ยงัเผชิญแรงกดดนัจากจ านวนผูป้ระกอบการ
โรงแรมท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขา้สู่ตลาดของผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีลงทุนก่อสร้าง
โรงแรม ซ่ึงเลง็เห็นโอกาสในการลงทุนธุรกิจโรงแรมในพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ีมีระดบัการใหบ้ริการตั้งแต่โรงแรมระดบัห้า
ดาว ส่ีดาว ไปจนถึงสามดาวลงมา จ านวนโรงแรมและห้องพกัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในระยะท่ีผ่านมา เป็นผลมาจากการ
ขยายธุรกิจโรงแรมของผูป้ระกอบการในตลาดอยา่งต่อเน่ือง โดยการแข่งขนัในตลาดธุรกิจโรงแรมท่ีเป็นไปอยา่ง
รุนแรงข้ึนน้ี ส่งผลให้ผูป้ระกอบการโรงแรมแต่ละกลุ่มปรับกลยทุธ์ในรูปแบบแตกต่างกนัมากข้ึน ซ่ึงเม่ือก่อน
รายไดข้องธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่มาจากการใหบ้ริการห้องพกัเป็นหลกั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใหบ้ริการห้องพกั
รองรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมให้ความส าคญักบัการเพ่ิมรายไดจ้ากการให้บริการอ่ืนๆ 
อย่างสถานท่ีจดังาน ท่ีพบว่า ทั้ งภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ นิยมใชบ้ริการธุรกิจโรงแรมเป็น
สถานท่ีจดังานต่างๆ รวมถึงงานประชุม สัมมนา และงานอีเวน้ท์ต่างๆ ท่ีส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมไดรั้บประโยชน์
จากการใหบ้ริการสถานท่ีจดังาน และบริการหอ้งพกัเพ่ิมมากข้ึน (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2560) 
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ปัจจุบันผูป้ระกอบการโรงแรมในประเทศไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันรุนแรงมากข้ึนทั้ งจากธุรกิจ
เซอร์วสิอพาร์ตเมนตท่ี์ใหบ้ริการหอ้งพกัรายวนัในราคาท่ีต ่ากวา่ และโรงแรมในเครือต่างประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญ
ดา้นกลยทุธ์การตลาดไดข้ยายธุรกิจมาท าตลาดโรงแรม 3 ดาวในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวมากข้ึน รวมทั้งผูป้ระกอบการรายใหม่
จ านวนมากข้ึน เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงันั้นการปรับตวัเพ่ือความอยูร่อดและเสริมสร้าง
ศกัยภาพการแข่งขนัจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม (สมพงษ ์อ านวยเงินตรา, 2559, น. 
1) จากสถานการณ์ดังกล่าวผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนน
รัชดาภิเษก ทั้งน้ีเน่ืองจากยา่นรัชดาภิเษก ไดรั้บการคาดการณ์วา่ จะกลายเป็นศูนยก์ลางธุรกิจแห่งใหม่ (New CBD) 
ในกรุงเทพมหานคร เพราะบริเวณน้ีพร้อมไปด้วยแหล่งท่ีอยู่อาศัย แหล่งงาน และแหล่งช้อปป้ิง อีกทั้ งมีการ
เดินทางสัญจรได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเช่ือมต่อกบัย่านธุรกิจได้สะดวกสบาย (เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย), 
2560) และศึกษาปัจจยัท่ีสามารถจ าแนกพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก เพื่อน ามา
ด าเนินการสร้างกลยทุธ์การตลาดดา้นต่างๆ ส าหรับใชก้ระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจให้มีการใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน และ
การวางแผนการใหบ้ริการทางการตลาดท่ีเหมาะสมกบัการใชบ้ริการของผูรั้บบริการต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 (1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีสามารถจ าแนกพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก 
 (2) เพื่อสร้างสมการจ าแนกพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  ตวัแปรต้น                   ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม 
บริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก 

1. การเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของโรงแรม 
   1.1 การไดรั้บข่าวสารจากส่ือมวลชน (X1) 
   1.2 การไดรั้บข่าวสารจากส่ือของโรงแรม (X2) 
2. การบริการท่ีไดรั้บจากโรงแรม 
   2.1 ส่ิงอ  านวยความสะดวกของโรงแรม (X3) 
   2.2 บริการของโรงแรม (X4) 
   2.3 พนกังานของโรงแรม (X5) 
3. ข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ของโรงแรม 
   3.1 คุณลกัษณะข่าวสารของโรงแรม (X6) 
   3.2 ข่าวสารการจดักิจกรรมของโรงแรม (X7) 
   3.3 อิทธิพลของข่าวสารท่ีมีต่อโรงแรม (X8) 
4. ความตอ้งการใชบ้ริการของโรงแรม 
   4.1 การใชบ้ริการแบบส่วนตวั (X9) 
   4.2 การใชบ้ริการแบบหมู่คณะ (X10) 

 

พฤตกิรรมการใช้บริการโรงแรม 
บริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก 

1. คุณลกัษณะลูกคา้ 
2. งบประมาณของหอ้งพกั 
3. ประเภทหอ้งพกัท่ีใชบ้ริการ 

http://money.sanook.com/254581/
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
  การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาการวิเคราะห์จ าแนกประเภทปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรม
บริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก โดยกระบวนการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ ลูกคา้ชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการของโรงแรมบริเวณรอบเขตถนน
รัชดาภิเษก (ปี 2559) ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีไม่สามารถนบัจ านวนไดแ้น่นอนหรือประชากรท่ีมีจ านวนไม่จ ากดั 
(Infinite Population) (เจษฎา สุทธิอุดมและคนอ่ืนๆ, 2554) และมีการสุ่มตวัอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic 
Random Sampling) จากลูกคา้ชาวไทยท่ีมาใชบ้ริการของโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 
400 คน 
 4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
  ตวัแปรอิสระ คือ  ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก 
ไดแ้ก่ การเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของโรงแรม การบริการท่ีไดรั้บจากโรงแรม ข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ของ
โรงแรม และความตอ้งการใชบ้ริการของโรงแรม  
  ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก  
 4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้
บริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก และตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก ไดแ้ก่  การเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของโรงแรม การบริการท่ี
ไดรั้บจากโรงแรม เจตคติต่อข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ของโรงแรม  ความตอ้งการใชบ้ริการของโรงแรม และ
พฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก มีค่าความเช่ือมัน่ .957 , .964, .911 และ .946 
ตามล าดบั 
 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยสอบถามจากผูใ้ชบ้ริการโรงแรมบริเวณรอบ
เขตถนนรัชดาภิเษก จ านวน 400 คน เม่ือรวมรวบแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ น ามาด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล
ต่อไป 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
  การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติมีดงัน้ี 
  1. วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) เพ่ือใหท้ราบลกัษณะการแจกแจงในแต่ละตวัแปร   
  2. วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์จ าแนกประเภท 
(Discriminant Analysis) เพื่อจ าแนกปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนน
รัชดาภิเษก โดยการวเิคราะห์ 
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5. สรุปผลการวจัิย 
 1.  พฤตกิรรมการใช้บริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการโรงแรมเป็นลูกคา้
ประจ า จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 และไม่ไดเ้ป็นลูกคา้ประจ า จ านวน 316 คน คิดเป็นร้อยละ 79.00  
งบประมาณของห้องพกัราคาต ่ากว่า 1000 บาท จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8  ห้องพกัราคา 1000 - 2000 
บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 และห้องพกัราคา 2000 บาทข้ึนไป จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 
และประเภทห้องพกัท่ีใชบ้ริการ เป็นห้องมาตรฐาน  จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.50  ห้องมาตรฐานพิเศษ 
จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 และหอ้งชุด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก พบวา่ ความคิดเห็น
ของผูใ้ชบ้ริการในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยอนัดบัแรก คือ ความตอ้งการใชบ้ริการของโรงแรม รองลงมา คือ             
การเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของโรงแรม  ข่าวสารการประชาสัมพนัธ์ของโรงแรม  และการบริการท่ีไดรั้บจาก
โรงแรม ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมบริเวณ 
 รอบเขตถนนรัชดาภิเษก 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บริการโรงแรมบริเวณ

รอบเขตถนนรัชดาภิเษก 
X  SD. ระดบั 

ความคดิเห็น 
อนัดบัที ่

1. การเปิดรับส่ือประชาสัมพนัธ์ของโรงแรม 4.19 .85 มาก 2 
   1.1 การไดรั้บข่าวสารจากส่ือมวลชน 4.23 .90 มากท่ีสุด 1 
   1.2 การไดรั้บข่าวสารจากส่ือของโรงแรม 4.15 .89 มาก 2 
2. การบริการทีไ่ด้รับจากโรงแรม    3.52 .78 มาก 4 
   2.1 ส่ิงอ านวยความสะดวกของโรงแรม   3.49 .78 มาก 2 
   2.2 บริการของโรงแรม 3.18 1.03 ปานกลาง 3 
   2.3 พนกังานของโรงแรม 3.90 .91 มาก 1 
3. ข่าวสารการประชาสมัพนัธ์ของโรงแรม       3.89 .57 มาก 3 
   3.1 คุณลกัษณะข่าวสารของโรงแรม 3.96 .59 มาก 1 
   3.2 ข่าวสารการจดักิจกรรมของโรงแรม 3.82 .63 มาก 3 
   3.3 อิทธิพลของข่าวสารท่ีมีต่อโรงแรม 3.89 .67 มาก 2 
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ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมบริเวณ 
 รอบเขตถนนรัชดาภิเษก 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการโรงแรมบริเวณ

รอบเขตถนนรัชดาภิเษก 
X  SD. ระดบั 

ความคิดเห็น 
อนัดบัท่ี 

4. ความต้องการใช้บริการของโรงแรม     4.22 .63 มากทีสุ่ด 1 
   4.1 การใชบ้ริการแบบส่วนตวั 4.19 .72 มาก 2 
   4.2 การใชบ้ริการแบบหมู่คณะ 4.25 .64 มากท่ีสุด 1 

ภาพรวม 3.98 .39 มาก  

 
 3. การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่มีผลต่อพฤตกิรรมการใช้บริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก 
โดยการวิเคราะห์จ าแนกประเภท (Discriminant Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise Method) โดยวิธีวิลค์ แลมบ์ดา 
(Wilks’s Lambda) ไดน้ าเสนอขอ้มูลดงัน้ี 

 3.1 การวเิคราะห์จ าแนกประเภทปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณลกัษณะของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมบริเวณ
รอบเขตถนนรัชดาภิเษก 

  3.1.1 สมการจ าแนกกลุ่มคุณลกัษณะของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนน
รัชดาภิเษก พบวา่ มีปัจจยั 1 ปัจจยั ท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มคุณลกัษณะของลูกคา้ท่ีเป็นลูกคา้และไม่เป็นลูกคา้ประจ า
ของโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก ไดแ้ก่ บริการของโรงแรม (X4) ดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2 ล าดบัความส าคญัและค่าสมัประสิทธ์ิท่ีเป็นมาตรฐานของตวัแปรในสมการจ าแนกกลุ่ม 
 คุณลกัษณะของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก 
ท่ี ปัจจยั ค่า Wilks's 

Lambda 
ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีเป็นมาตรฐาน 

ของตวัแปร 
1 บริการของโรงแรม (X4) .971 1.000 

λ = .030, RC = 0.171, Λ = 0.971, χ 2= 11.755, df = 1, P = 0.000, α = 0.01 
 จากตารางท่ี 2 สมการจ าแนกประเภท ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามล าดบั ดงัน้ี 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Y = -3.129 + .984X4 Z = 1.000X4  

 
  3.1.2 การคาดคะเนความเป็นสมาชิกของกลุ่มคุณลกัษณะของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการโรงแรม

บริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก พบวา่ สมการจ าแนกประเภทสามารถจ าแนกกลุ่มเป็นลูกคา้ประจ าท่ีมาใชบ้ริการ
โรงแรม ไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 60.7 สามารถจ าแนกกลุ่มไม่เป็นลูกคา้ประจ าท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมไดถู้กตอ้งร้อยละ 
58.5 และสามารถจ าแนกทั้งสองกลุ่ม ไดถู้กตอ้งร้อยละ 59.0 ดงัตารางท่ี 3  
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ตารางที ่3  ผลการจ าแนกกลุ่มคุณลกัษณะของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก 
 

กลุ่มจริง 
จ านวน 
(คน) 

กลุ่มท่ีคาดคะเน 
กลุ่มเป็นลูกคา้ประจ า กลุ่มไม่เป็นลูกคา้ประจ า 

1. กลุ่มเป็นลูกคา้ประจ า 84 51  
(60.7%) 

33  
(39.3%) 

2. กลุ่มไม่เป็นลูกคา้ประจ า 316 131  
(41.5%) 

185  
(58.5%) 

สมการจ าแนกประเภทท านายไดถู้กตอ้งร้อยละ 59.0 
 
 3.2 การวิเคราะห์จ าแนกประเภทปัจจัยท่ีมีผลต่องบประมาณของห้องพกัท่ีมาใชบ้ริการโรงแรม

บริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก  
  3.2.1 สมการจ าแนกปัจจัยจ าแนกกลุ่มงบประมาณของห้องพกัท่ีมาใช้บริการโรงแรมบริเวณ

รอบเขตถนนรัชดาภิเษก พบวา่ มีปัจจยั 2 ปัจจยั ท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มงบประมาณของหอ้งพกั ไดแ้ก่ บริการของ
โรงแรม (X4) และคุณลกัษณะข่าวสารของโรงแรม (X6) ดงัตารางท่ี 4 

 
ตารางที ่4 ล าดบัความส าคญัและค่าสมัประสิทธ์ิท่ีเป็นมาตรฐานของตวัแปรในสมการจ าแนกกลุ่ม 
 งบประมาณของหอ้งพกัท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก 

 
ที ่

 
ปัจจยั 

ค่า Wilks's 
Lambda 

ค่าสัมประสิทธ์ิทีเ่ป็นมาตรฐานของตวัแปร 

Function 1 Function 2 
1 บริการของโรงแรม (X4) .950 .810 -.671 
2 คุณลกัษณะข่าวสารของโรงแรม (X6) .919 .388 .977 

Function 1: λ = .057, RC = 0.231, Λ = 0.919, χ2= 33.463, df = 4, P = 0.000, α = 0.01 
Function 2: λ = .030, RC = 0.170, Λ = 0.971, χ2= 11.643, df = 1, P = 0.001, α = 0.01 
 
 จากตารางท่ี 4 สมการจ าแนกประเภท ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามล าดบั ดงัน้ี 

Function สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
1 Y = -5.205 + .804X4 - .668X6  Z = .810X4 + .388X6  
2 Y = -4.554 - .666X4 - 1.683X6  Z = -.671X4 + .977X6 

 
  3.2.2 การคาดคะเนความเป็นสมาชิกของกลุ่มงบประมาณของห้องพกั พบว่า สมการจ าแนก

ประเภทสามารถจ าแนกกลุ่มงบประมาณของห้องพกัท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมงบต ่ากวา่ 1000 บาท ไดถู้กตอ้ง ร้อย
ละ 36.0 สามารถจ าแนกกลุ่มงบต ่ากวา่ 1000 บาท ไดถู้กตอ้งร้อยละ 50.5  สามารถจ าแนกกลุ่มงบ 2000 บาทข้ึนไป 
ไดถู้กตอ้งร้อยละ 57.1 และสามารถจ าแนกทั้งสามกลุ่ม ไดถู้กตอ้งร้อยละ 41.3 ดงัตารางท่ี 5  
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ตารางที ่ 5 ผลการจ าแนกกลุ่มงบประมาณของหอ้งพกัท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก 
 

กลุ่มจริง 
จ านวน 
(คน) 

กลุ่มทีค่าดคะเน 

กลุ่มต า่กว่า 1000 
บาท 

กลุ่ม 1000 – 2000 
บาท 

กลุ่ม 2000 บาท          
ขึน้ไป 

1. กลุ่มต ่ากวา่ 1000 บาท 267 96  
(36.0%) 

90  
(33.7%) 

81  
(30.3%) 

2. กลุ่ม 1000 – 2000 บาท 105 28  
(26.7%) 

53  
(50.5%) 

24  
(22.9%) 

3. กลุ่ม 2000 บาทข้ึนไป 28 9  
(32.1%) 

3  
(10.7%) 

16  
(57.1%) 

สมการจ าแนกประเภทท านายไดถู้กตอ้งร้อยละ 41.3 
 
  3.3 การวเิคราะห์จ าแนกประเภทปัจจยัท่ีมีผลต่อประเภทหอ้งพกัท่ีใชบ้ริการในโรงแรมบริเวณรอบ
เขตถนนรัชดาภิเษก  

  3.3.1 สมการจ าแนกปัจจยัจ าแนกกลุ่มประเภทห้องพกัท่ีใชบ้ริการในโรงแรมบริเวณรอบเขต
ถนนรัชดาภิเษก พบว่า มีปัจจยั 2 ปัจจยั ท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มประเภทห้องพกั ไดแ้ก่ บริการของโรงแรม (X4) 
และคุณลกัษณะข่าวสารของโรงแรม (X6) ดงัตารางท่ี 6 

 
ตารางที ่ 6 ล าดบัความส าคญัและค่าสมัประสิทธ์ิท่ีเป็นมาตรฐานของตวัแปรในสมการจ าแนกกลุ่ม 
 ประเภทหอ้งพกัท่ีใชบ้ริการในโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก 

 
ที ่

 
ปัจจยั 

 
ค่า Wilks's 
Lambda 

ค่าสัมประสิทธ์ิทีเ่ป็นมาตรฐาน 
ของตวัแปร 

Function 1 Function 2 
1 บริการของโรงแรม (X4) .948 .894 -.554 
2 คุณลกัษณะข่าวสารของโรงแรม (X6) .922 .251 1.021 

Function 1: λ = .057, RC = 0.233, Λ = 0.922, χ2= 32.019, df = 4, P = 0.000, α = 0.01 
Function 2: λ = .025, RC = 0.157, Λ = 0.975, χ2=   9.959, df = 1, P = 0.002, α = 0.01 
 
 จากตารางท่ี 6 สมการจ าแนกประเภท ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามล าดบั ดงัน้ี 

Function สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
1 Y = -4.533 + .889X4 + .430X6  Z = .894X4 + .251X6  
2 Y = -5.198 - .551X4 + 1.754X6  Z = -.554X4 + 1.021X6 
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  3.3.2 การคาดคะเนความเป็นสมาชิกของกลุ่มประเภทห้องพกั พบว่า สมการจ าแนกประเภท
สามารถจ าแนกกลุ่มประเภทห้องพกัท่ีใชบ้ริการในโรงแรมห้องมาตรฐานไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 34.0 สามารถจ าแนก
กลุ่มหอ้งมาตรฐานพิเศษ ไดถู้กตอ้งร้อยละ 53.8 สามารถจ าแนกกลุ่มห้องชุด ไดถู้กตอ้งร้อยละ 55.6 และสามารถ
จ าแนกทั้งสามกลุ่ม ไดถู้กตอ้งร้อยละ 40.0 ดงัตารางท่ี 7 

 
ตารางที ่ 7  ผลการจ าแนกกลุ่มประเภทหอ้งพกัท่ีใชบ้ริการในโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก 

 
กลุ่มจริง 

จ านวน 
(คน) 

กลุ่มทีค่าดคะเน 

กลุ่มห้องมาตรฐาน กลุ่มมาตรฐานพเิศษ กลุ่มห้องชุด 
1. กลุ่มหอ้งมาตรฐาน 282 96  

(34.0%) 
100  

(35.5%) 
86  

(30.5%) 
2. กลุ่มหอ้งมาตรฐานพิเศษ 91 22  

(24.2%) 
49  

(53.8%) 
20  

(22.0%) 
3. กลุ่มหอ้งชุด 27 9  

(33.3%) 
3  

(11.1%) 
15  

(55.6%) 
สมการจ าแนกประเภทท านายไดถู้กตอ้งร้อยละ 40.0 
 

6. อภิปรายผล  
 1. การวิเคราะห์จ าแนกปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณลกัษณะของลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนน
รัชดาภิเษก พบวา่ ปัจจยัท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มคุณลกัษณะของลูกคา้ท่ีเป็นลูกคา้และไม่เป็นลูกคา้ประจ าโรงแรม 
ได้แก่ บริการของโรงแรม ดังงานวิจัยของ รัชกร โชติประดิษฐ์ นิตยา สุริยะพนัธ์ Seesamai Douangmany และ                
ภทัราวดี มากมี (2558, น. 94) พบว่า ส่วนผสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
พฤติกรรมทางการตลาดของนกัท่องเท่ียวในการเลือกท่ีพกัโรงแรม ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ การให้ความส าคญั
และพัฒนาการบริการท่ีดีของโรงแรมเป็นเหตุผลของการตัดสินใจกลับเข้ามาพักในโรงแรมเพ่ิมข้ึน  และ 
เช่นเดียวกบั รจิต คงหาญ วิสาขา วฒันปกรณ์ และอรรจนา เกตุแกว้ (2559, น. 122) พบว่า คุณภาพการบริการใน
ธุรกิจโรงแรมส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติวยัเกษียณอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ลูกคา้กลุ่มน้ียงัมีความตอ้งการท่ี
หลากหลาย หากมีบริการท่ีดี ลูกคา้กลุ่มน้ีมกัจะมีการมาใชบ้ริการซ ้ าอยู่ตลอด จะเห็นได้ว่าปัจจยัท่ีส าคญัในการ
จ าแนกกลุ่มเป็นลูกคา้และไม่เป็นลูกคา้ประจ าโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก ไดแ้ก่ บริการของโรงแรม  
เน่ืองจากปัจจยัดงักล่าวเป็นเหตุผลประการหน่ึงของผูม้าใชบ้ริการท่ีจะตอ้งพิจารณาถึงบริการท่ีไดรั้บจากโรงแรม 
ไม่วา่จะเป็นบริการขายขนมและเคร่ืองด่ืม บริการห้องอาหาร บริการร้านคอฟฟ่ีช๊อปภายในโรงแรม บริการอาหาร
เชา้ บริการท่ีจอดรถ บริการรับฝากของ และบริการซกัรีด เป็นตน้ 
 2. การวิเคราะห์จ าแนกปัจจยัท่ีมีผลต่องบประมาณของห้องพกัท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมบริเวณรอบเขต
ถนนรัชดาภิเษก พบว่า ปัจจัยท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มงบประมาณของห้องพัก ได้แก่ บริการของโรงแรม และ
คุณลกัษณะข่าวสารของโรงแรม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รจิต คงหาญ วิสาขา วฒันปกรณ์ และอรรจนา เกตุแกว้ 
(2559, น. 122) พบวา่ หากไดรั้บการบริการท่ีดีและราคาหอ้งพกัไม่ไดป้รับสูงข้ึนมากในแต่ละปี ลูกคา้กลุ่มน้ีมกัจะมี
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การมาใช้บริการซ ้ าอยู่ตลอด และสอดคล้องกับ การะเกด แก้วมรกต (2554, น. 139) พบว่า อัตราห้องพัก มี
ความสัมพนัธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่  ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
บุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นประสิทธิภาพและคุณภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมี
ผลต่อการเลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักระบ่ี เช่นเดียวกบังานวิจยัของ วริศรา วาริช
วฒันะ และกุลเชษฐ ์มงคล  (2556, น. 107-108) ท่ีพบวา่ ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือก
ท่ีพกัแรมท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด โดยปัจจยัดา้นราคาคือมีการแสดงราคาห้องพกัชดัเจน และปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด ไดแ้ก่ การลดราคาท่ีพกัในช่วงนอกฤดูท่องเท่ียว และจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนผสม
ทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น ท่ีประกอบดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกท่ีพกัแรม จะเห็น
ไดว้า่ปัจจยัท่ีส าคญัในการจ าแนกงบประมาณของห้องพกั คือ บริการของโรงแรมหรือเก่ียวกบัผลิตภณัฑต์่างๆ ของ
โรงแรม และคุณลักษณะข่าวสารของโรงแรมหรือเก่ียวกับการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ของโรงแรม ซ่ึงปัจจัย
ดงักล่าวมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรม เน่ืองจากจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการทราบข่าวสารและรับรู้ขอ้มูล
เก่ียวกบัโรงแรมรวมถึงบริการต่างๆ ของโรงแรม 
 3. การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยท่ีมีผลต่อประเภทห้องพกัท่ีใช้บริการในโรงแรมบริเวณรอบเขตถนน
รัชดาภิเษก พบว่า ปัจจัยท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มประเภทห้องพักท่ีใช้บริการในโรงแรมบริเวณรอบเขตถนน
รัชดาภิเษก ไดแ้ก่ บริการของโรงแรม  และคุณลกัษณะข่าวสารของโรงแรม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ การะกด 
แกว้มรกต (2554, น. 139) พบวา่ ประเภทห้องพกั มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
เลือกใชบ้ริการโรงแรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในจงัหวดักระบ่ี เช่นเดียวกบังานวจิยัของ วริศรา วาริชวฒันะ และ 
กุลเชษฐ์ มงคล  (2556, น. 108) ท่ีพบวา่ นักท่องเท่ียวรับรู้ถึงความชอบส่วนตวัในการเลือกประเภทท่ีพกัแรมมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือการเปรียบเทียบท่ีพกัแรมแต่ละแห่งก่อนท าการเลือกทุกคร้ัง และจากผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น ท่ีประกอบดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยั ดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมการ
ตดัสินใจเลือกท่ีพกัแรม ซ่ึง อคัร์กฤษฎ์ิ เหลือโกศล และอรชร มณีสงฆ์ (2559, น. 456) พบวา่  นกัท่องเท่ียวท่ีมาพกั
ท่ีพกัแรมขนาดเล็กในจงัหวดัเชียงใหม่ มีลกัษณะการจองท่ีพกัเป็นห้องพกั รูปแบบห้องเป็นแบบเตียงเด่ียว และ
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการท่ีพกัแรมขนาดเลก็โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบั
ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นกระบวนการ และ
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และศุทธิกานต ์คงคลา้ย และธญัเทพ ยะติวฒัน์ (2559, น. 1011) พบวา่ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด (8 P’s) ท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความส าคญัในการเลือกท่ีพกัแรมมากท่ีสุด คือ ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical evidence) รองลงมาคือ  ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการ 
(Productivity and quality) จะเห็นไดว้่าปัจจยัท่ีส าคญัในการจ าแนกประเภทห้องพกัท่ีมาใชบ้ริการโรงแรมบริเวณ
รอบเขตถนนรัชดาภิเษก คือ บริการของโรงแรม และคุณลกัษณะข่าวสารของโรงแรม ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวมีส่วนส าคญั
ในการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรม เน่ืองจากสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจท่ีพกัแรมในการก าหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความตอ้งการของนักท่องเท่ียว ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพการบริการท่ีดียิง่ข้ึน 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 การบริการท่ีไดรั้บจากโรงแรมและเจตคติของข่าวสารเก่ียวกบัคุณลกัษณะของโรงแรมสามารถจ าแนก
กลุ่มผูใ้ชบ้ริการโรงแรมดงักล่าวได ้ ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถน าไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูใ้ชบ้ริการโรงแรมและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในรูปแบบต่างๆ ได ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรศึกษาคุณลกัษณะโรงแรมท่ีพึงประสงคส์ าหรับลูกคา้ เพ่ือแต่ละคุณลกัษณะจะมีประโยชน์

ในเชิงประยกุตใ์ชส้ าหรับการใหบ้ริการดา้นต่างๆ ของโรงแรม  
(2) ศึกษาประสิทธิผลการประชาสมัพนัธ์ของโรงแรม เพื่อน ามาเป็นแนวทางการพฒันาส่ือและสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัข่าวสารการประชาสมัพนัธ์โรงแรม 
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หลกัทรัพย์ เอม็เอไอ 
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บทคัดย่อ 
การท าวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของคณะกรรมการบริหารท่ีส่งผลต่อผลตอบแทน

และมูลค่าหลกัทรัพย ์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการบริหารงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการเขา้ตลาด
หลกัทรัพย ์โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากตลาดหลกัทรัพยใ์นกลุ่ม เอ็ม เอ ไอ ท่ีมีมูลค่าสูงสุดจ านวน 40 
บริษทั ในช่วงพ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 จากจ านวนทั้งหมด 131 บริษทั วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้มการถดถอยเชิง
พหุคูณเพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของคณะกรรมการบริหารท่ีส่งผลต่อผลตอบแทนและมูลค่าหลกัทรัพย ์โดยมี
ตวัแปรท่ีจะศึกษาไดแ้ก่ จ านวนคณะกรรมการของบริษทั, สดัส่วนการถือหุน้ของกรรมการบริหารบริษทั, สดัส่วน
กรรมการบริหารภายนอก, และอายุของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ไม่เกิน 50 ปี ส่วนตวัแปรตามได้แก่ อตัรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และมูลค่าหลกัทรัพยอ์ตัราส่วน Tobin’s Q.  

ผลการศึกษาพบว่า สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหารบริษทั มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับอตัรา
ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ และอตัราส่วน Tobin’s Q โดยมีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ อายขุองประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารไม่เกิน  50 ปี มีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ โดยมีความสมัพนัธ์ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติกบัอตัราส่วน Tobin’s Q ขณะท่ีจ านวนคณะกรรมการของบริษทัและ
สดัส่วนกรรมการบริหารภายนอกของบริษทัไม่มีนยัส าคญัทางสถิติกบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น และอตัราส่วน 
Tobin’s Q. 
         

ค าส าคญั: กรรมการบริหาร, อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้, อตัราส่วน Tobin’s Q. 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study the relationship of the board of directors that affects the return 
and value of securities, which is able to use as a management approach for small and medium enterprises 
(SMEs) in order to achieve successful business in the stock market. The literature resource, which is secondary 
data, was collected from the top 40 MAI listed companies during the period from 2012 to 2016 from a total of 
131 companies. The applied data analysis method is multiple regression equations to analyze the relationships 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1011 

of the board of directors that affect the return and value of securities. The variables to be studied are number of 
board of directors, proportion of shares of executive director, proportion of external executive directors, and age 
of chief executive officer (CEO) that are not exceeding 50 years. The result are return on equity (ROE) and the 
value of securities Tobin's Q. 
 The study indicated that the shareholding proportion of the company's directors has a positive 
relationship with return of equity (ROE) and Tobin's Q with a statistically significant relationship. The chief 
executive officer (CEO)'s age not exceeding 50 years has a negative relationship with the return of equity 
(ROE) performance indicators, with a statistically significant relationship but Tobin's Q is not statistically 
significant. On the other hand, the number of board of directors and the proportion of the company's external 
directors were not statistically significant, return of equity (ROE) and Tobin's Q. 
 

KEYWORDS: Board of Director (BOD), Return of Equity (ROE), Tobin's Q ratio. 

 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 จากรายงานสถานะการณ์ SMEs ไทย ของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
ปัจจุบนัพบวา่ SMEs ไทย มีจ านวนทั้งส้ิน 2.76 ลา้นราย คิดเป็นร้อยละ 97.2 ของวสิาหกิจทั้งหมด ในจ านวนน้ีเป็น
ผูป้ระกอบการขนาดกลางเพียง 1.3 หม่ืนรายเท่านั้น หรือเท่ากบัร้อยละ 0.5 ของ SMEs ทั้งประเทศ ในส่วนของ
บริษทัท่ีเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์MAI (Market for Alternative Investment) มีเพียง 131 ราย หรือเท่ากบัร้อยละ 0.005 
ซ่ึงถือว่าน้อยมากเม่ือเทียบกับค่าเฉล่ียของประเทศท่ีพัฒนาแล้วโดยประเทศท่ีพัฒนาแล้วมักมีสัดส่วน
ผูป้ระกอบการขนาดกลางไม่ต ่ากว่าร้อยละ 5-10 การเจริญเติบโตทางเศรฐกิจของประเทศ ส่วนหน่ึงมาจากการ
พฒันา SMEs ใหเ้ขม้แขง็. 

ธุรกิจ SMEs ส่วนมากผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารมกัจะเป็นคนกลุ่มเดียวกนัและมีอายไุม่มากนกั ผูบ้ริหารและ
คณะกรรมการบริษทัถือว่ามีบทบาทมากและเป็นตวัขบัเคล่ือนส าคญัในการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จหรือ
ลม้เหลวเพราะเป็นควบคุมการบริหารงาน การถือหุ้นของคณะกรรมการบริหารก็อาจมีส่วนในการสร้างแรงจูงใจ
ให้ท างานเต็มท่ีเสมือนเป็นเจ้าของส่งผลต่อผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึน ในบางคร้ังธุรกิจมีปัญหา อาจต้องใช้
ผูเ้ช่ียวชาญในรูปแบบท่ีปรึกษาหรือกรรมการบริหารภายนอก ท่ีมีประสบการณ์เขา้มาช่วยใหค้  าแนะน า รวมไปถึง
การก ากบัดูแล การควบคุม การตรวจสอบ และประเมินความเส่ียงธุรกิจ เพ่ือการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ, 
ประสิทธิผล และมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื. 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จึงเป็นท่ีมาของการศึกษารูปแบบการบริหารงานท่ีประสบความส าเร็จท่ีสร้าง
ผลตอบแทนและมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทได้ โดยศึกษาจากบริษัทท่ีเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI (Market for 
Alternative Investment) ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกบัธุรกิจ SMEs. 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษารูปแบบความสมัพนัธ์ของคณะกรรมการบริหารท่ีส่งผลต่อตอบแทนและมูลค่าของกิจการ เพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางการบริหารงานของธุรกิจ SMEs ใหธุ้รกิจประสบผลส าเร็จในการเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์
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3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวจัิย 
ทฤษฎีตวัแทน เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัของแนวคิดก ากบัดูแลกิจการ เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์

ระหวา่งตวัการ (Principle) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเจา้ของทุน และตวัแทน (Agent)  ซ่ึงเป็นฝ่ายบริหารในงานของบริษทั 
โดยท่ีแต่ละฝ่ายย่อมมีแรงจูงใจท่ีจะตัดสินใจท่ีจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวและความขัดแยง้กันใน
ผลประโยชน์อาจเกิดข้ึนไดเ้ม่ือแต่ละฝ่ายด าเนินการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ความขดัแยง้ดงักล่าว
ก่อให้เกิดตน้ทุนตวัแทน (Agency Costs) เป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ยติุธรรม หรือมูลค่าของทรัพยสิ์นและผล
การตอบแทนท่ีหายไปจากการบริหารจดัการอยา่งไม่ยติุธรรมซ่ึงส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทั. 

การศึกษาท่ีเก่ียวข้อง พนัเอก มารวย ส่งทานินทร์ 25 มกราคม 2558  บทความเร่ือง คณะกรรมการ
บริหาร (Board of Directors) ขนาดของคณะกรรการบริษทั จากการศึกษา องคก์รท่ีมีการซ้ือขายหุ้น ขนาดเฉล่ีย
ของคณะกรรการบริษทัคือ 9.2 คน คน และมีกรรมการบริหารภายนอกอยา่งนอ้ย 3 คน ควรมีขนาดอยูใ่นช่วง 3-31 
คน ตาม Investopedia นกัวเิคราะห์บางคนคิดวา่ขนาดท่ีเหมาะคือ 7 คน. 

วรกมล เกษมทรัพย์ (2553) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการและผลการ
ด าเนินงานของกิจการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยผลการวิจยัพบวา่ขนาดของบริษทัและ
ขนาดของคณะกรรมการบริษทัมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE). 

ยวุดี เครือรัฐติกาล (2555) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการก ากบัดูแลกิจการกบัอตัราส่วนราคาต่อ
ก าไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ผลการวิจัยพบว่าค่าตอบแทนกรรมการมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกต่ออตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (P/E Ratio). 

Hermalin and Weisbach (2000) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างคณะกรรมการของ
บริษทักบัผลการด าเนินงานจากงานวิจยัท่ีศึกษาพบวา่ สัดส่วนคณะกรรมการของบริษทัไม่มีความสัมพนัธ์กบัผล
การด าเนินงาน ในขณะท่ีขนาดคณะกรรมการของบริษทัมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัผลการด าเนินงาน. 

Kato & Long (2005) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าตอบแทนผูบ้ริหารบริษทั ความมีประสิทธิภาพ
ขององค์กรและความสามารถในการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัในประเทศจีน จากงานวิจยัท่ีศึกษาพบว่า 
ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราการเติบโตของยอดขายและผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ 

 
  
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 

ตวัแปรอิสระ 

 ขนาดคณะกรรมการของ (BOD) 
 สดัส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหารของบริษทั (MOWN) 
 สดัส่วนของกรรมการบริหารภายนอก (OUTDI) 
 อายขุองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEOO) 

ตวัแปรควบคุม 

 ขนาดของบริษทั (SIZE) 
 โครงสร้างเงินทุน (DE) 

 

ตวัแปรตาม 

 ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (ROE) 

 Tobin’s Q  
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 สมมุตฐิานของการวจิยั  
สมมติฐานท่ี 1 ขนาดของคณะกรรมการของบริษทัมีความสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของบริษทั

สมมติฐานท่ี 2 สดัส่วนการถือหุน้ของกรรมการบริหารของบริษทัมีความสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของบริษทั 
สมมติฐานท่ี 3 สดัส่วนของกรรมการบริหารภายนอกมีความสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของบริษทั 
สมมติฐานท่ี 4 อายขุองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่เกิน 50 ปี มีความสมัพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของ

บริษทั 
4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ กลุ่มบริษทัท่ีเขา้จดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์MAI โดย

เป็นบริษทัท่ีมีมูลค่าทางบญัชีสูงสุด 40 อนัดบัแรก ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดย
กลุ่มตวัอยา่งตอ้งมีขอ้มูลครบถว้น คือ มีการเปิดเผยขอ้มูลตาม ลกัษณะตวัแปรท่ีศึกษาครบ ทุกตวัแปรในแต่ละปี 

ขอ้มูลในการศึกษาไดแ้ก่ รายงานขอ้มูลทางการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) จาก
ฐานขอ้มูล SETSMART เวบ็ไซต์ของบริษทัและคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใช้
ขอ้มูลของปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชต้วัแปรตาม (Dependent Variables) ตวัแปร

อิสระ (Independent Variables) และตวัแปรควบคุม (Control Variables) ดงัน้ี 
       1. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) แทนผลการด าเนินงานของบริษทั ประกอบดว้ย  

       1.1 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity: ROE) คือ อตัราส่วนท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์เพ่ือวดัผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการด าเนินงาน เพื่อ
ก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นเจา้ของกิจการ หากค่าท่ีไดจ้ากการค านวณสูงแสดงวา่ผูถื้อหุ้นมีโอกาสได้
ผลตอบแทนสูง เป็นตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานดา้นบญัชี (Accounting based measurement) 

       1.2 Tobin’s Q คือ ตัวช้ีวดัผลการด าเนินงานด้านมูลค่าตลาด (Market based measurement) 
นกัวเิคราะห์นิยมใชมู้ลค่าตามบญัชี (Book Value) ของสินทรัพยแ์ทนการใชมู้ลค่าสินทรัพยท่ี์ค านวณดว้ยตน้ทุน
เปล่ียนแทน 

       2. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ใชโ้ครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัซ่ึงประกอบดว้ย 
       2.1 ขนาดคณะกรรมการของบริษทั (Board Size : BOD) คือ จ านวนคณะกรรมการบริษัท วดั

ค่าจากจ านวนคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดท่ีแสดงรายการในแต่ละปี 
       2.2 สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหารของบริษัท (Managerial Ownership : MOWN) 

การให้สิทธิการถือหุ้นกบักรรมการบริหารนั้น เพื่อให้กรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สียในผล การด าเนินงานของ
บริษทั 

       2.3 สั ด ส่ วน ของกรรมการบ ริห ารภ ายน อก  (Outside Directors : OUTDI) เน่ื อ งจ าก
กรรมการบริหารภายนอกส่วนมากมิไดมี้ส่วนได้เสียกบับริษทัมากนัก มกัถูกใชง้านในส่วนของประสบการณ์
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ท างาน การให้ค  าแนะน า การให้ค  าปรึกษา รวมทั้งในเร่ืองการตรวจสอบภายในบริษทั ซ่ึงอาจมีผลท าให้บริษทัมี
ผลประกอบการ 

       2.4 อายุของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  (Chief Executive Officer’s Old : CEOO) เน่ืองจาก
ปัจจุบนัหลายคนท่ีอายยุงัน้อยประสบความส าเร็จธุรกิจเร็วการศึกษาในหัวขอ้น้ีเป็นการศึกษาในเร่ืองอายุของ
ผูบ้ริหารว่ามีผลต่อการด าเนินกิจการของบริษทัหรือไม่โดยก าหนดอายุไม่เกิน 50 ปี ก่อนวนัท่ีน าบริษทัเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
        3. ตวัแปรควบคุม (Control Variables) เป็นตวัแปรท่ีอาจจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทั 
ประกอบดว้ย 

       3.1 ขนาดของบริษทั (Company Size: SIZE) อาจส่งผลกระทบกบัการด าเนินของบริษทั โดย
บริษทัท่ีมีขนาดใหญ่กวา่มีแนวโนม้มีจะมีเงินทุนหมุนเวยีนในบริษทัมากกวา่บริษทัท่ีมีขนาดเลก็ 

       3.2 โครงสร้างเงินทุน (Debt to Equity : DE) เพ่ือให้ทราบถึงแหล่งท่ีมาของเงินทุนว่ามาจาก
หน้ีสินหรือส่วนของเจา้ของมากนอ้ยเพียงใด แสดงใหเ้ห็นถึงความเส่ียงในดา้นเจา้หน้ีและเจา้ของกิจการ  

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือในการวิจัยใช้สมการถดถอยเชิงพหุคูณ เพื่อวิเคราะห์การศึกษาความสัมพันธ์ของคณะ

กรรมการบริหารและมูลค่าหลกัทรัพย ์ผูศึ้กษาไดใ้ชต้วัแปรในการวดัค่าผลการด าเนินงาน โดยมีตวัแบบจ าลองท่ี
ใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 
แบบจ าลองท่ี 1 
ROEi,t =  0+  1BODi,t+  2MOWNi,t+  3OUTDIi,t+  4CEOOi,t +  5SIZEi,t + 6DEi,t +εi,t 

 
แบบจ าลองท่ี 2 
Tobin’s Qi,t =  0+  1BODi,t+  2MOWNi,t+ 3OUTDIi,t+  4CEOO,t +  5SIZEi,t + 6DEi,t +εi,t 

 
โดยท่ี ROEi,t และ Tobin’s Qi,t    คือ ผลการด าเนินงานของบริษทั 

BOD i,t     คือ ขนาดคณะกรรมการของบริษทั 
MOWN i,t คือ สดัส่วนการถือหุน้ของกรรมการบริหารของบริษทั  
OUTDI i,t  คือ สดัส่วนของกรรมการบริหารภายนอก  
CEOO i,t   คือ อายขุองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่เกิน 50 ปี 
SIZE i,t     คือ ขนาดของบริษทั 
DE i,t         คือ โครงสร้างเงินทุน 
εi,t            คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 

        4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารงานท่ีมีผลต่อมูลค่าของหลกัทรัพยใ์น
ตลาดหลกัทรัพย ์MAI  จ านวน  40  อนัดบัแรกในช่วง  5 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2555 – 2559). 
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 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
        ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดแ้บ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ตารางตามแบบจ าลองท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล ซ่ึงแสดงไดด้งัน้ี. 
แบบจ าลองท่ี 1 
ROEi,t =  0+  1BODi,t+  2MOWNi,t+  3OUTDIi,t+  4CEOOi,t +  5SIZEi,t + 6DEi,t +εi,t 

ตารางท่ี 1  ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณตามแบบจ าลองท่ี 1  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 63.277 24.823 2.549 0.012** 
BOD 0.505 0.581 0.868 0.386 

MOWN 8.443 4.472 1.888 0.061* 
OUTDI 3.075 9.928 0.310 0.757 
CEOO -4.308 2.067 -2.084 0.038** 
SIZE -3.725 1.850 -2.013 0.046** 
DE -4.649 1.430 -3.252 0.001*** 

AR(1) 0.379 0.068 5.591 0.000*** 
R-squared 0.308 

Adjusted R-squared 0.283 
F-statistic 12.171 

Prob(F-statistic) 0.000 
Durbin-Watson stat 2.069 

หมายเหตุ :  *** มีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01  
**   มีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
*     มีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 
จ านวนตวัอยา่งของขอ้มูลเท่ากบั 200 ตวัอยา่ง 

จากผลการวเิคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
ROEi,t      = 63.277** + 0.505BODi,t + 8.443MOWNi,t* + 3.075OUTDIi,t – 4.308CEOOi,t**- 3.725SIZEi,t** – 
4.649DEi,t*** 
 
แบบจ าลองท่ี 2 
Tobin’s Qi,t =  0+  1BODi,t+  2MOWNi,t+ 3OUTDIi,t+  4CEOOi,t +  5SIZEi,t + 6DEi,t +εi,t 
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ตารางท่ี 2  ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณตามแบบจ าลองท่ี 2  
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 7.400 3.018 2.452 0.015** 
BOD 0.091 0.075 1.217 0.225 

MOWN 1.481 0.547 2.708 0.007** 
OUTDI 0.508 1.270 0.400 0.690 
CEOO -0.155 0.245 -0.632 0.528 
SIZE -0.456 0.227 -2.013 0.046** 
DE -0.404 0.183 -2.203 0.029** 

AR(1) 0.207 0.069 3.015 0.003** 
R-squared 0.199 

Adjusted R-squared 0.169 
F-statistic 6.756 

Prob(F-statistic) 0.000 
Durbin-Watson stat 2.019 

หมายเหตุ :  *** มีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01  
**   มีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
*     มีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.10 
จ านวนตวัอยา่งของขอ้มูลเท่ากบั 200 ตวัอยา่ง 

จากผลการวเิคราะห์สามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 
Tobin’s Qi,t     =  7.400** + 0.091BODi,t + 1.481MOWNi,t** + 0.508OUTDIi,t – 0.155CEOOi,t- 0.456SIZEi,t** – 
0.404DEi,t** 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
สามารถสรุปไดจ้ากเทคนิคการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ดงัน้ี 
ขนาดคณะกรรมการของบริษทั(BOD) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานทั้ ง ROE 

และ Tobin’s Q แต่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ หมายความวา่ขนาดของคณะกรรมการบริหารของบริษทัจะมากหรือ
นอ้ยก็ไม่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทั 

สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหารของบริษทั(MOWN) ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัตวัช้ีวดัผลการ
ด าเนินงานทั้ ง ROE และ  Tobin’s Q โดยมีความสัมพัน ธ์กับ  ROE ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.1 และมี
ความสมัพนัธ์กบั Tobin’s Q ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สัดส่วนกรรมการบริหารภายนอกของบริษัท(OUTDI) ความสัมพันธ์เชิงบวกกับตัวช้ีวดัผลการ
ด าเนินงานทั้ง ROE และ Tobin’s Q แต่ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ หมายความว่าจ านวนของคณะกรรมการบริหาร
ภายนอกของบริษทัจะมากหรือนอ้ยก็ไม่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษทั 
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         อายขุองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัไม่เกิน 50 ปีในวนัท่ีเขา้ตลาด (CEOO) ความสมัพนัธ์เชิงลบ
กบัตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานทั้ง ROE และ Tobin’s Q โดยมีความสมัพนัธ์กบั ROE ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แต่ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติกบั Tobin’s Q 
        ขนาดของบริษทั(SIZE) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานทั้ง ROE และ Tobin’s Q ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
        โครงสร้างเงินทุน(DE) ) มีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน ROE ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.01  และ Tobin’s Q ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ตารางที ่3  สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

หมายเหตุ :  *** มีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01  
**   มีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
*     มีความสมัพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญั 0.1 

 

6. อภิปรายผล  
1. จากการวิจยัขนาดของคณะกรรมการของบริษทัและสัดส่วนกรรมการบริหารภายนอก ไม่มีผลต่อ

ผลตอบแทนและมูลค่าหลกัทรัพย ์ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัท่ีผ่านมาในเร่ืองของขนาดคณะกรรมการ ซ่ึงอาจเป็น
เพราะธุรกิจในตลาด MAI ส่วนมากมาจากธุรกิจครอบครัวบริหารโดยคนกลุ่มเดียว ต่างกบัธุรกิจในตลาด SET ท่ี
ส่วนมากมาจากตัวแทน การบริหารมาจากคนหลายกลุ่ม ถา้มีขนาดใหญ่ไปก็อาจเกิดความล่าช้าในเร่ืองการ
ตดัสินใจได ้แต่การบริหารโดยคนกลุ่มเดียวก็อาจผิดพลาดไดม้ากกว่า ดงันั้นขนาดคณะกรรมการและสัดส่วน

ตวัแปรตาม ตวัแปร ความสัมพนัธ์ 
 
 

ROE 

BOD 
MOWN 
OUTDI 
CEOO 
SIZE 
DE 

                               สมัพนัธ์เชิงบวก 
                               สมัพนัธ์เชิงบวก* 
                               สมัพนัธ์เชิงบวก 
                               สมัพนัธ์เชิงลบ** 
                               สมัพนัธ์เชิงลบ** 
                               สมัพนัธ์เชิงลบ*** 

 
 

Tobin’s Q 

BOD 
MOWN 
OUTDI 
CEOO 
SIZE 
DE 

                               สมัพนัธ์เชิงบวก 
                               สมัพนัธ์เชิงบวก** 
                               สมัพนัธ์เชิงบวก 
                               สมัพนัธ์เชิงลบ 
                               สมัพนัธ์เชิงลบ** 
                               สมัพนัธ์เชิงลบ** 
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กรรมการบริหารภายนอกก็ควรก าหนดตามความเหมาะสมของแต่ละบริษทั ไม่ควรมีขนาดมากหรือนอ้ยเกินไป 
ใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด จากขอ้มูลบริษทัท่ีมีมูลค่าสูงสุด 40 อนัดบัแรกในตลาด MAI  มีค่าเฉล่ียของจ านวน
คณะกรรมบริหารอยู่ท่ี 9.2 คน สัดส่วนกรรมการบริหารภายนอกอยู่ท่ี 40% หรือประมาณ 3.68 คน ซ่ึงมีความ
ใกลเ้คียงกบัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งคือ ขนาดเฉล่ียของคณะกรรการบริษทั 9.2 คน และมีกรรมการบริหารภายนอก
อยา่งนอ้ย 3 คน ในความเห็นของผูว้ิจยัอาจมาจากผูก่้อตั้ง 2 คน, นกัลงทุน 3 คน, ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 1 คน 
และกรรมการภายนอก 3 คน 
  2. จากการวิจยับริษทัท่ีมีสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริหารมาก มีผลเชิงบวกต่อผลตอบแทนและ
มูลค่าของหลกัทรัพย ์สอดคลอ้งกบังานวจิยัท่ีผา่นมา คือ ผูมี้อ  านาจควบคุมกิจการมีส่วนไดเ้สียในบริษทัมาก จึงให้
ความส าคญักบัการติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งใกลชิ้ดส่งผลบวกต่อผลการด าเนินงาน แต่ก็อาจเกิด
ปัญหาในเร่ืองความไม่เท่าเทียมกนัของขอ้มูล ท าให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัได ้จากทฤษฎีตวัแทน 
เป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัของแนวคิดก ากบัดูแลกิจการ เพ่ือลดปัญหาในเร่ืองตน้ทุนตวัแทน (Agency Costs) ดงันั้น
บริษัทจึงควรให้ความส าคัญต่อเร่ืองธรรมาภิบาล การตรวจสอบภายใน ส่งผลให้มีมูลค่าหลักทรัพย์สูงข้ึน 
นอกจากการบริหารงานท่ีดี 

3. บริษทัท่ีมีอายขุองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไม่เกิน 50 ปีในวนัท่ีเขา้ตลาด ส่งผลต่อผลตอบแทนผูถื้อ
หุน้ในเชิงลบ อาจเป็นเพราะผูท่ี้อายมุาก มีประสบการณ์สูงสามารถบริหารงานไดดี้กวา่ แต่ถา้อายมุากแลว้สุขภาพ
ไม่ดีก็อาจส่งผลเสียต่อการบริหารงานได ้ดงันั้นเจา้ของกิจการ SMEs ท่ีอายุน้อยควรหาประสบการณ์ ศึกษาหา
ความรู้ และดูแลสุขภาพคู่กนัไป ในส่วนของมูลค่าหลกัทรัพย ์Tobin’s Q อายปุระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไม่มีผลต่อ
มูลค่าหลกัทรัพย ์อาจเป็นเพราะนกัลงทุนไม่ไดส้นใจเร่ืองอายแุต่ให้ความส าคญักบัภาพลกัษแ์ละการเติบโตของ
กิจการมากกวา่ 

4. ขนาดของบริษทัท่ีมีขนาดใหญ่และมีหน้ีสินต่อทุนท่ีมาก ส่งผลต่อผลตอบแทนและมูลค่าหลกัทรัพย์
ในเชิงลบ สอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผ่านมา ซ่ึงอาจเพราะบริษัทท่ีขนาดใหญ่มีภาระท่ีต้องดูแลมากท าให้
ประสิทธิภาพในการบริหารงานต ่ากวา่บริษทัขนาดเล็ก ส่วนบริษทัท่ีมีหน้ีสินมากก็มีภาระตน้ทุนทางการเงินและ
ความเส่ียงสูง จึงท าให ้ROE ต ่าและมูลค่าหลกัทรัพย ์Tobin’s Q ลดลง ดงันั้นบริษทัจึงควรมีการจดัการเชิงคุณภาพ
และรักษาวนิยัทางการเงิน เพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบการบริหารงานท่ีมีผลต่อผลตอบแทนมูลค่าของ
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์MAI  ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกับธุรกิจ SMEs มากท่ีสุดจึงอาจเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของธุรกิจ SMEs เพื่อเตรียมพร้อมในการเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์

(2) ในส่วนของนักลงทุนท่ีอาจน าผลงานวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการลงทุน เน่ืองจากขอ้มูลท่ีเป็น
ขอ้มูลในตลาดหลกัทรัพย ์MAI ซ่ึงอาจมีคุณสมบติัเฉพาะเน่ืองจากส่วนใหญ่เติบโตมาจากกลุ่มคนในยคุก่อตั้งหรือ
มากจากธุรกิจครอบครัว อาจตอ้งเขา้ใจในส่วนน้ีดว้ย 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
               (1) การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชต้วัแปรท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการเพียง 6 ตวัแปร ประกอบดว้ยตวัแปร

อิสระ 4 ตัว และตัวแปรควบคุม 2 ตัว ซ่ึงอาจไม่เพียงพอต่อการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ
บริหารงานกบัผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ผลการศึกษามีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน จึงควรมีการศึกษาถึงปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานมากข้ึน 

    (2) การถือหุน้ของกรรมการบริหารบางคนอยูใ่นรูปแบบของตวัแทนหรือบริษทัท่ีมาลงทุน ท าใหไ้ม่
สามารถตรวจสอบขอ้มูลไดอ้าจท าให้ขอ้มูลท่ีไดค้าดเคล่ือนจากความเป็นจริง การวิจยัคร้ังต่อไปควรหาขอ้มูล
เพ่ิมเติมในส่วนน้ี 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 การศึกษาวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีตอ้งขอขอบคุณอยา่งสูงต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา รศ.ดร. ภทัรกิตต์ิ เนตินิยม ท่ี
ไดส้ละเวลาเป็นท่ีปรึกษาใหค้  าแนะน า 

สุดทา้ยน้ี คุณค่าอนัพึงมีจากการศึกษาวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบความดีงามเหล่าน้ีใหแ้ก่ บิดา มารดา 
และผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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การวเิคราะห์จัดกลุ่มและการอธิบายปัจจัยพืน้ฐานเกีย่วกบัความคดิสร้างสรรค์ของ
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บทคัดย่อ 
การวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือแบ่งกลุ่มนกัศึกษาตามลกัษณะความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษา เพื่ออธิบาย

ลกัษณะของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มท่ีมีความคิดสร้างสรรคแ์ตกต่างกนั ซ่ึงงานวิจยัมุ่งศึกษาความคิดสร้างสรรค์
เฉพาะองคป์ระกอบจากดา้นความคิดริเร่ิมเท่านั้น ซ่ึงแบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 3 ดา้น คือ 1)ริเร่ิมใหม่ 2)ริเร่ิมแบบต่อยอด 3)
ริเร่ิมแบบเรียนรู้ ประชากรท่ีศึกษาเป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจชั้นปีท่ี 2 และ 3 ในสาขาวิชาการ
จดัการผลิตภณัฑ ์สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่มไดจ้ านวนตวัอยา่งทั้งส้ิน 80 คน ผูว้จิยัใชว้ธีิการเก็บแบบสอบถามทาง 
Google Form และใชว้ิธีการเก็บแบบสมคัรใจ ผลจากการวิจยัแบบจดักลุ่มแบบ Cluster analysis ดว้ยวิธี K-mean 
พบวา่สามารถแบ่งนกัศึกษาไดเ้ป็น 4 กลุ่มซ่ึงแต่ละกลุ่มมีระดบัความคิดสร้างสรรคใ์นมิติต่างๆท่ีแตกต่างกนั แต่ถา้
พิจารณาในทุกมิติแลว้จะพบวา่กลุ่มท่ี 2 มีความคิดสร้างสรรคดี์ท่ีสุดซ่ึงส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 ซ่ึงมี
ลกัษณะไดรั้บการเล้ียงดูแบบเอาใจใส่ และมีสมัพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วมหอ้งในเกณฑม์าก 
 
ค าส าคญั: ความคิดสร้างสรรค ์การวเิคราะห์การจดักลุ่ม  
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to identify types of students in different creativity dimensions using 

Cluster Analysis. This study emphasizes initiative aspect of creativity divided into 3 dimensions 1)innovative 
2)adaptive and 3)learn dimensions.The target population was the second and the third year Bangkok university 
undergraduates.The sample size was 80 cases and the data collected online using Google Form. Cluster analysis 
by K-mean revealed that the students with creativity could be identified into 4 groups and each group showed 
different level in different dimensions. Nevertheless, the student from group 2 depicted the highest creativity 
level due to Authoritative Parenting Style and their high socialization.  

 
KEYWORDS: Creativity, Cluster analysis  
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 มหาวทิยาลยักรุงเทพเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีอตัลกัษณ์และสนบัสนุนให้นกัศึกษามีความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึง
เดิมทีจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลยักรุงเทพนั้นคือ เนน้สร้างผูป้ระกอบการทางธุรกิจแต่เม่ือปี 2545 มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ ก าหนดอตัลกัษณ์และแสดงจุดยืนวา่เป็นมหาวิทยาลยัสร้างสรรคน์ั้นมาจาก  แนวโนม้ของเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัท่ีถูกขบัเคล่ือนดว้ยระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส าหรับในประเทศไทย นโยบายการพฒันาอุตสาหกรรม
สร้างสรรคข์องรัฐบาล นั้นมีการริเร่ิมตั้งแต่ ปี 2545 ซ่ึงมีการจดัตั้งองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรคห์ลาย
องคก์ร จึงเป็นโอกาสท่ีมหาวิทยาลยักรุงเทพประกาศจุดยืนของสถาบนัเขา้สู่การเป็น มหาวิทยาลยัสร้างสรรค ์(ม.
กรุงเทพ มหาลยันกัสร้างสรรคคิ์ดแบบวยัรุ่นท าเพ่ือคนรุ่นใหม่, 2553) ในปัจจุบนั มหาวทิยาลยักรุงเทพยงัคงยดึมัน่
ในอตัลกัษณ์ด้านความคิดสร้างสรรค์ และท่ีผ่านมาก็พบว่านักศึกษาท่ีเขา้มาเรียนนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ท่ี
แตกต่างกนั 
 นกัศึกษาท่ีมีความคิดสร้างสรรคท่ี์แตกต่างกนัมาจากเหตุปัจจยัหลายดา้น จากการศึกษางานวจิยัสามารถ
แบ่งกลุ่มปัจจัยท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสร้างสรรค์ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านลักษณะเฉพาะบุคคล 
ประกอบดว้ย ตวัแปรบุคลิกภาพ แรงจูงใจ และความรู้ 2) ดา้นพ้ืนเพครอบครัวประกอบดว้ย ตวัแปรรูปแบบการ
เล้ียงดู ส่ิงแวดลอ้มในครอบครัว และ อตัลกัษณ์ของบุตร 3) ดา้นส่วนประกอบของโรงเรียนประกอบดว้ย ตวัแปร
กระบวนการเรียนตามสาขาวิชา สัมพนัธภาพกับเพ่ือนร่วมห้องปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนกับอาจารย ์และ
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 4) ดา้นชุมชนประกอบดว้ย ตวัแปรส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ทางสังคม ส่ิงแวดลอ้มทาง
วฒันธรรม (Hung-Yi Wu, et al., 2014) 

ในงานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัสนใจจดักลุ่มนกัศึกษาท่ีมีความคิดสร้างสรรคต์่างกนัโดยพิจารณาวา่นกัศึกษาท่ีมี
ความคิดสร้างสรรคก์ลุ่ม สูง กลาง ต ่า จะมีลกัษณะของปัจจยัต่างๆแตกต่างกนัอยา่งไร ซ่ึงจะศึกษากบันกัศึกษาจาก
มหาวทิยาลยักรุงเทพ ชั้นปีท่ี 2 และ 3 ในวชิาการจดัการผลิตภณัฑ ์ขอ้คน้พบจากงานวจิยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์
ต่อผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยักรุงเทพเพ่ือพิจารณาลกัษณะของนกัศึกษาท่ีมีความคิดสร้างสรรคแ์ตกต่างกนั และ
น าไปสู่การวางแผนพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษาต่อไป 
 

2.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
(1)  เพ่ือจดักลุ่มนกัศึกษาโดยใชร้ะดบัความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษาทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ริเร่ิมใหม่                

2) ริเร่ิมแบบต่อยอด และ 3) ริเร่ิมเรียนรู้ 
(2) เพื่ออธิบายปัจจยัพ้ืนฐานของนกัศึกษาในแต่ละกลุ่มท่ีมีความคิดสร้างสรรคแ์ตกต่างกนัตามตวัแปร

รูปแบบการอบรมเล้ียงดู ชั้นปี เกรดในวชิาทางศิลปะ อตัลกัษณ์ท่ีบุตรยดึเป็นตน้แบบ สมัพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วม
หอ้ง 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1022 

3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการวจัิย 

ความคิดสร้างสรรคคื์อความสามารถของบุคคลท่ีสามารถสร้างสรรคผ์ลิตผล แปลก ใหม่ ท่ีไม่เคยมีการ
สร้างสรรคม์าก่อน ซ่ึงความคิดสร้างสรรคน้ี์อาจเกิดจากการรวบรวมความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์แลว้น ามาผสาน
รวมกบัสถานการณ์ใหม่ ซ่ึงอาจออกมาในรูปแบบของ ผลงานทางศิลปะ วรรณคดี วทิยาศาสตร์ (Torrance, 1962) 

Guilford (1967) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
องค์ประกอบดงัน้ี 1) ความคิดริเร่ิม 2) ความคล่องตวั 3) ความคิดยืดหยุ่น และ 4) ความคิดละเอียดลออ โดยใน
งานวิจยัฉบบัน้ีจะมุ่งศึกษาเฉพาะในองค์ประกอบท่ี 1 ความคิดริเร่ิม เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัและมี
น ้ าหนกัมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัองคป์ระกอบอ่ืน 

ความคิดสร้างสรรคไ์ดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัต่างๆ ท่ีหลากหลายซ่ึงหล่อหลอมให้เกิดเป็นกระบวนการ
สร้างความคิดสร้างสรรค ์ความคิดสร้างสรรคน้ี์สามารถเกิดจากการเรียนรู้ โดยเนน้ท่ีความส าคญัของการเสริมแรง
สนับสนุน และเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัทางสติปัญญา (Davis, 1973 อา้งถึงใน กรมวิชาการ, 2544, 6-7) จากปัจจัย
ทั้งหมดในตารางท่ี 1 ท่ีวเิคราะห์ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค ์ผูว้จิยัเลือกตวัแปร 5 ตวัแปร โดยมีเหตุผล
ดงัน้ี 1) รูปแบบการเล้ียงดูนั้ นถา้การท่ีพ่อแม่อบรมสั่งสอนบุตรแบบเผด็จการท่ีต ่าจะส่งผลต่อพฒันาการทาง
ความคิดสร้างสรรค์ 2) อัตลกัษณ์ท่ีบุตรยึดเป็นตน้แบบความคิดสร้างสรรค์ จะมาจากสังเกตและปฏิบัติตาม
ผูป้กครอง 3) กระบวนการเรียนตามสาขาวิชา (เกรดในวิชาทางศิลปะ) นั้นส่งผลต่อความคิดสร้างสรรคใ์นดา้นท่ี
ตวันกัศึกษาไดเ้ปิดมุมมองตามความคิดของตนเอง 4) สัมพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วมห้องนั้นเม่ือเด็กมีความสนใจและ
ทัศนคติท่ีตรงกันก็ส่งผลต่อกระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์ และ 5) ชั้นปีท่ีต่างกันส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรคท่ี์ต่างกนั 

 
ตารางที ่1 สรุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค ์
 

ตวัแปร รายละเอียด แหล่งอา้งอิง 
ลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคล (Personal Characteristic) 
บุคลิกภาพ (Personality) ความคิดสร้างสรรคข์องแต่ละบุคคลมีผลมา

จากบุคลิกภาพของแต่ละคน บุคคลท่ีมี
บุคลิกภาพในเชิงบวกจะมีโอกาสท่ีความคิด
สร้างสรรคท่ี์สูงกวา่ทัว่ไป 

Torrance (1988); Sternberg and 
Lubart(1996); Cropley (1999); Moss 
(2002);Zhou and George (2003); Shalley, 
Zhou,and Oldham (2004) 

แรงจูงใจ (Motive) พฤติกรรมความคิดสร้างสรรค ์บางคร้ังก็มี
ความเส่ียงและความลม้เหลวท่ีสูง ซ่ึงบุคคล
ท่ีมีแรงจูงใจอยา่งแทจ้ริงจะกลา้รับความ
เส่ียงและไม่ยอมแพง่้ายๆ 

Amabile, Hill, Hennessey, and 
Tighe(1994); Amabile (1997); 
Cann,Calhoun, and Banks (1997); 
Conti,Amabile, and Pollak (1995); 
Amabile(2003)ศรายทุธ ชมเปราะและ
คณะ(2552) 

ความรู้ (Knowledge) ความรู้เป็นรากฐานของความคิด ความคิด
สร้างสรรคจึ์งจ าเป็นตอ้งมีความรู้เป็นตวั
ริเร่ิม 

Mumford and Gustafson 
(1988);Feldhusen and Goh (1995); 
Williamson(1998); Sternberg (2003) 
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ตวัแปร รายละเอียด แหล่งอา้งอิง 
พืน้เพครอบครัว (Family Background) 

รูปแบบการเล้ียงดู (Parental rearing 
style) 

การท่ีพอ่แม่อบรมสั่งสอนบุตรแบบเผด็จ
การท่ีต  ่าจะส่งผลต่อพฒันาการทางความคิด
สร้างสรรคร์วมถึงรายไดแ้ละอาชีพของบิดา
มีผลต่อความคิดสร้างสรรค ์

Siegelman (1973); Torrance 
(1975);Amabile (1996); Cropley 
(1999);Sternberg (2003) 

ส่ิงแวดลอ้มในครอบครัว (Family 
environment) 

ในครอบครัวท่ีเปิดกวา้งและเสรี จะส่งผล
ให้บุตรมีความสุขและมีความสนใจใน
กิจกรรมทีเนน้ความคิดสร้างสรรค ์

Siegelman (1973); Olszewski, 
Kulieke,andBuescher (1987); Torrance 
andGoff (1990); Piirto (1992); 
FeldhusenandGoh (1995); Zhou and 
George(2003); สิริชยั ดีเลิศและคณะ 
(2560) ศรายทุธ ชมเปราะและคณะ(2552) 

อตัลกัษณ์ท่ีบุตรยดึเป็นตน้แบบ
(Subject identity of children) 

ผูป้กครองคือบุคคลตน้แบบท่ีบุตรจะเรียนรู้
และท าตาม วิธีท่ีดีท่ีสุดในการเรียนรู้และ
พฒันาความคิดสร้างสรรคคื์อสังเกตและ
ปฏิบติัตามผูป้กครอง 

Mansfield and Busse (1981); 
Pohlman(1996); Snowden and Christian 
(1999) 

ส่วนประกอบของโรงเรียน (School element) 
ชั้นปีการศึกษา ชั้นปีท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความคิด

สร้างสรรคข์องนกัศึกษาท่ีต่างกนั 
ศรายทุธ ชมเปราะและคณะ(2552) 

การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ การแกปั้ญหาเก่ียวขอ้งกบัความอยากรู้อยาก
เห็นและความเช่ือมัน่ในตนเองซ่ึงส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค ์

ศรายทุธ ชมเปราะและคณะ(2552) 

กระบวนการเรียนตามสาขาวิชา 
 

การให้นกัศึกษาเรียนแบบออกภาคสนาม
โดยให้ผูเ้รียนเลือกมุมมองสเก็ตช์ใน
สถานท่ีจริงพร้อมวิเคราะห์และประเมิน
ความเขา้ใจในการวิเคราะห์ กบัประเมิน
ความพอใจในการเรียนดว้ยแบบสอบถาม 
ผลการวิจยัพบวา่กระบวนการเรียนน้ีส่งผล
ให้นกัศึกษาเกิดกระบวนการสร้างสรรค์
และพอใจในการเรียนมากท่ีสุด 

วีระยตุ ขุย้ศร (2557) 
ศรายทุธ ชมเปราะและคณะ(2552) 

สมัพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วมห้อง (Peer 
relations) 

ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมห้องเป็นการ
สมัพนัธ์ทางสังคมภายในกลุ่มนกัเรียนท่ี
อา้งอิงจากความสนใจและทศันคติท่ีมี
ร่วมกนั 

Torrance (1988); Mumford andGustafson 
(1988); Williamson (1998);Ministry of 
Education (2003); Clegg(2008) 

ปฎิสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบัอาจารย ์
(Teacher-student interaction) 

เม่ืออาจารยผ์ูส้อนน าเสนอความคิด
สร้างสรรคเ์ขา้ไปในการเรียนการสอน และ 
ในทศันคติขณะท่ีมีปฎิสมัพนัธ์กบันกัเรียน
จะส่งผลให้ความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน
มีการพฒันากา้วหนา้ข้ึน 
 

Osborn (1953); Siegelman (1973); 
Mansfield and Busse (1981); Woodman 
et al. (1993); Siau (1997); 
Csikszentmihalyi (1999); Moss (2002) 
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ตวัแปร รายละเอียด แหล่งอา้งอิง 
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน (School 
environment) 

โรงเรียนจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างบรรยากาศ 
ท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์เพื่อสร้างโครงสร้าง
ของโรงเรียนให้มีความมุ่งมัน่ทางความคิด
สร้างสรรคอ์ยา่งชดัเจน และการพฒันา
บรรยากาศในการเรียนรู้จะส่งผลต่อการ
สร้างนวตักรรมใหม่ๆ 

McDonough and McDonough 
(1987);Csikszentmihalyi (1999); 
Chandler,Keller, and Lyon (2000); 
Ministry ofEducation (2003); Dodds et al. 
(2002);Chen and Chen (2010a, 2010b) 
ศรายทุธ ชมเปราะและคณะ(2552) 

ชุมชน (Community)   
ส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ทางสังคม 
(Social education environment) 

การเรียนรู้ทางสงัคมหลากหลายรูปแบบใช้
ความคิดสร้างสรรคใ์นทุกๆระดบัของพล
เรือน และท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือความส าคญั
ของการปรับปรุงของความรู้ดา้นความคิด
สร้างสรรค ์รวมถึงหลกัสูตร สาขาวิชาท่ี
เรียน และคณะวิชาท่ีแตกต่างกนัก็ส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค ์

Mumford and Gustafson (1988);Amabile 
(1996); Sternberg and Lubart(1996); 
Csikszentmihalyi (1999);Ripple (1999); 
Ministry of Education(2003); สิริชยั ดีเลิศ
และคณะ(2560) 

ส่ิงแวดลอ้มทางวฒันธรรมทางสังคม 
(Social cultural environment) 

รัฐบาลท าการผสานรวมความสมัพนัธ์
ระหวา่งความคิดสร้างสรรคแ์ละวฒันธรรม
ทางสงัคม,มีการจดัท าให้ลกัษณะต่างๆของ
วฒันธรรม ซ่ึงมีผลดีต่อการพฒันาทาง
ความคิดสร้างสรรค,์การเคารพเร่ืองความ
แตกต่าง,การรักษาความสุขและการเรียนรู้
และส่ิงแวดลอ้มเชิงนวตักรรม และ การ
กระตุน้ท่ีเพียงพอส าหรับส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ
พฒันาความคิดสร้างสรรค ์

Arieti (1976); Mellou (1996); Runcoand 
Walberg (1998); Moss (2002);Ministry of 
Education (2003) 

ท่ีมา: ประยกุตจ์าก Hung-Yi Wu, et al.; (2014)  
 
ส่วนตวัแปรท่ีไม่ไดน้ ามาศึกษานั้นได้แก่ ด้านลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคล  ด้านพ้ืนเพครอบครัว ด้าน

ส่วนประกอบของโรงเรียนนั้นผูว้ิจยัไม่เลือกตวัแปรดา้นการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบั
อาจารย ์และ ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน และดา้นชุมชนเน่ืองจากเป็นการศึกษาเฉพาะในตวัเมือง เน่ืองจากตวัแปร
เหล่าน้ีไม่มีผลต่อความคิดสร้างสรรคใ์นตวันกัศึกษา 

ในงานวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความคิดสร้างสรรคเ์ฉพาะองคป์ระกอบดา้นความคิดริเร่ิม ของ Torrance โดย
จดักลุ่มความคิดสร้างสรรค์ตามประเด็นยอ่ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ริเร่ิมใหม่ 2) ริเร่ิมแบบต่อยอด และ 3) ริเร่ิมเรียนรู้ 
และภายหลงัการวิเคราะห์จดักลุ่ม (Cluster analysis) ผูว้ิจยัอธิบายลกัษณะตวัแปรท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์
ทั้ง 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) รูปแบบการเล้ียงดู 2) อตัลกัษณ์บุตรท่ียึดเป็นตน้แบบ 3) กระบวนการเรียนตามสาขาวิชา 
(เกรดในวชิาทางศิลปะ) 4) สมัพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วมหอ้ง และ 5) ชั้นปี 
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                                                      ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 จากการกรอบแนวคิดการวิจัย ผูว้ิจัยตั้ งสมมติฐาน 2 ข้อดังน้ี 1) นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพสามารถจดักลุ่มตามความคิดสร้างสรรคไ์ดอ้อกเป็น 3 กลุ่ม และ 2) นกัศึกษากลุ่มท่ีมีความคิดสร้างสรรค์
สูงจะมีการเล้ียงดูแบบเอาใจใส่ ชั้นปีสูง ไดเ้กรดสูงในวิชาศิลปะ อตัลกัษณ์ท่ีบุตรยึดเป็นตน้แบบเป็นแบบเปิดรับ
ประสบการณ์ และ มีสมัพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วมหอ้งท่ีดี 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวจิยัเชิงส ารวจ (survey research) ประชากรท่ีใชใ้นการด าเนินงานวจิยัในคร้ังน้ีคือ 
นกัศึกษาจากมหาวิทยาลยักรุงเทพ ชั้นปีท่ี 2 และ 3 ในวิชาการจดัการผลิตภณัฑ์จ านวน 176 คน โดยท าการเก็บ
จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 80 คน ซ่ึงจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีไดน้ั้นค านวณมาจากแนวคิดของ Cluster analysis คือ 
5*2K โดย K คือ จ านวนตวัแปรท่ีใช้ในการจัดกลุ่ม ดังนั้น 5x23=40 คน ขนาดตวัอย่างท่ีใช้จึงเพียงพอกับการ
วเิคราะห์จดักลุ่ม (Dolnicar, 2002) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัใชแ้บบวดัความคิดสร้างสรรค์ของก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ์ (2550) โดย
สร้างตามทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance โดยมีค่าความเท่ียง (reliability) ด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบัคมีค่าเท่ากับ 0.812  ส่วนตัวแปร 5 ตัวแปร ได้แก่ 1) รูปแบบการเล้ียงดูสร้างจากแนวคิดของ 
Baumrind (1971)  และ Maccoby and Martin (1983)  2) ชั้นปีสร้างจากชั้นปีของนักศึกษา ประกอบดว้ย 2 ชั้นปี 
ไดแ้ก่ ปี 2 และ ปี 3  3) เกรดในวชิาศิลปะสร้างจากเกรดท่ีนกัศึกษาไดรั้บในวชิา ศท.115 สุนทรียภาพแห่งชีวติ 4) 
อตัลกัษณ์ท่ีบุตรยึดเป็นตน้แบบสร้างจากแนวคิดของ Mansfield and Busse (1981) และ 5) สัมพนัธภาพกบัเพ่ือน
ร่วมหอ้งสร้างจากการประเมินความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนโดยตวันกัศึกษาเอง  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการด าเนินงานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลผา่นทาง Google Form โดยใช้
วธีิส่งแบบสอบถามเขา้ในอีเมลข์องกลุ่มวชิาท่ีนกัศึกษาซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งก าลงัศึกษาอยู ่และให้นกัศึกษาเขา้มา
ท าแบบสอบถามดว้ยวธีิการแบบสมคัรใจ  
 
 

รูปแบบการอบรมเล้ียงดู 

ชั้นปี 

เกรดในวชิาทางศิลปะ 

อตัลกัษณ์ท่ีบุตรยดึเป็นตน้แบบ 

สมัพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วมหอ้ง 

ความคิดสร้างสรรคด์า้นความริเร่ิม 
1) ริเร่ิมใหม่ 

2) ริเร่ิมแบบต่อยอด 

3) ริเร่ิมเรียนรู้ 
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การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัใชว้ธีิวเิคราะห์ขอ้มูลเพ่ือตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั 2 ขอ้ ดงัน้ี 
1) ใชก้ารวเิคราะห์จดักลุ่ม (cluster analysis) ดว้ยวธีิ K-Mean และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย

การวเิคราะห์ความแปรปรวน 
2) ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) เพ่ืออธิบายถึงตวัแปรทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ รูปแบบการเล้ียงดู 

อตัลกัษณ์บุตรท่ียึดเป็นตน้แบบ  กระบวนการเรียนตามสาขาวิชา (เกรดในวิชาทางศิลปะ) สัมพนัธภาพกบัเพ่ือน
ร่วมหอ้ง และ  ชั้นปี ซ่ึงส่งผลต่อกระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค ์
 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ผูว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัเพ่ือตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัทั้ง 2 ขอ้ ดงัน้ี 
1) ผลการจดักลุ่มนักศึกษาโดยใช้ระดบัความคดิสร้างสรรค์ของนักศึกษา ผูว้จิยัไดจ้ดักลุ่มนกัศึกษาใส่ตวั

แปรความคิดสร้างสรรคใ์น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ริเร่ิมใหม่ 2) ริเร่ิมแบบต่อยอด และ 3) ริเร่ิมเรียนรู้ ดว้ยการวเิคราะห์
จดักลุ่ม (cluster analysis) ผลการวเิคราะห์พจิารณาจากภาพประกอบท่ี 2 พบวา่ ผูว้จิยัพิจารณาจดักลุ่มนกัศึกษา
ออกเป็น 4 กลุ่ม (ตามเสน้ประ) ดงัน้ี กลุ่มท่ี 1 จ านวน 51 คน กลุ่มท่ี 2 จ านวน 25 คน กลุ่มท่ี 3 จ านวน 2 คน และ
กลุ่มท่ี 4 จ านวน 4 คน 

 

 
ภาพประกอบที ่2  การวเิคราะห์ cluster 

 
ผลจากการจัดกลุ่ม พบว่า ระดบัความคิดสร้างสรรค์แบบริเร่ิมใหม่นั้น นักศึกษากลุ่มท่ี 3 มีความคิด

สร้างสรรค์มากท่ีสุดเม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืน ส าหรับความคิดสร้างสรรค์แบบริเร่ิมต่อยอดนั้น นักศึกษากลุ่มท่ี 2 มี
ความคิดสร้างสรรคม์ากท่ีสุดเม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืน และความคิดสร้างสรรคแ์บบริเร่ิมเรียนรู้นั้น นกัศึกษากลุ่มท่ี 3 
มีความคิดสร้างสรรคม์ากท่ีสุดเม่ือเทียบกบักลุ่ม ดงัตารางท่ี 2 และภาพประกอบท่ี 3 
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ริเร่ิมใหม่

ริเร่ิมแบบต่อยอด
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ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์จดักลุ่มดว้ยวธีิ K-Mean และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยการวเิคราะห์

ความแปรปรวน 
องคป์ระกอบ ค่าเฉล่ีย ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 4 F P 
ริเร่ิมใหม่ 
ริเร่ิมแบบต่อ
ยอด 
ริเร่ิมเรียนรู้ 

3.131 
3.020 
3.461 

3.947 
4.080 
4.230 

4.500 
1.250 
4.625 

2.500 
1.875 
4.500 

20.371 
46.998 
21.113 

0.000 
0.000 
0.000 

 

ภาพประกอบที ่3 กราฟแท่งแสดงระดบัความคิดสร้างสรรคใ์นดา้นต่างๆของนกัศึกษาแต่ละกลุ่ม 
 

2) ลกัษณะของนกัศึกษาตามกลุ่มระดบัความคดิสร้างสรรค์ มีขอ้คน้พบใน 3 ประเด็นดงัน้ี 
2.1) ลกัษณะของนกัศึกษาในกลุ่มที ่ 1 ทีม่คีวามคดิสร้างสรรค์ทั้งด้านริเร่ิมใหม่ ริเร่ิมแบบต่อยอด 

และริเร่ิมแบบเรียนรู้ มค่ีาเฉลีย่ทีน้่อยกว่ากลุ่มที ่2 โดยนกัศึกษากลุ่มท่ี 1มีลกัษณะส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นปี
ท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ  66% และไม่เคยเรียนวชิา ศท.115 คิดเป็นร้อยละ 58.7% นกัศึกษาในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะยดึ
รูปแบบผูป้กครองในดา้นเปิดรับประสบการณ์ และ พิถีพิถนัมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 62.5%  ส่วนใหญ่แลว้
นกัศึกษาในกลุ่มน้ีจะมีสมัพนัธภาพกบัเพ่ือนในกลุ่มอยูใ่นเกณฑท่ี์มากคิดเป็นร้อยละ  61.1%    และไดรั้บการเล้ียง
ดูแบบเอาใจใส่คิดเป็นร้อยละ 60%  ซ่ึงความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษาในกลุ่มท่ี 1 น้ีอยูใ่นลกัษณะของความคิด
สร้างสรรคริ์เร่ิมแบบเรียนรู้ ส่วนลกัษณะของนกัศึกษาในกลุ่มท่ี 2 นั้นส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 คิดเป็น
ร้อยละ  37.1% และไม่เคยเรียนวชิา ศท.115 คิดเป็นร้อยละ 32.6% นกัศึกษาในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะยดึรูปแบบ
ผูป้กครองในดา้นเปิดรับประสบการณ์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.3%      ส่วนใหญ่แลว้นกัศึกษาในกลุ่มน้ีจะมี
สมัพนัธภาพกบัเพ่ือนในกลุ่มอยูใ่นเกณฑท่ี์มากคิดเป็นร้อยละ 33.3% และไดรั้บการเล้ียงดูแบบเอาใจใส่คิดเป็น
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ร้อยละ 31.7% ซ่ึงความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษาในกลุ่มท่ี 2 น้ีอยูใ่นลกัษณะของความคิดสร้างสรรคริ์เร่ิม
แบบเรียนรู้ 

2.2) นักศึกษาในกลุ่มที่ 3 มีความคดิสร้างสรรค์ในด้านริเร่ิมแบบใหม่และริเร่ิมแบบเรียนรู้มากที่สุด
เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น แต่กลับมีความคิดสร้างสรรค์แบบต่อยอดน้อยที่สุด โดยลกัษณะของนักศึกษากลุ่มท่ี 3 นั้น
ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีท่ี 38 คิดเป็นร้อยละ 4.3% และไม่เคยเรียนวิชา ศท.115 คิดเป็นร้อยละ 4.3% 
นกัศึกษาในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะยึดรูปแบบผูป้กครองในดา้นเปิดรับประสบการณ์ และ ไม่เสถียรทางอารมณ์มาก
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 4.2% และ 16.7% ตามล าดบั ส่วนใหญ่แลว้นักศึกษาในกลุ่มน้ีจะมีสัมพนัธภาพกบัเพ่ือนใน
กลุ่มอยูใ่นเกณฑท่ี์มากท่ีสุดคิดเป็น 12.5% ไดรั้บการเล้ียงดูแบบเอาใจใส่และแบบทอดท้ิงคิดเป็น 1.7% และ 9.1% 
ตามล าดับ ซ่ึงความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในกลุ่มท่ี 3 น้ีอยู่ในลกัษณะของความคิดสร้างสรรค์ริเร่ิมแบบ    
เรียนรู้ 

2.3) นักศึกษาในกลุ่ มที่  4 มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านริเร่ิมแบบเรียนรู้มาก แต่มีความคิด
สร้างสรรค์แบบริเร่ิมใหม่และริเร่ิมแบบต่อยอดน้อย โดยลกัษณะของนกัศึกษากลุ่มท่ี 4 นั้นก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 
3และปีท่ี 2 คิดเป็น 4.3% และ 5.7% ตามล าดบั เแต่นกัศึกษากลุ่มน้ีเคยเรียนวิชา ศท.115 ไดเ้กรด A,B และไม่เคย
เรียนวิชา ศท.115 ในจ านวนท่ีเท่ากัน คิดเป็น 7.4% และ 4.3% ตามล าดับ นักศึกษาในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะยึด
รูปแบบผูป้กครองในดา้นพิถีพิถนัมากท่ีสุดคิดเป็น 8.3% ส่วนใหญ่แลว้นักศึกษาในกลุ่มน้ีจะมีสัมพนัธภาพกบั
เพ่ือนในกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ท่ีมากคิดเป็น 5.6% และได้รับการเล้ียงดูแบบเอาใจใส่คิดเป็น 6.7% ซ่ึงความคิด
สร้างสรรคข์องนกัศึกษาในกลุ่มท่ี 4 น้ีอยูใ่นลกัษณะของความคิดสร้างสรรคริ์เร่ิมแบบเรียนรู้ 

 

6. อภิปรายผล  
1. การวิเคราะห์จดักลุ่มนกัศึกษาไดอ้อกมาเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1)กลุ่มท่ีมีความคิดทั้ง 3 ดา้นปานกลาง 2) 

กลุ่มท่ีมีความคิดทั้ง 3 ดา้นสูง 3)กลุ่มท่ีมีความคิดสร้างสรรคด์า้นริเร่ิมใหม่และริเร่ิมแบบเรียนรู้สูง แต่ริเร่ิมแบบต่อ
ยอดต ่า 4)กลุ่มท่ีมีริเร่ิมแบบเรียนรู้สูง แต่ริเร่ิมใหม่และริเร่ิมแบบต่อยอดต ่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้
เน่ืองจากผลการวจิยัจดักลุ่มออกมาไดเ้ป็น 4 กลุ่ม และไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Gilson & Shalley (2004)   ซ่ึง
ได้ท าการทดลองหากระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงผลจากการการวิเคราะห์จดักลุ่ม 
(cluster analysis) พบวา่สามารถแบ่งกลุ่มออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ซ่ึงจากผลการทดลองกลุ่มคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์
ท่ีสูงกวา่คนอ่ืนจะมีการรับรู้วา่งานท่ีท าตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรคท่ี์สูง และมีบุคลิกท่ีชอบใชเ้วลาในการเขา้สงัคม
พูดคุยกบัผูค้น ดงันั้นอาจารย ์ผูส้อนจึงควรเขา้ใจวา่นักศึกษาในชั้นเรียนนั้นมีลกัษณะทางความคิดสร้างสรรค์ท่ี
ต่างกนัและแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่ม จึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัการเรียนการสอนท่ีต่างกนัเพ่ือตอบสนองต่อลกัษณะท่ี
ต่างกันของนักศึกษาเพ่ือส่งผลให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ท่ีมากข้ึน ส าหรับขอ้จ ากัดของงานวิจัยในคร้ังน้ีคือ 
งานวิจัยน้ีท าการศึกษาเฉพาะวิชา การจัดการผลิตภณัฑ์ ของนักศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพคณะบริหารธุรกิจ
เท่านั้น ดงันั้นจึงไม่สามารถเอาไปอา้งอิงกบันกัศึกษาของมหาวทิยาลยักรุงเทพในคณะอ่ืนไม่ได ้ 
 2. ถา้พิจารณาในทุกมิติ นกัศึกษากลุ่มท่ี 2 มีความคิดสร้างสรรค์ดีท่ีสุด แต่ถา้พิจารณาเฉพาะดา้นริเร่ิม
แบบใหม่และริเร่ิมแบบเรียนรู้นักศึกษากลุ่มท่ี 3 จะมีความคิดสร้างสรรค์ดีท่ีสุด  มีการเล้ียงดูแบบทอดท้ิง และ
ยดึอตัลกัษณ์ในดา้นเปิดรับประสบการณ์ และมีสัมพนัธภาพกบัเพ่ือนในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากการเล้ียงดูแบบ
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ทอดท้ิงและการยึดตน้แบบแบบเปิดรับประสบการณ์ท าให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตวัไดอ้ย่างอิสระเสรี 
ประกอบกับมีสัมพนัธภาพท่ีดีกับกลุ่มเพ่ือน ซ่ึงเหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยกระตุ ้นความคิดสร้างสรรค์ทั้ งส้ิน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน  
 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
1) อาจารยผ์ูส้อนและทางมหาวทิยาลยัควรน าผลงานการวจิยัน้ีมาวางแผนการสอนใหส้อดคลอ้งกบั

ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของนกัศึกษาทั้ง 4 กลุ่มซ่ึงมีระดบัความคิดสร้างสรรคท่ี์แตกต่างกนั ดงันั้นการปรับรูปแบบ
การเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะของนกัศึกษาจะช่วยเพ่ิมสร้างความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์
ของนกัศึกษาท่ีมากข้ึน 

2) อาจารยผ์ูส้อนในวชิาจดัการผลิตภณัฑค์วรน าผลงานการวจิยัน้ีมาวางแผนงานสอนในวชิาท่ี
นกัศึกษาตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์เช่น การจดัการและออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ โดยสนบัสนุนหรือกระตุน้ให้
นกัศึกษาดึงความคิดสร้างสรรคข์องตนเองออกมาใช ้โดยตอ้งค านึงถึงปัจจยัพ้ืนฐานท่ีแตกต่างกนั เช่น ชั้นปี การ
อบรมเล้ียงดู เกรดในวชิาทางศิลปะ อตัลกัษณ์ท่ีบุตรยดึเป็นตน้แบบ และ สมัพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วมหอ้ง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 มหาวิทยาลยัควรน าผลการวิจยัน้ีไปศึกษากบันกัศึกษาในทุกๆคณะของมหาวิทยาลยักรุงเทพเพ่ือสร้าง
ศกัยภาพทางกระบวนการทางความคิดสร้างสรรคใ์หก้บันกัศึกษาในทุกๆคณะและจดัการเรียนการสอนของแต่ละ
คณะเพ่ือเน้นการเพ่ิมพูนทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ และสอดคลอ้งกับนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีเป็น
มหาวทิยาลยัสร้างสรรค ์
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการจาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้ งส้ิน 60 บริษัท โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลจาก SET-SMART ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis : MRA) 

ผลจากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินทั้ง 13 อตัราส่วน กบัอตัราผลตอบแทนผู ้
ถือหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ พบวา่อตัราส่วน
เงินทุนหมุนเวยีน อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม มีความความสมัพนัธ์เชิง
บวกกบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น นอกจากน้ีระยะเวลาในการเก็บหน้ี อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร และอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม มีความความสัมพนัธ์
เชิงลบกบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่านักลงทุนสามารถใช้ขอ้มูลทางบญัชีในดา้น
อตัราส่วนทางการเงินเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาตดัสินใจในการลงทุนหลกัทรัพยไ์ด ้

 
ค าส าคญั: อตัราส่วนทางการเงิน อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ อุตสาหกรรมบริการ 
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ABSTRACT 
This study aimed to examine relationships between financial ratios and return on equity of the listed 

companies in stock exchange of Thailand focusing on services industries. Sixty services industry companies 
were selected from SET-SMART database, Stock exchange of Thailand. Descriptive statistic and inferential 
statistic, Multiple Regression Analysis, were used for data analyzed. 

The study of 13 financial ratios and return on equity of services industries in the listed companies in 
stock exchange of Thailand showed that there was positive relationship between return on equity and current 
ratio, receivables turnover, and total assets turnover. On the contrast, there was negative relationship between 
return on equity and average collection period, inventory turnover, fixed assets turnover, and debt to equity 
ratio. The result from this study indicated that the investor can use financial ratio data as criteria for their 
decision making in investment in security.  

   
KEYWORDS: financial ratios, return on equity, service industry 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีความส าคญัในตลาดทุนและตลาดการเงิน

ไทย โดยท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางและทางเลือกหลักในการซ้ือขายแลกเปล่ียนหลักทรัพยข์องผูร้ะดมทุนละ                  
นกัลงทุน ผูล้งทุนสามารถเปล่ียนหลกัทรัพยเ์ป็นเงินสดภายในเวลาท่ีตอ้งการ และราคาท่ีเหมาะสมตามการท างาน
ของกลไกราคา ซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจส าคญัท่ีท าใหผู้มี้เงินออมสนใจจะเขา้มาลงทุนในหลกัทรัพยม์ากข้ึน โดยผูล้งทุนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ก าไรจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เงินปันผล 
หรือดอกเบ้ีย เป็นตน้ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2554 : 45-46)   

การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับผูท่ี้ตอ้งการแสวงหา
ผลตอบแทนท่ีให้ผลดีกว่า โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้ก าหนดกลุ่มอุตสาหกรรมไว ้8 กลุ่มดงัน้ี 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) ธุรกิจ
การเงิน (Financials) สินคา้อุตสาหกรรม (Industrials) อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง (Property & Construction) 
ทรัพยากร (Resources) บริการ (Services) และเทคโนโลยี (Technology) และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยงั
ไดแ้บ่งกลุ่มอุตสาหกรรมบริการเป็นหมวดธุรกิจไวด้งัน้ี พาณิชย ์(Commerce) การแพทย ์(Health Care Services) 
ส่ือและส่ิงพิมพ์ (Media & Publishing) บริการเฉพาะกิจ(Professional Services) การท่องเท่ียวและสันทนาการ 
(Tourisms & Leisure) และขนส่งและโลจิสติกส์(Transportation & Logistics) ซ่ึงอุตสาหกรรมบริการมีการ
ขยายตวัมากข้ึน และมีทิศทางแนวโน้มท่ีจะขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงไดรั้บการส่งเสริมและ
สนบัสนุนจากโยบายภาครัฐ และเอกชนท่ีร่วมมือกนัขยายอุตสาหกรรมบริการใหเ้พ่ิมมากข้ึน ในปัจจุบนัประเทศ
ท่ีพฒันาแลว้จะมีรายไดจ้ากอุตสาหกรรมบริการเป็นจ านวนมาก เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมบริการเพ่ือสุขภาพของ
ไทยในปัจจุบนัถือวา่มีจุดแขง็มากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียนส่วนหน่ึงจากนโยบาย
ของภาครัฐท่ีพยายามผลกัดนัใหไ้ทยเป็นศูนยก์ลางดา้นสุขภาพและการแพทยแ์บบครบวงจร ผูป้ระกอบการไทยท่ี
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เก่ียวขอ้งทั้ งหมด เช่น แพทย ์พยาบาล กลุ่มธุรกิจคลินิก สปา หรืออ่ืน ๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ งตวัแทนการท่องเท่ียว
โรงแรมต่างๆ ไดมี้การปรับตวัเพ่ือรองรับตลาดตามไปดว้ย แมใ้นปัจจุบนักลุ่มอุตสาหกรรมการบริการจะเป็นท่ี
สนใจของนักลงทุนให้หันมาสนใจอยา่งต่อเน่ืองก็ตาม แต่ถึงอยา่งไร การลงทุนในตลาดหลกัทรัพยก็์สามารถมี
ความเส่ียงได ้เช่นเดียวกนักบัการลงทุนในประเภทอ่ืนๆ ดงันั้น ส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจให้นกัลงทุนจะน ามาพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนั้ นคือ งบการเงินของบริษัทท่ีท าให้ทราบถึงฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานซ่ึงในการวิเคราะห์งบการเงิน ถือเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญในการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้
ปัจจยัพ้ืนฐาน (Fundamental analysis) ซ่ึงอาศยังบการเงินทั้งในปัจจุบนัและท่ีผ่านมาของบริษทัวา่ยงัมีสถานะท่ี
มัน่คงดีหรือไม่ (เฉลิมขวญั ครุฑนุญยงค,์ 2551) กล่าววา่ การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินเป็นเสมือนเคร่ืองมือ
ในการวางแผน การจดัการ และการควบคุมทางดา้นการบญัชีและการเงินเป็นอยา่งดี ดงันั้นการวเิคราะห์อตัราส่วน
ทางการเงินจึงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีช่วยในการตดัสินใจส าหรับการพิจารณาลงทุนของนกัลงทุนในการเปรียบเทียบ
รายการต่าง ๆในงบการเงิน ซ่ึงจะท าใหผู้ป้ระกอบการและนกัลงทุนไดท้ราบถึงฐานะทางการเงิน นโยบาย และผล
การด าเนินงานทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
        จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการจึงเป็นท่ีน่าสนใจในการลงทุนเป็นอยา่งมาก ในการศึกษา
คร้ังน้ีจึงไดน้ าอตัราส่วนทางการเงินมาใชเ้พ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) ของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเลือกศึกษาบริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ                 
โดยขอ้มูลผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถน าไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของผูบ้ริหารกิจการอุตสาหกรรมและนกัลงทุนในการ
คาดการณ์ผลการด าเนินงานและน ามาใชใ้นการพิจารณาประกอบการตดัสินใจเพ่ือให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่ามาก
ท่ีสุด 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

         เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกับอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ไดมุ่้งเนน้ศึกษาทางดา้นอตัราส่วนทาง
การเงิน ซ่ึงอตัราส่วนทางการเงินนั้นแบ่งเป็นหลายรูปแบบ ในการวิจยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาอตัราส่วนทางการเงิน 4 
ประเภท คือ 1) การวดัสภาพคล่อง 2) การวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 3) การวดัสภาพหน้ี และ 4) การวดั
ความสามารถในการท าก าไร โดยก าหนดใหเ้ป็นตวัแปรตน้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไวด้งัแผนภาพท่ี 1 
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   ตวัแปรต้น           ตวัแปรตาม 

1. การวดัสภาพคล่อง (Liquidity ratios) 
    1.1 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน (Current ratio: CR): β1 
    1.2 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว (Quick ratio: QR): β2 

 อตัราผลตอบแทนต่อ
ส่ วน ข อ งผู ้ ถื อ หุ้ น 
ข อ ง บ ริ ษั ท ท่ี จ ด
ท ะ เบี ยน ใน ตล าด
ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ 
 
 
อตัราผลตอบแทนต่อ
ส่ วน ข อ งผู ้ ถื อ หุ้ น 
ข อ ง บ ริ ษั ท ท่ี จ ด
ท ะ เบี ยน ใน ตล าด
ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ 

 

  
2. การวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Activity ratios)  
    2.1 อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี (Receivables turnover: RT): β3 
    2.2 ระยะเวลาในการเก็บหน้ี (Average collection period: ACP): β4 
    2.3 อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ (Inventory turnover: IT) : β5 
    2.4 ระยะเวลาในการขายสินคา้ (Holding period: HP): β6 
    2.5 อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร (Fixed assets turnover: FAT): β7 
    2.6 อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม (Total assets turnover: TAT): β8 
 

3. การวดัสภาพหน้ีสิน (Leverage ratios) 
    3.1 อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to equity ratio: DER): β9 
    3.2 อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย (Interest    coverage  ratio: 
ICR): β10 
 

4. การวดัความสามารถในการท าก าไร (Profitability ratios) 
    4.1 อตัราก าไรขั้นตั้น (Gross profit margin: GPM): β11 
    4.2 อตัราก าไรสุทธิ (Net profit margin: NPM): β12 
    4.3 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (Return on total assets: ROA): β13 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราส่วนทางการเงินกับอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ” โดยท าการศึกษาบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผูว้ิจยัใชข้อ้มูลจากงบการเงินประจ าปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559 
เพ่ือท าการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางเงินกบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้        
 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 การศึกษาเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดแห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมบริการเป็นกลุ่ม
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ท่ีจ  าเป็นศึกษารวมทั้งหมดจ านวน 104 บริษทั และท าการคดัเลือกจ านวน 60 บริษทั เพ่ือเป็นกลุ่มตวัอยา่ง (สืบคน้
ขอ้มูลจาก: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2560) จ านวน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
การศึกษาวจิยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทั

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ไดท้ าการศึกษาระหวา่งตวัแปรตน้ 
ไดแ้ก่ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี ระยะเวลาใน
การเก็บหน้ี อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ ระยะเวลาในการขายสินคา้ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
ถาวร อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนวดัความสามารถ
ในการจ่ายดอกเบ้ีย อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม กบัตวัแปรตาม คือ 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
การศึกษาวจิยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทั

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ไดท้ าการศึกษาบริษทัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ จ านวนทั้งส้ิน 104 บริษทั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 
2559 ซ่ึงใชข้อ้มูลทุติยภูมิจากรายงานประจ าปี และงบการเงินดา้นอตัราส่วนทางการเงินจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยมาใชใ้นการวเิคราะห์โดยใชส้มการถดถอยเชิงพหุ 
       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
      ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบดว้ยรายงานประจ าปี งบ
การเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัทตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 
จ านวนทั้งส้ิน 104 บริษทั ตั้งแต่ปี 2555 – 2559 ระยะเวลา 5 ปี โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากฐานขอ้มูลจาก SET-
SMART ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แลว้น ามาแทนค่าเพ่ือหาตวัค่าของแต่ละตวัแปรดงัต่อไปน้ี  
     4.5.1 การวดัสภาพคล่อง 
     1) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน(เท่า) = สินทรัพยห์มุนเวยีน / หน้ีสินหมุนเวยีน 
     2) อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว(เท่า) = เงินสด + เงินลงทุนระยะสั้น+ลูกหน้ีการคา้ / หน้ีสิน
หมุนเวยีน 
     4.5.2 การวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
     1) อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี(เท่า) = ยอดขายเช่ือ / ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย 
     2) ระยะเวลาในการเก็บหน้ี(วนั) = ลูกหน้ีถวัเฉล่ีย * 365 / ยอดขายเช่ือสุทธิ 
     3) อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ(เท่า) = ตน้ทุนขายสินคา้ / สินคา้คงเหลือ 
     4) ระยะเวลาในการขายสินคา้(วนั) = สินคา้คงเหลือเฉล่ีย * 365 / ตน้ทุนขาย 
     5) อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร(เท่า) = รายไดร้วม / สินทรัพยถ์าวร 
     6) อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม(เท่า) = รายไดร้วม / สินทรัพยร์วม 
     4.5.3 การวดัสภาพหน้ีสิน 
     1) อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้(เท่า) = หน้ีสินรวม / ส่วนผูถื้อหุน้ 
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     2) อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย(เท่า) = ก าไรก่อนหักดอกเบ้ียและภาษี / 
ดอกเบ้ียจ่าย 
     4.5.4 การวดัความสามารถในการท าก าไร 
     1) อตัราก าไรขั้นตน้ (ร้อยละ) = ก าไรขั้นตน้ * 100 / ยอดขาย 
     2) อตัราก าไรสุทธิ (ร้อยละ) = ก าไรสุทธิ* 100 / ยอดขาย 
     3) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ร้อยละ) = ก าไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงิน
ได ้* 100 / สินทรัพยร์วม 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้จะท าการประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติดงัต่อไปน้ี  
      4.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
                    ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการแจกแจงหรืออธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา
ทัว่ไป สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ียของขอ้มูล (Mean) ค่าสูงสุดของขอ้มูล (Maximum) ค่าต ่าสุดของขอ้มูล (Minimum) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูล (Standard Deviation) 
      4.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
                      โดยน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้ งหมดมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้เทคนิคทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis : MRA) เพื่อวิเคราะห์ถึง
ความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งว่ามีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่และมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะใด ซ่ึงจะ
เป็นไปตามสมติฐานเม่ือระดบันยัส าคญัท่ีไดมี้ค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดคือ 0.05 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
จากตารางท่ี 1 เป็นการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทน

ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2555 – 2559 
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ตารางที ่1 การวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ของบริษทั
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559 

Variable 
Standardized 
Coefficients 

Beta 
t Sig. 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีน 0.162 1.997 0.047* 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว -0.125 -1.799 0.073 
อตัราการหมุนเวยีนของลูกหน้ี 0.122 3.815 0.000** 
ระยะเวลาในการเก็บหน้ี -0.079 -2.360 0.019* 
อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ -0.082 -2.965 0.003** 
ระยะเวลาในการขายสินคา้ -0.026 -0.760 0.448 
อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยถ์าวร -0.094 -2.816 0.005** 
อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม 0.065 1.660 0.098 
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ -0.177 -5.917 0.000** 
อตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย -0.050 -1.639 0.102 
อตัราก าไรขั้นตน้ -0.034 -0.991 0.322 
อตัราก าไรสุทธิ 0.037 0.733 0.464 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม 0.778 17.991 0.000** 
หมายเหตุ n = 300, R2 = 0.804, F= 89.982, Sig = 0.000 
**มีนยัส าคญัท่ี 0.01  *มีนยัส าคญัท่ี 0.05 

 
ผลการทดสอบจากตารางท่ี 1 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.804 แสดงว่า 

อตัราส่วนทางการเงินทั้ง 13 อตัราส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ สามารถอธิบายอตัราผลตอบแทนได ้ร้อยละ 
80.40 ส่วนการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

5.1 การวดัสภาพคล่อง 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน และอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว 

กบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ พบวา่อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ส่วนอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วไม่มีความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 

5.2 การวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี ระยะเวลาในการเก็บหน้ี อตัราการ

หมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ ระยะเวลาในการขายสินคา้ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร และอตัราการ
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หมุนเวียนของสินทรัพยร์วม กับอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ พบวา่อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวก กบัอตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนระยะเวลาในการเก็บหน้ี อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ และ
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรมีความสัมพนัธ์เชิงลบกับอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และ 0.05 และพบวา่ระยะเวลาในการขายสินคา้ และอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมไม่มีความสัมพนัธ์กบั
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ 

5.3 การวดัสภาพหนีสิ้น 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนวดั

ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย กบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการพบวา่ อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์เชิงลบ
กบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนอัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ 

5.4 การวดัความสามารถในการท าก าไร 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยร์วมกบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ พบว่ามีเพียงอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนอตัราก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรสุทธิไม่มีความสัมพนัธ์กับอตัรา
ผลตอบแทนผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 
 

6. อภิปรายผล  
การศึกษาวจิยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทั

ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559 สามารถ
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

6.1 การวดัสภาพคล่อง 
จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 และ 2 พบว่าอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์เชิงบวก กับ

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสัณฑพงศ์ คล่องวีระชยั (2559) ศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัอตัราการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพยใ์นหมวดธุรกิจหลกัของ
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีพบว่าอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับอัตราการ
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เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยใ์นทุกหมวดธุรกิจ ส่วนอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วไม่มีความสัมพนัธ์กบั
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของแกว้มณี อุทิรัมย ์(2557) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบั
ผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET100) ท่ีพบวา่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็วไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดหมาย ซ่ึงอตัราส่วน
เงินทุนหมุนเวียนและอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วเป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถในการแปลงสินทรัพย์
หมุนเวียนให้กลายเป็นเงินสดไดอ้ย่างเพียงพอและทนัต่อการช าระหน้ีระยะสั้นของกิจการ ถือเป็นอตัราส่วนท่ี
แสดงถึงสภาพคล่องของกิจการ 

6.2 การวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 พบวา่ อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ีมีความสัมพนัธ์

เชิงบวก กับอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนระยะเวลาในการเก็บหน้ี อตัราการหมุนเวยีนของ
สินคา้คงเหลือ และอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวรมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น
ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 และพบว่าระยะเวลาในการขายสินคา้ และอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วมไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ กล่าวคือ อตัราการหมุนเวียนของลูกหน้ี ระยะเวลาในการเก็บหน้ี อตัราการหมุนเวียนของ
สินคา้คงเหลือ ระยะเวลาในการขายสินคา้ อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยถ์าวร และอตัราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยร์วม เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัความสามารถหรือประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกิจการ ท าให้นกัลงทุน
สามารถน าอตัราส่วนเหล่าน้ีมาใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพยไ์ด ้ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ           
แกว้มณี อุทิรัมย ์(2557) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษทั
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET100) ท่ีพบวา่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อตัราส่วน
ทางการเงินทุกอตัราส่วนต่างมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดหมาย ยกเวน้อตัราการหมุนเวยีนของสินทรัพย ์
และอตัราก าไรจากการด าเนินงานท่ีไม่มีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดหมาย 

6.3 การวดัสภาพหนีสิ้น 
จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 9 และ 10 พบวา่ อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีความสมัพนัธ์

เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของแกว้มณี อุทิรัมย ์(2557) 
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET100) ท่ีพบวา่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้นมีความสัมพนัธ์กบัผลตอบแทนท่ีคาดหมายของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ส่วนอตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียไม่มีความสัมพนัธ์กับอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของ
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของชาลินี แสงสร้อย (2558) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วนทางการเงินกบัราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัจด
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ท่ีพบว่าอัตราส่วนวดั
ความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียไม่มีความสัมพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อ
หุ้น และอตัราส่วนวดัความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย เป็นอตัราส่วนท่ีใชว้ดัโครงสร้างทางการเงินของกิจการ
หรือใช้วดัความสามารถในการช าระหน้ีระยะยาวของกิจการ ถ้าอัตราส่วนน้ีสูงแสดงถึงความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการใชสิ้นทรัพยสู์ง อตัราส่วนทางการเงินเหล่าน้ีสามารถน ามาประกอบการตดัสินใจลงทุนใน
หลกัทรัพยไ์ด ้

6.4 การวดัความสามารถในการท าก าไร 
จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 11, 12 และ 13 พบว่า มีเพียงอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมท่ีมี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนอตัราก าไรขั้นตน้และอตัราก าไรสุทธิไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ กล่าวคือ อตัราก าไรขั้นตน้ อตัราก าไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม เป็น
อตัราส่วนท่ีส าคญัในการใชว้ดัความสามารถในการ าด าเนินงานของกิจการและวดัความสามารถในการท าก าไร 
ซ่ึงนกัลงทุนมกัใชอ้ตัราส่วนทางการเงินเหล่าน้ีมาใชป้ระเมินประสิทธิภาพในการลงทุนหรือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
วดัผลการด าเนินงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชาลินี แสงสร้อย (2558) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราส่วน
ทางการเงินกับราคาหลกัทรัพยข์องบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์หงประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ ท่ีพบว่าอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม มีนัยส าคญัทิศทางตรงกันข้ามกันกับราคา
หลกัทรัพยต์ามล าดบั ในขณะท่ีอตัราส่วนการทางการเงินอ่ืนๆ นั้นไม่มีความสมัพนัธ์ต่อราคาหลกัทรัพย ์
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูป้ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
สามารถน าผลการวิเคราะห์ทางดา้นอตัราส่วนทางการเงินมาปรับปรุงและพฒันาการด าเนินงานของกิจการให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

(2) นกัลงทุนสามารถวเิคราะห์ถึงความสามารถและศกัยภาพของแต่ละบริษทัไดเ้พียงส่วนหน่ึง โดย
นกัลงทุนจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัในการลงทุนดา้นอ่ืนๆ รวมไปถึงการพิจารณาวิเคราะห์งบการเงินและ
หมายเหตุประกอบของแต่ละบริษทั เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรศึกษาอตัราส่วนทางการเงินอ่ืนๆเพ่ิมเติม เพ่ือคน้หาปัจจยัท่ีอาจจะมีความสัมพนัธ์กบัอตัรา

ผลตอบแทนผูถื้อหุน้อยา่งมีนยัส าคญัไดม้ากข้ึน 
(2) ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อผลตอบแทนเพ่ิมเติม เพ่ือให้การตัดสินใจลงทุนใน

หลกัทรัพยเ์ป็นไปอยา่งถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 
(3) การวิจัยในอนาคตอาจวิเคราะห์เป็นรายบริษทั หรือวิเคราะห์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ หรือ

ศึกษาใหค้รอบคลุมบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทั้งหมดเพ่ือใหผ้ลการวจิยัท่ีไดดี้ยิง่ข้ึน 
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8. กติติกรรมประกาศ 
  การวจิยัในคร้ังน้ี ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารยว์ชัธนพงศ ์ ยอดราช อาจารยท่ี์ปรึกษาซ่ึงได้
สละเวลาและกรุณาให้ความรู้ ช้ีแนะแนวทางการศึกษา ตรวจทานและแกไ้ขขอ้บกพร่องในงาน ตลอดจนการให้
ค  าปรึกษาซ่ึงเป็นประโยชน์ในการวิจยัจนงานวิจยัคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์ครบถว้นส าเร็จไปไดด้ว้ยดี รวมไปถึง
อาจารยท่์านอ่ืนๆ ท่ีไดถ่้ายทอดวชิาความรู้ให ้จนสามารถน าวชิาการต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 
  นอกจากน้ี ขอขอบพระคุณ บิดา และมารดา ท่ีใหก้ารสนบัสนุนและเป็นก าลงัในการจดัท างานวจิยัช้ินน้ี
มาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณเพ่ือนทุกคนท่ีให้ความช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน าอนัเป็นประโยชน์แก่การจดัท า
งานวจิยัช้ินน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบภาวะผูน้ าในองค์การ

รัฐวสิาหกิจแห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี 2) ระดบัความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานใน
องค์การรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงในจังหวดัชลบุรี 3) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจและขวญัก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4) ศึกษาระดับของภาวะผูน้ าท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและขวญั
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ารรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยั
น้ี คือ พนกังานและลูกจา้งขององคก์ารรัฐวสิาหกิจแห่งหน่ึง จ านวน 150 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แบบสอบถามแบบ
มาตราส่วน 5 ระดบั ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบวา่ 1) ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบภาวะผูน้ า ไดแ้ก่ ผูน้ าแบบช้ีน า ผูน้ า
แบบสนบัสนุน ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม และผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.93, SD = 
.52 ) 2) ระดบัความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบั ( X = 3.90, SD = .50 ) 3) 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุต าแหน่งงาน และระยะเวลาปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั จะมีผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุและระยะเวลาปฏิบติังานท่ี
แตกต่างกนั จะมีขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4) รูปแบบ
ภาวะผูน้ าแบบสนับสนุน ผูน้ าแบบช้ีน า และผูน้ าแบมุ่งเน้นความส าเร็จ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและขวญั
ก าลงัใจในการปฏิบติังานโดยรวมท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคญั: ภาวะผูน้ า/ความพึงพอใจ/ขวญัและก าลงัใจ 
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were 1) to study the opinion level of leadership in a state enterprise in 
Chonburi province 2) to study the level of the job satisfaction and work morale of employees in a state 
enterprise in Chonburi province 3) to compare the level of job satisfaction and work morale by personal 
attributes 4) to study the level of leadership affecting to job satisfaction and work morale of employees in a 
state enterprise in Chonburi province. Simples in this study consisted of 150 staff and employees at state 
enterprise. Five – point scale questionnaires were distributed for data collection. SPSS program was used for 
data analysis. Statistics used in data analysis included percentage, average mean, standard deviation, t – test, 
one – way analysis of variance, and multiple regress analysis. The findings showed that 1) the level of 
leadership in dimension of directive leaders, supportive leaders, participative leaders and achievement – 
oriented leaders was at high level ( X = 3.93, SD = .52 ) 2) the level of the job satisfaction and work morale 
was at a high level ( X = 3.90, SD = .50 ) 3) job satisfaction the simples who had different age, position and 
work duration had different job satisfaction and work morale, whereas those who had different gender, age and 
work duration had different work morale at a significant level of .05 4) the level of leadership had different 
affect to the job satisfaction and work morale, in terms of supportive leaders, directive leaders and achievement 
– oriented leaders at the significant level of .05. 
 
KEYWORDS: leadership/satisfaction/morale 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
จากกระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีท าให้ทุกองค์กรตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงจากสภาพแวดลอ้มภายนอก

องคก์รทั้งปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัสังคม ปัจจยัทางเทคโนโลยี ปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และปัจจยัทางดา้นกฎหมายท าใหก้ารบริหารจดัการองคก์รในปัจจุบนัตอ้งเปล่ียนแปลงไป ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จและการอยูร่อดขององคก์รคือ ผูน้ าและบุคลากรภายในองคก์ร เน่ืองจากเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีจะน าพา
องคก์รไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้อาจกล่าวไดว้า่ทั้งสองส่วนมีความสัมพนัธ์กนั คือ ผูน้ าจะเก่ียวขอ้ง
กบัการก ากบัดูแล การสอนงาน การจูงใจ และการดลบนัดาลใจ เป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีลกัษณะของการใชอิ้ทธิพล
หรือการช้ีน า ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการกระท าหรือพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน (ศิริภทัร ดุษฎีววิฒัน์, 2555)  

ผูน้ าท่ีมีภาวะผูน้ าจะเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการบริหารงานในทุกๆ องคก์ร ภาวะผูน้ าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
ท่ีจะช่วยให้ผู ้บริหารบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายท่ีก าหนด ดังท่ี  Peter Drucker (1954) ได้ช้ีให้ เห็นถึง
ความส าคญัของภาวะผูน้ าว่าเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานและส าคญัยิ่งต่อองค์กรปัจจุบนั จนท าให้มีการเสาะแสวงหา
เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบุคคลท่ีมีความสามารถในการน าท่ีมีประสิทธิผล มีจุดมุ่งหมายหลกัเพ่ือความส าเร็จของงานตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์ร ลกัษณะของภาวะผูน้ ามีหลากหลายรูปแบบและมีคุณลกัษณะแตกต่างกนั ผูน้ าในองคก์ร
สามารถน ารูปแบบภาวะผูน้ าท่ีหลากหลายไปใชใ้นการบริหารงานใหเ้หมาะสม โดยรูปแบบภาวะผูน้ าท่ีเหมาะสม
นั้นจะข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ ลกัษณะของงาน และความตอ้งการของบุคลากรในองค์กร นอกจากนั้นผูน้ ายงัเป็น
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บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน สามารถกระตุน้และจูงใจบุคลากรในองคก์รใหน้ าศกัยภาพท่ีมีอยูอ่อกมาใชท้ างาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

ภาวะผูน้ าเป็นความสามารถของผูน้ าในการท าให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร ผูบ้ริหารสามารถพฒันาภาวะผูน้ าของตนไดโ้ดยการศึกษาคุณลกัษณะและพฤติกรรมท่ี
ประสบความส าเร็จแลว้พฒันาคุณลกัษณะและพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ี
ผูบ้ริหารจะเป็นผูน้ าท่ีประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึนด้วยการเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสมในการบริหารงานให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆ นอกจากการเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองใหมี้ภาวะผูน้ ามากยิ่งข้ึนแลว้ ผูบ้ริหารยงัตอ้ง
เรียนรู้เร่ืองการจูงใจเพ่ือท่ีจะสามารถชกัจูงให้บุคคลอ่ืนแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองอยา่งเต็มท่ี การจูงใจท่ีมีประสิทธิภาพสามารถท าไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ การตอบสนองความ
ตอ้งการของบุคคล ซ่ึงการท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคลได้นั้ น ผูบ้ริหารต้องเรียนรู้ความ
ตอ้งการประเภทต่างๆ ของบุคคล เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองไดถู้กวธีิตรงตามความตอ้งการ นอกจากน้ีการจูงใจ
ยงัสามารถท าโดยการชกัจูงให้บุคคลมีความคาดหวงัและมีความเช่ือมัน่ในผลลพัธ์ท่ีจะไดรั้บจากความพยายาม
ของตนเอง การจูงใจโดยให้ความเสมอภาคในผลตอบแทนจากการท างาน ตลอดจนการจูงใจดว้ยการเสริมแรง
เพื่อใหบุ้คคลมีพฤติกรรมตามพึงประสงค ์(สาคร สุขศรีวงศ,์ 2558) 

นอกจากภาวะผูน้ าในองค์กรแลว้ ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จและการอยู่รอดขององค์กรคือ 
ความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้ังคบับญัชา การเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีส าคญั เม่ือบุคลากรหรือกลุ่มคนท่ีมีขวญัก าลงัใจท่ีดีก็จะสามารถผนึกพลงักายและพลงัสมอง
และพร้อมท่ีจะร่วมมือร่วมใจกนัฝ่าฟันอุปสรรคเพ่ือให้การท างานไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการขององคก์ร ซ่ึงการท่ี
ผูใ้ตบ้ังคบับญัชาปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถส่วนหน่ึงมีผลมาจากการเสริมสร้างขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังาน ดงัท่ี จิราพร ระโหฐาน (2559) ท่ีพบวา่ การบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือการบรรลุ
เป้าหมายผลการปฏิบติังาน ปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาเป็นอนัดบัแรกคือ ปัจจยัความพึงพอใจในการท างาน  

งานวิจยัท่ีผ่านมาไดท้ าการศึกษาการสร้างขวญัก าลงัใจของพนกังานในองคก์รต่าง ๆ ไดแ้ก่ ประยรู สุข
พิทกัษ ์(2551) ไดท้ าการศึกษาถึงยทุธศาสตร์การส่งเสริมขวญัและก าลงัของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 
ภาคเหนือ เช่นเดียวกบั ศิริภทัร ดุษฎีววิฒัน์ (2555) ไดท้ าการศึกษาถึงภาวะผูน้ าท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ นอกจากน้ี ไกรสฤษฏ์ จันทร์แช่มช้อย (2551) ได้
ท าการศึกษาถึงขวญัและก าลงัใจในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ และสุเทพ ประสงค์มณี (2554) ไดท้ าการศึกษาถึงขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานองคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัขวญัและก าลงัใจในการท างานโดยรวม
อยูใ่นระดบัสูง โดยดา้นการปกครองและบงัคบับญัชา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาถึงระดบัของภาวะผูน้ าท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและขวญั
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ารรัฐวสิาหกิจแห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี เน่ืองจากแนวโนม้ความ
ตอ้งการของลูกคา้ในจงัหวดัชลบุรีท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารและพนกังานท่ีจะตอ้งร่วมกนั
ขบัเคล่ือนองค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุตามวตัถุประสงค์ ทันต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ี
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เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด อีกทั้งยงัตอ้งค านึงถึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของ
องคก์รอีกดว้ย 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบภาวะผูน้ าในองคก์ารรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงในจงัหวดั
ชลบุรี 

(2) เพ่ือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การ
รัฐวสิาหกิจแห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี 

(3) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานในองคก์ารรัฐวสิาหกิจแห่ง
หน่ึงในจงัหวดัชลบุรี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

(4) เพ่ือศึกษาระดบัของภาวะผูน้ าท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานใน
องคก์ารรัฐวสิาหกิจแห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
  

 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
– เพศ 

– อาย ุ

– ระดบัการศึกษา 

– ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติั 

– ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองคก์ร 

ภาวะผูน้ า 
– ผูน้ าแบบช้ีน า 

– ผูน้ าแบบสนบัสนุน 

– ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 

– ผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ 

ความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจ
ในการปฏิบัติงานในองค์การ
รัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงในจงัหวดั
ชลบุรี 

ตวัแปรอิสระ (independent variable) ตวัแปรตาม (dependent variable) 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาถึงระดบัภาวะผูน้ าท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและขวญั

ก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนักงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี ผูว้ิจยัไดก้ าหนดแนว
ด าเนินการดงัรายละเอียดท่ีจะเสนอตามล าดบั คือ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรท่ีจะศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นพนกังานในหน่วยงานรัฐวสิาหกิจแห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี จ านวน 

221 คน ใชว้ธีิการสุ่มแบบสะดวก (convenience sampling) ตามหลกัการของ โทโร่ ยามาเน่ (Toro Yamane, 1973) 
ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 150 คน 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
(1) ตวัแปรอิสระ (independent variable) คือ ระดบัภาวะผูน้ ารูปแบบต่างๆ ได้แก่ ภาวะผูน้ าแบบช้ีน า 

ภาวะผูน้ าแบบสนบัสนุน ภาวะแบบมีส่วนร่วม และภาวะผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ 
(2) ตวัแปรตาม (dependent variable) คือ ระดบัความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานในองคก์ารรัฐวสิาหกิจแห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี 
4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชก้ารวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (questionnaires) เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาและเก็บ

รวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (check list) โดยขอ้ค าถามในประเด็นต่อไปน้ี คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติั และ
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองคก์ร 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ า โดยแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด 
ใช้การวดัขอ้มูลประเภทมาตราวดัระดบัช่วงหรืออนัตรภาคชั้น (interval scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยดดัแปลง
จากศิริภทัร ดุษฎีววิฒัน์ (2555) 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
ในองคก์ารรัฐวสิาหกิจแห่งหน่ึงในจงัหวดัชลบุรี โดยแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด ใชก้ารวดัขอ้มูลประเภท
มาตราวดัระดบัช่วงหรืออนัตรภาคชั้น (interval scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยดดัแปลงจากไกรสฤษฏ์ จนัทร์แช่ม
ชอ้ย (2551) และนริศรา บุญเรือง (2555) 

ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) โดยผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญไดพ้ิจารณาตรวจสอบ
เน้ือหาและโครงสร้างของขอ้ค าถามของแบบสอบถาม หลงัจากนั้นน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และเลือก
เฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีค่า IOC มากกวา่ 0.5 มาใชเ้ป็นค าถามในแบบสอบถามจริง (ศิริพงศ ์พฤทธิพนัธ์ุ, 2557) 

ความน่าเช่ือถือในความสอดคลอ้งระหว่างรายการท่ีวดั (inter-item consistency reliability) เป็นการทดสอบ
ความสอดคลอ้งของค าตอบท่ีไดจ้ากผูต้อบแบบสอบถามทุกๆ ขอ้ท่ีน ามาใชว้ดั โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิครอนบาจอลัฟา 
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(cronbach’s alpha) จากผลการวจิยัพบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิอยูร่ะหวา่ง .814 - .929 แสดงให้เห็นวา่เป็นเคร่ืองมือวดัท่ียอมรับ
ได ้(ศิริพงศ ์พฤทธิพนัธ์ุ, 2557) 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การวจิยัคร้ังน้ีไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 
 1. ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี เพื่อขออนุญาตไปยงั

หน่วยงาน ท่ีผูว้จิยัใชเ้ป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามกับประชากรกลุ่มตวัอย่างตามแบบสะดวก 

(convenience sampling) จ านวน 150 ชุด และไดรั้บการตอบกลบัมาจ านวน 150 ชุด 
 3. ท าการตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบสอบถาม กรณีท่ีผูต้อบ

แบบสอบถามกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ผูว้จิยัไดใ้หผู้ต้อบแบบสอบถามกรอกเพ่ิมเติมทนัที 
 4. น าแบบสอบถามท่ีตอบขอ้ค าถามเรียบร้อยแลว้มาลงรหัสและลงขอ้มูลขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ 

จากนั้นน าผลขอ้มูลมาวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 
4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามมาประมวลผลขอ้มูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล เพ่ือค านวนค่าสถิติต่างๆ ทั้งสถิติเชิงอนุมานในการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานในการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรและทดสอบสมมติฐานของการวิจยั 
ไดแ้ก่ การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ณ ระดับ
นยัส าคญัท่ี .05 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีใชส้ถิติในการวิเคราะห์ผลการวิจยั 2 ลกัษณะคือ สถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายค่าความถ่ี
ของขอ้มูล และสถิติเชิงอนุมานเพ่ืออธิบายสมมติฐานและความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ดังแสดงรายละเอียด
ต่อไปน้ี  
 1. ผลการวจิยัดา้นปัจจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดมีจ านวน 150 
คน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 53.3 ช่วงอาย ุ21-30 ปีร้อยละ 38.0 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี
ร้อยละ 54.0 ต าแหน่งพนกังานปฏิบติัการร้อยละ 56.7 และมีระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองคก์รต ่ากวา่ 10 ปีร้อยละ 
54.0 
 2. ดา้นระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.93 ) เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านแลว้พบว่าทุกรูปแบบอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยดังน้ี รูปแบบภาวะผูน้ าแบบ
สนบัสนุนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 3.98 ) รองลงมาคือผูน้ าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ ( X = 3.94 ) ผูน้ าแบบมี
ส่วนร่วม ( X = 3.92 ) และผูน้ าแบบช้ีน า ( X = 3.87 ) ตามล าดบั  
 3. ด้านระดับความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยู่ในระดับมาก    ( X = 
3.90 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้พบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นขวญั
และก าลงัใจมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.11 ) รองลงมา คือ ดา้นความพึงพอใจ ( X = 3.69 ) ตามล าดบั 
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 4. การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจและ     
ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่1 ความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ความพึงพอใจและ
ขวญัก าลงัใจการ

ปฏิบติังาน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ อาย ุ ระดบั
การศึกษา 

ต าแหน่งงาน ระยะเวลาท่ี
ปฏิบติังานในองคก์ร 

1. ความพึงพอใจ -.08 15.11* .67 7.51* 9.81* 
2. ขวญัก าลงัใจ .60* 10.44* .57 .89 3.64* 
*p < .05  

 
จากตารางท่ี 1 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุต าแหน่งงานท่ีปฏิบติั และ

ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองคก์รท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั และกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองคก์รท่ีแตกต่างกนั จะมีขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 5. การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ระดับภาวะผูน้ าท่ีแตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและขวญั
ก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
 
ตารางที ่2 ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของระดบัภาวะผูน้ าท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจใน 
                 การปฏิบติังาน 

 
ระดบัภาวะผูน้ า 

ความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน 
ความพึงพอใจ ขวญัและก าลงัใจ 

B t B t 
1. ผูน้ าแบบช้ีน า .08 .90 .21 1.81* 
2. ผูน้ าแบบสนบัสนุน .44 3.86* .03 2.51 
3. ผูน้ าแบบมีส่วนร่วม .12 1.10 .04 2.90 
4. ผูน้ าแบบมุ่งเนน้ความส าเร็จ -.04 -.34 .34 1.34* 

R2 .264 .239 
*p < .05, R2 = .404, R = .636, F = 24.58     

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ระดบัภาวะผูน้ าท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั โดยระดบัภาวะผูน้ าท่ีมีอิทธิพลความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ ผูน้ าแบบสนับสนุน ผูน้ าแบบช้ีน า และผูน้ าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยระดบัภาวะผูน้ ามีระดบัความสามารถในการอธิบายความผนัแปรต่อความพึง
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พอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานไดร้้อยละ 40.4 ส่วนอีก 59.6 มาจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนนอกเหนือจาก
การศึกษาคร้ังน้ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

6. อภิปรายผล   
 1) ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ ต  าแหน่งงานท่ีปฏิบัติ และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในองค์กรท่ี
แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน และปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ และ
ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานในองคก์รท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กล่าวคือ ด้วยยุทธศาสตร์ขององค์กรท่ีได้มีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยให้ความส าคญักบัการสร้างความมัน่คงในธุรกิจ การตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเป็นผูน้ าธุรกิจและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง อีกทั้งในเขต
อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรีเป็นเขตท่ีมีกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายและมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ ซ่ึงมีผล
ท าใหพ้นกังานในหน่วยงานตอ้งมีการปรับตวัและต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา เพ่ือมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงท่ีสุด ซ่ึงปัจจัยด้านเพศ อายุ ต  าแหน่งงานท่ีปฏิบัติ และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานใน
องคก์รท่ีแตกต่างกนั ยอ่มมีความสามารถในการตอบสนองท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงตอ้งอาศยัวฒิุภาวะ อ านาจหนา้ท่ี และ
ประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกวินทิพย ์พรหมณะ (2556) ท่ี
ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรศาลแขวงพระนครใต ้พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุ
ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติั และระยะเวลาการปฏิบติังาน มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเนาวรัตน์ ค าแหง (2554) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพ้ืนท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใต ้พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุ
และระยะเวลาการปฏิบติังานองคก์ร มีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05   
 2) ระดบัภาวะผูน้ าจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเน่ืองจาก พฤติกรรมของผูน้ าแบบแต่ละรูปแบบจดัเป็นทฤษฎีผูน้ าเชิงสถานการณ์ ผูน้ าท่ีดี
ตอ้งมีความยดืหยุน่ สามารถแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความพึงพอใจและ
ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
  2.1 ผูน้ าแบบสนับสนุนเป็นพฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีลกัษณะเป็นมิตร สนใจความต้องการของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูน้ าแบบช้ีน าวางแผนการปฏิบติังาน และตั้งเป้าหมายไวช้ดัเจน ซ่ึงท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบ
วา่จะตอ้งปฏิบติังานอยา่งไรใหป้ระสบความส าเร็จ  
  2.2 ผูน้ าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จจะสร้างเป้าหมายท่ีท้าทายความสามารถและความคาดหวงัของ
ผูใ้ต้บังคับบัญชา ท าให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานในขณะเดียวกันก็สามารถ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งอิสระ ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน  
  2.3 ผูน้ าแบบมีส่วนร่วมไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบัติงาน ทั้ งน้ี
เน่ืองจากพฤติกรรมของผูน้ าท่ีมีการเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เนน้การมี
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ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้ค  านึงถึงวิธีท่ีจะก่อให้เกิดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบัติงานท่ีแท้จริง 
พนกังานจึงมีส่วนร่วมมากข้ึนแต่ระดบัขวญัและก าลงัใจยงัคงเท่าเดิม  
 ผลการวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีผูน้ าเชิงสถานการณ์ของโรเบิร์ต เฮาส์ ท่ีกล่าววา่ พฤติกรรมผูน้ าจะท า
ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดแรงจูงใจและความพยายามท่ีจะปฏิบติังานให้ส าเร็จ คือ การแนะน าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ทราบวา่จะท างานอยา่งไรจึงจะประสบความส าเร็จและไดร้างวลัตามท่ีตอ้งการ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศิริ
ภทัร ดุษฎีวิวฒัน์ (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองภาวะผูน้ าท่ีมีผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าท่ีมีผลต่อขวญัและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานด้านผูน้ าแบบช้ีน า ด้านผู ้น าแบบสนับสนุน ด้านผูน้ าแบบมีส่วนร่วม และด้านผูน้ าแบบมุ่งเน้น
ความส าเร็จ มีความสมัพนัธ์กบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในทิศทาง
เดียวกนั  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ระดับภาวะผูน้ ามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
ดังนั้ นผูบ้ริหารองค์กรควรส่งเสริมการให้การฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการเป็นผูน้ า สามารถแสดง
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานต่อ
ผูใ้ต้บังคับบัญชา ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญท่ีจะก่อให้เกิดความเต็มใจและพร้อมทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายใหไ้ดผ้ลสมัฤทธ์ิอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(2) นอกจากการเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองให้มีภาวะผูน้ ามากข้ึนแลว้ ผูบ้ริหารยงัตอ้งเรียนรู้เร่ืองการ
จูงใจ เพ่ือท่ีจะสามารถชกัจูงให้บุคคลอ่ืนแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
ตนเองอยา่งเตม็ท่ี การจูงใจท่ีมีประสิทธิภาพสามารถท าไดห้ลายวธีิ ไดแ้ก่ การตอบสนองความตอ้งการของบุคคล 
ซ่ึงการท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของบุคคลไดน้ั้น ผูบ้ริหารตอ้งเรียนรู้ความตอ้งการประเภทต่างๆ ของบุคคล 
เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองไดถู้กตอ้ง ตรงตามความตอ้งการ นอกจากน้ี การจูงใจยงัสามารถท าไดโ้ดยการชกัจูง
ให้บุคคลมีความคาดหวงัและมีความเช่ือมัน่ในผลลพัธ์ท่ีจะไดรั้บจากความพยายามของตนเอง การจูงใจโดยให้
ความเสมอภาคในผลตอบแทนจากการท างาน ตลอดจนการจูงใจดว้ยการเสริมแรงเพื่อให้บุคคลมีพฤติกรรมตาม
ประสงค ์  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษาภาวะผูน้ าในรูปแบบอ่ืนท่ีเสริมสร้างความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการ

ปฏิบติังาน เพ่ือใหท้ราบความแตกต่างของภาวะผูน้ าท่ีไดศึ้กษาในคร้ังน้ี  
(2) ควรศึกษาภาวะผูน้ าท่ีพึงประสงค์ของพนักงานในองค์กร เพื่อให้ทราบความตอ้งการของ

พนกังานภายในองคก์ร 
(3) ควรศึกษาการสร้างความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังาน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ

เสริมสร้างความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1051 

 (4) ควรศึกษาการสร้างความพึงพอใจและขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานในดา้นอ่ืนๆ เพ่ือเป็นขอ้มูล
ในการเพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัการให้ความส าคญัในปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค (4C) และ 2) เพ่ือศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นช่วงอายท่ีุมีผลตอ่
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค (4C) การวิจยัไดมี้การก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัท่องเท่ียว 
ท่ีมาท่องเท่ียวในจงัหวดันครราชสีมา รวม 300 ตวัอย่าง โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน นอกจากน้ียงัใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ไดแ้ก่ F-test และการทดสอบรายคู่โดยใช ้Scheffe’s 
method 
 ผลการศึกษาพบวา่ 1) นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัในปัจจยัความสะดวกในระดบัมาก รองลงมา ไดแ้ก่ 
ปัจจยัตน้ทุนของผูบ้ริโภค ปัจจยัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และปัจจยัช่องทางการติดต่อส่ือสาร 2) ช่วงอายขุอง
นกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ปัจจยัช่องทางการ
ติดต่อส่ือสาร ปัจจยัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และปัจจยัตน้ทุนของผูบ้ริโภค ยกเวน้ ปัจจยัความสะดวก  
 
ค าส าคญั: การตลาด การตลาดในมุมมองผูบ้ริโภค การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

 
ABSTRACT 

This study is a quantitative research which was conducted with the objective 1) to study the 
importance of marketing mix in the consumer perspective (4C) and 2) to study the age-range of demographic 
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factors affecting of marketing mix in the consumer perspective (4C). The sample size is 300 tourists in the 
Nakhon Ratchasima Province and used a questionnaire to collect data. The descriptive statistics used in data 
analysis was based on the percentage, mean and standard deviation, and inferential statistics for data analysis 
were Analysis of Variance F-test and pair tested using the Scheffe's method. 
 A study found 1) Visitors are given a high level of Convenience factor, followed by Customer Cost, 
Customer Solution and Communication factors and 2) The age-range of tourists is different affecting of 
marketing mix in the consumer perspective the Communication, Customer Solution and Customer cost factors. 
Except for Convenience factor. 
 
KEYWORDS: Marketing, Marketing mix in the consumer perspective (4C) and Health Tourism 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
แนวโน้มการท่องเท่ียวของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 เติบโตอยา่งต่อเน่ืองตามแนวโนม้การขยายตวั

การท่องเท่ียวของโลกดว้ยอตัราร้อยละ 5 โดยไดรั้บปัจจยัส่งเสริมจากการเปิดเสน้ทางการบินใหม่ๆ ของสายการ
บินต่างๆ ท าให้นักท่องเท่ียวมีเป้าหมายท่ีจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพ่ิมข้ึน รวมทั้ งการส่งเสริมตลาดการ
ท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว โดยการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมมากข้ึนคือ กิจกรรม
การท่องเท่ียวเพ่ือรองรับกลุ่มผู ้สูงอายุ ได้แก่ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเท่ียวเชิง
การแพทย ์(Medical Tourism) การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sports Tourism) และการท่องเท่ียวท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
(Eco-Friendly Tourism) รวมถึงจุดเด่นของประเทศไทยคือ มีโรงพยาบาลท่ีได้มาตรฐาน มีบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญดา้นต่างๆ มีอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั และมีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีเอ้ืออ านวยซ่ึง
ถือเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นแหล่งวตัถุดิบท่ีหายาก (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, ออนไลน์, 2559)  

ดงันั้นจึงท าให้การท่องเท่ียวของประเทศไทยเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2560 พบวา่ มีรายไดร้วม
จากการท่องเท่ียวประมาณ  2.71 ล้านล้านบาท  ขยายตัวร้อยละ  8.17 จากปี พ.ศ. 2559  โดยเป็นรายได้จาก
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 1.78 ลา้นลา้นบาท และรายไดจ้ากนักท่องเท่ียวไทย 0.93 ลา้นลา้นบาท ขยายตวัจากปี
ก่อนหน้า ร้อยละ 8.54 และ 7.48 ตามล าดับ โดยเฉพาะการท่องเท่ียวธุรกิจสปาและการนวดแผนไทย ซ่ึงเป็น
กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตินิยมมาก (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, ออนไลน์, 2559) การท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพท่ีมีความยัง่ยนื ( Sustainable ) ท าให้เกิดการบริหารและจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวอยา่งรอบคอบ ชาญ
ฉลาด เกิดประโยชน์สูงสุดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมไวอ้ย่างย ัง่ยืน 
และยงัก่อให้เกิดผลดีต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มของประเทศชาติและประชาคม
โลกในระยะยาว (ชนิดา ทวศีรี, ออนไลน์, 2551)   

จากความส าคญัดงักล่าวขา้งตน้จึงเป็นท่ีมาของงานวิจยัเร่ือง การตลาดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ท่ีเน้น
ศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวดันครราชสีมา เน่ืองจากเป็นศูนย์กลางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการ
ท่องเท่ียวของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยใชแ้นวคิดทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้ริโภค(Kotler, P., 2006) ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัความตอ้งการของผูบ้ริโภค(Customer Solution) หมายถึง ผูบ้ริโภคจะ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1054 

เลือกใชบ้ริการอะไรหรือกบัใคร ส่ิงท่ีลูกคา้จะพิจารณาเป็นหลกัคือ คุณค่าหรือประโยชน์ต่างๆท่ีจะไดรั้บเม่ือเทียบ
กบัเงินท่ีจ่าย ดงันั้นธุรกิจตอ้งเสนอเฉพาะบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคไดอ้ย่างแท้จริง 2) ปัจจัย
ตน้ทุนของผูบ้ริโภค (Customer Cost) หมายถึง การบริการตอ้งมีความคุม้ค่า ผูบ้ริโภคมีความคาดหวงัในบริการสูง 
ดงันั้นการตั้งราคาค่าบริการจะตอ้งหาราคาท่ีผูบ้ริโภคยินดีท่ีจะจ่ายใหไ้ด ้เพ่ือน าราคานั้นไปใชใ้นการลดค่าใชจ่้าย
ต่างๆ ท าให้สามารถเสนอบริการในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได ้3) ปัจจยัความสะดวก (Convenience) ผูบ้ริโภคจะ
เลือกใชบ้ริการกบัธุรกิจใด ธุรกิจนั้นตอ้งสร้างความสะดวกให้ลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามขอ้มูลและ
การไปใช้บริการ หากผูบ้ริโภคไปติดต่อใชบ้ริการไม่สะดวก ธุรกิจจะตอ้งท าหน้าท่ีสร้างความสะดวกดว้ยการ
ใหบ้ริการถึงท่ีบา้นหรือท่ีท างานผูบ้ริโภค และ 4) ปัจจยัช่องทางการติดต่อส่ือสาร (Communication) ผูบ้ริโภคยอ่ม
ตอ้งการไดรั้บข่าวสารอนัเป็นประโยชน์จากธุรกิจ ในขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคก็ตอ้งการติดต่อธุรกิจเพ่ือให้ขอ้มูล 
แสดงความคิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียน ธุรกิจจะตอ้งจดัหาส่ือท่ีเหมาะสมกบัผูบ้ริโภคเป้าหมาย เพ่ือการให้และรับ
ขอ้มูลจากผูบ้ริโภค ซ่ึงการส่งเสริมการตลาดทั้งหลายจะไม่ประสบความส าเร็จหากการส่ือสารลม้เหลว 

ดงันั้นเพ่ือเป็นแนวคิดทางดา้นการตลาดรูปแบบใหม่ท่ีพฒันาข้ึนมาให้ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุด เพราะปัจจุบันพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินค้าและการใช้บริการต่างๆของผู ้บริโภค
เปล่ียนไป การวิจยัเร่ืองน้ีจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความน่าสนใจและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั ซ่ึงผลท่ีไดจ้าก
การวิจยัจะเป็นประโยชน์ท่ีจะน าไปประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประเทศไทยเพื่อเป็น
ศูนยก์ลางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและเป็นศูนยก์ลางทางการแพทย ์(Medical Hub) ในระดบันานาชาติต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาระดบัการใหค้วามส าคญัในปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค (4C)  
(2) เพื่อศึกษาปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นช่วงอายท่ีุมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภค (4C) 
 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด 
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เป็นการท่องเท่ียวชมสถานท่ีท่ีสวยงามทางธรรมชาติและ

วฒันธรรม ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตและพกัผ่อนหย่อนใจ เพ่ือท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือการ
บ าบัด รักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยเป็นการท่องเท่ียวท่ีรักษาสุขภาพและช่วยส่งเสริมส่ิงแวดลอ้ม (ชนิดา ทวีศรี, 
ออนไลน์, 2551) ดงันั้นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพจึงเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ 
เพราะเป็นการท่องเท่ียวตามสถานท่ีธรรมชาติเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด และจากกระแสของประชากรโลกท่ี
ให้ความส าคญักบัการดูแลรักษาสุขภาพท่ีมีคุณภาพดี รวดเร็ว ราคาเหมาะสม ประกอบกบัการเดินทางไปสถานท่ี
ต่างๆ ในปัจจุบันมีความสะดวกสบาย การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพจึงได้รับความนิยมมากข้ึนทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ  (ณฐัพล วฒิุรักขจร, ออนไลน์, 2559) รวมถึงความเจ็บป่วยนั้นสามารถเกิดข้ึนกบัคนทุกวยัและมีโรค
ใหม่ๆ เกิดข้ึนอีกมากมาย ท าใหก้ารท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยบ าบดัรักษาโรคต่างๆได ้

จากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยถือว่ามีทรัพยากรทางธรรมชาติและก าลงัการผลิตท่ีเอ้ืออ านวย 
รัฐบาลจึงไดก้ าหนดแผนพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติ เป็นแผนระยะยาว (พ.ศ. 2559 - 
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 ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

 เพศ 
 อาย ุ
 ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 อาชีพ 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 สถานภาพ 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมมุมองของผู้บริโภค (4C) 

 Customer Solution (ความตอ้งการของผูบ้ริโภค) 
 Customer Cost (ตน้ทุนของผูบ้ริโภค) 
 Convenience (ความสะดวก) 
 Communication (ช่องทางการติดต่อส่ือสาร) 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

2568) โดยแบ่งออกเป็น 4 ผลผลิตหลกั ได้แก่ ศูนยก์ลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Health Hub) ศูนยก์ลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยก์ลางบริการวิชาการและงานวิจยั (Academic Hub) และศูนยก์ลางยา
และผลิตภณัฑสุ์ขภาพ (Product Hub) (ณฐัพล วฒิุรักขจร, ออนไลน์, 2559) เพ่ือเตรียมพร้อมในการรับมือกบัความ
ตอ้งการของประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนในทุกๆดา้นอยา่งครอบคลุม  

การศึกษาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในจงัหวดัขอนแก่น (สิทธา กองสาสนะ, 2552) พบวา่กิจกรรม
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพประเภทสปาและการนวดสุขภาพเป็นรูปแบบกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวสนใจมากท่ีสุด
รองลงมา ได้แก่ การฝึกจิตสมาธิและการเสริมสุขภาพความงาม นอกจากน้ี (อิสวตั อยู่วิวฒัน์, 2553) ไดศึ้กษา
ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพท่ี
แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการให้บริการ 
ดา้นพนกังานผูใ้ห้บริการแตกต่างกนั ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพด้านราคาแตกต่างกัน ผูใ้ช้บริการท่ีมีการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังานผูใ้หบ้ริการ แตกต่างกนั 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสบการณ์ของนักท่องเท่ียวเชิงนิเวศ วฒันธรรม และสุขภาพ (ธันยา พรหมบุรมย ์
และนฤมล กิมภากรณ์, 2558) พบว่า นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัดา้นสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของสถานท่ี 
ดา้นความคุม้ค่าของเงิน ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม และด้านบุคลากรท่ีแนะน าการ
ท่องเท่ียว ดังนั้นจากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งน ามาสร้างกรอบแนวคิด
ส าหรับงานวจิยัเร่ืองการตลาดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เพื่อวเิคราะห์ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพ ส่งผลต่อตวัแปรตามคือ 
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ประกอบด้วย ความต้องการของผูบ้ริโภค ต้นทุนของ
ผูบ้ริโภค ความสะดวก และช่องทางการติดต่อส่ือสาร แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาดงักรอบ
แนวคิดการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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4. สมมติฐานการวจัิย 
 H0 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัการตลาดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพใน
มุมมองของผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 
 H1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัการตลาดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพใน
มุมมองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 
 

5. วธีิด าเนินการวจัิย 
 5.1 แบบแผนการวจิยั การวจิยัเร่ืองน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบของการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ท าการศึกษาประชากรในเขตพ้ืนท่ีจังหวดันครราชสีมา เน่ืองจากจังหวดั
ดงักล่าวเป็นศูนยก์ลางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเท่ียวของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง อีกทั้งประชากรยงัมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนสูงสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ 26,376.3 
บาท (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, ออนไลน์, 2559)  
 5.2 ประชากรและตัวอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นักท่องเท่ียวมีช่วงอาย ุ40 ปี ข้ึนไป เน่ืองจาก
ประชากรกลุ่มดงักล่าวส่วนใหญ่มีความมัน่คงทางดา้นหน้าท่ีการงานและฐานะทางการเงิน (บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั, ออนไลน์, 2559) การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการค านวณของ (W.G. 
Cochran, 1953) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 90% ซ่ึง จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 68 ตวัอยา่ง แต่ผูว้จิยัมีระยะเวลาการเก็บ
ขอ้มูลระหวา่งเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 จึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลตลอดระยะเวลาและได้
ทั้งหมดรวมจ านวน 300 ตวัอยา่ง แสดงสูตรการค านวณ ดงัน้ี 
 

    n = 
𝑷(𝟏−𝑷)(𝒁)𝟐

𝒅𝟐
 

โดยท่ี n   = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
  P   = สดัส่วนของประชากรท่ีตอ้งการจะสุ่ม ก าหนดจากค่าสถิติในอดีตส่วนใหญ่ใชร้้อยละ 50  
 Z   = ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 90% (Z=1.645) 
 d   = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้10% 
 

แทนค่า      n = 
0.5(1−0.5)(1.645)2

0.102
    

 
      = 67.65 หรือ 68 ตวัอยา่ง 

 
การเลือกกลุ่มตวัอย่างใชแ้บบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability sampling) โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ

กลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยพิจารณาจากลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างท่ีเลือกให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยั (วารสารกรมวทิยาศาสตร์, ออนไลน์, 2555)  
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 5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา ไดแ้ก่ 
  (1) ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพ 
  (2) ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค 
ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ความสะดวก และช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
 5.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) 
จากผูท่ี้มีช่วงอาย ุ40 ปี ข้ึนไป เน่ืองจากประชากรกลุ่มดงักล่าวส่วนใหญ่มีความมัน่คงทางดา้นหนา้ท่ีการงานและ
ฐานะทางการเงิน (บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั, ออนไลน์, 2559) และบางส่วนอยูใ่นช่วง
เกษียณอายกุารท างาน ซ่ึงประชากรแต่ละกลุ่มจะมีศกัยภาพในการตดัสินใจใชบ้ริการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  
 5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ และจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยใช้เคร่ืองมือแบบสอบถามเก็บ
รวบรวมจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยจะน าขอ้มูลท่ีได้รวบรวมจากแบบสอบถามมาประมวลผลข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เพ่ือค านวณค่าสถิติต่างๆ ทั้งสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน  (Analysis of Variance: 
ANOVA) ได้แก่ F-test หากพบว่า มีความแตกต่างกัน จะท าการทดสอบรายคู่โดยใช้ Scheffe’s method เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่  
 

6. สรุปผลการวจัิย 
 6.1 ข้อมูลประชากรศาสตร์  

ประชากรท่ีท าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 65 และเพศชายจ านวน 
105 คน คิดเป็นร้อยละ 35  สถานภาพส่วนใหญ่ สมรส/อยูด่ว้ยกนั จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 56 โดยมีอายอุยู่
ระหวา่ง  40-49 ปี มากท่ีสุดจ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 145 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.3 ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 โดยมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่
ในช่วง 15,000-29,999 บาท จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 

6.2 การศึกษาระดบัการให้ความส าคญัในปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4C)  
ปัจจัยความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ พบว่า การให้

ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�  = 3.68) โดยให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเพ่ือผ่อนคลาย
จากความเครียดในการท างานในระดบัมาก และรูปแบบในการบริการท่ีหลากหลายครบวงจรในระดบัมากเช่นกนั 
(�̅�= 3.98 และ�̅� = 3.74) ตามล าดบั   

ปัจจยัตน้ทุนของผูบ้ริโภค ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ พบวา่ การใหค้วามส าคญั
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 3.99) โดยใหค้วามส าคญัในดา้นค่าใชจ่้ายท่ีมีความเหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้
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และบริการท่ีไดรั้บในระดบัมาก และดา้นค่าใช้จ่ายมีความคุม้ค่ากบัเวลาท่ีสูญเสียไปในระดบัมากเช่นกนั (�̅�= 
4.04 และ �̅�= 4.01) ตามล าดบั     

ปัจจัยความสะดวก ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ พบว่า การให้ความส าคัญ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 4.17) โดยให้ความส าคญัในดา้นความปลอดภยัในสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงสุขภาพใน
ระดบัมากท่ีสุด และดา้นสภาพแวดลอ้มของสถานท่ีท่องเท่ียว เช่น ความสะอาดถูกตอ้งตามหลกัอนามยั และมี
บรรยากาศดี ในระดบัมากท่ีสุดเช่นกนั (�̅�= 4.26 และ �̅�= 4.25) ตามล าดบั  

ปัจจยัช่องทางการติดต่อส่ือสาร ท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ พบวา่ การให้ความส าคญัโดยรวม
อยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.64) โดยให้ความส าคญัใน 2 ด้านท่ีมีความส าคญัระดบัมากเท่ากนัคือ การได้รับขอ้มูล
ข่าวสารการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพจากการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ืออ่ืนๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และแผ่นพับ (�̅�= 3.75) 
รองลงมาคือ ตอ้งการให้ผูป้ระกอบการดา้นการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพน าเสนอโปรแกรมใหม่ๆอยูเ่สมอในระดบั
มาก (�̅�= 3.67)  

6.3 การศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านช่วงอายุที่มีผลต่อปัจจัยการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
มุมมองของผู้บริโภค  

ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นช่วงอายขุองนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่าง มีผลต่อปัจจยัการตลาดการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพในมุมมองของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ปัจจยัช่องทางการติดต่อส่ือสาร ปัจจยัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และ
ปัจจยัตน้ทุนของผูบ้ริโภค แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.06 ยกเวน้ปัจจยัความสะดวก  แสดงดงัตารางท่ี 
1 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่1 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัการตลาดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในมุมมองของผูบ้ริโภค  

ปัจจยัการตลาดการท่องเทีย่วเชิงสุขภาพ 
ในมุมมองของผู้บริโภค 

F 
จากการค านวณ 

Sig. 
P –value 

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค   4.312    .014* 

ตน้ทุนของผูบ้ริโภค   3.088    .047* 

ความสะดวก   .906    .405 

ช่องทางการติดต่อส่ือสาร   12.329    .000* 

รวม    7.596    .001* 
ท่ีมา : จากผลการส ารวจ ระหวา่งเดือน พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพนัธ์ 2560  และการค านวณ ; *p<0.06 

 
7. ผลการทดสอบสมมติฐานและการอภิปรายผล  
  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 H0 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้ริโภคไม่แตกต่างกนั 
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 H1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่2 ค่าสถิติเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค จ าแนกตามอายท่ีุแตกต่างกนั 

ปัจจยัการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค 
F 

จากการ
ค านวณ 

P –value 
ผลการทดสอบ 
สมมตฐิาน 

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 4.312 .014 ปฏิเสธ H0 
ตน้ทุนของผูบ้ริโภค 3.088 .047 ปฏิเสธ H0 
ความสะดวก .906 .405 ปฏิเสธ H1 
ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 12.329 .000 ปฏิเสธ H0 

รวม 7.596 .001 ปฏิเสธ H0 
ท่ีมา :จากผลการส ารวจ ระหวา่งเดือน พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพนัธ์ 2560  และการค านวณ ; *p<0.06 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ โดยภาพรวมค่า F ท่ีไดจ้ากการค านวณ อยูใ่นขอบเขตท่ีปฏิเสธ H0 หรือยอมรับ H1 

โดยมีค่า P –value นอ้ยกวา่ 0.06 หมายถึง ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นช่วงอายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วน
ประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.06   

พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ปัจจยัความตอ้งการผูบ้ริโภค ปัจจยัตน้ทุนของผูบ้ริโภค และปัจจยัช่องทางการติดต่อส่ือสาร
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.06 ยกเวน้ดา้นความสะดวก  

เม่ือท าการวิเคราะห์ผลต่างของค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมการตลาดใน
มุมมองของผูบ้ริโภค จ าแนกตามอายเุป็นรายคู่ พบวา่ มีความแตกต่างกนัในปัจจยัความตอ้งการผูบ้ริโภค ปัจจยั
ตน้ทุนของผูบ้ริโภค และปัจจยัช่องทางการติดต่อส่ือสาร แสดงดงัตารางท่ี 3 4 และตารางท่ี 5 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่3 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัความตอ้งการของผูบ้ริโภค จ าแนกตามอายเุป็นรายคู่  
ปัจจยัความต้องการ                อายุ 
  ของผู้บริโภค 

  
                 

อายุ 
 

 
 

       40 - 49 50 – 59 60 ข้ึนไป 
                                     ค่าเฉล่ีย 3.7118 3.7879  3.1774 

                      40 – 49                           3.7118 - -.07611 .53435* 
                      50 – 59                           3.7879  - .61046* 

                      60 ข้ึนไป                          3.1774       - 
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จากตารางท่ี  3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุ 40 – 49 ปี  และ 50 – 59 ปี  ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ในปัจจยัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากกวา่
กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอาย ุ60 ปีข้ึนไป  

 
ตารางที ่4 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัตน้ทุนของผูบ้ริโภค จ าแนกตามอายเุป็นรายคู่  
     ปัจจยัต้นทุน                             อายุ 
    ของผู้บริโภค                             

  
                 

อายุ  
 

  40 - 49 50 – 59 60 ข้ึนไป 
     
                                     ค่าเฉล่ีย 4.0721 3.9672  3.7016  

                               40 – 49                           4.0721      - .10489  .37045* 
                               50 – 59                           3.9672  -   .26556 

                               60 ข้ึนไป                          3.7016   - 
 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอาย ุ40 – 49 ปี ใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ในปัจจยัตน้ทุนของผูบ้ริโภคมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วง
อาย ุ50 – 59 ปีและอาย ุ60 ปีข้ึนไป 

 
ตารางที ่5 ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัช่องทางการติดต่อส่ือสาร จ าแนกตามอายเุป็นรายคู่  
 ปัจจยัช่องทาง                                    อายุ 
การตดิต่อส่ือสาร         

  
                

อายุ 
 

 
 

  40 - 49 50 – 59 60 ข้ึนไป 
     
                                     ค่าเฉล่ีย 3.7953     3.6141 2.9097  
                                                    40 – 49                           3.7953      -    .18115 .88562* 
                                                    50 – 59                           3.6141  -  .70446* 
                                                    60 ข้ึนไป                          2.9097       - 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายุ 40 – 49 ปี และ 50 – 59 ปี  ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ในปัจจยัช่องทางการติดต่อส่ือสารมากกว่า
กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอาย ุ60 ปีข้ึนไป  

การอภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง การตลาดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพนั้นผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดโ้ดย ช่วงอายุท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของนกัท่องเท่ียวซ่ึงเป็นผูใ้ชบ้ริการ ไดแ้ก่ ปัจจยัความ
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ตอ้งการผูบ้ริโภค ปัจจยัตน้ทุนของผูบ้ริโภค และปัจจยัช่องทางการติดต่อส่ือสารแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.06 ยกเวน้ปัจจัยความสะดวก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นิฤมน ค าเอ่ียม (2553) ท่ีศึกษา
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ลกัษณะประชาศาสตร์ดา้นช่วงอายท่ีุ
แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพแตกต่างกนั แต่เม่ือท าการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสม
การตลาดจากมุมมองของผูใ้ห้บริการดงัท่ี อิสวตั อยูว่วิฒั (2553) ไดศึ้กษา ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ จะพบวา่ ช่วงอายุท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพไม่ต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ และดา้นการส่งเสริมการตลาด   

ดงันั้นจากผลการวิจยัเม่ือน าปัจจยัส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผูใ้ห้บริการและผู ้รับบริการมา
เปรียบเทียบกนัจะพบวา่มีการให้ความส าคญัในแต่ละปัจจยัแตกต่างกนั การด าเนินธุรกิจจึงควรมีการท าการศึกษา
ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีเป็นผูรั้บบริการตอ้งการ และศึกษาถึงความพร้อมและความสามารถ
ในการใหบ้ริการของธุรกิจ เพ่ือพฒันาความสามารถในการให้บริการของธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการมากท่ีสุด 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคญัต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้ริโภค ในปัจจัยความสะดวกมากท่ีสุด (�̅�= 4.17) ดังนั้ น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะสถาน
ประกอบการท่ีให้บริการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ควรมีการร่วมมือและประสานงานกนัเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี
ในเขตจงัหวดันครราชสีมาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีครบวงจรทั้งดา้นสุขภาพและวฒันธรรม   

(2) ปัจจัยต้นทุนของผู ้บริโภค ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ พบว่า 
นกัท่องเท่ียวใหค้วามส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 3.99) และพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนอยู่ในช่วง 15,000-29,999 บาท ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรมีเกณฑ์การก าหนดราคาให้มีความเหมาะสมกบั
ก าลงัการจ่ายของนักท่องเท่ียว โดยราคาการให้บริการจะตอ้งมีการเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ย่างชัดเจน
ส าหรับการบริการประเภทต่างๆ การตั้งราคาควรมีความหลากหลาย เหมาะสมกบัการบริการและคุม้ค่ากบัเวลาท่ี
ผูรั้บบริการสูญเสียไป 

(3) ปัจจัยความต้องการผูบ้ริโภค ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ พบว่า 
นกัท่องเท่ียวให้ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�  = 3.68) โดยให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
เพ่ือผ่อนคลายจากความเครียดในการท างานและมีรูปแบบในการบริการท่ีหลากหลายครบวงจรในระดบัมาก
เช่นกนั ดงันั้นสถานประกอบการท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพควรมีการเพ่ิมทางเลือกของกิจกรรม
เพ่ือผ่อนคลายความเครียดของผูรั้บบริการ เช่น จากเดิมเป็นธุรกิจท่ีให้บริการสปาสมุนไพร อาจเพ่ิมเติมทางเลือก 
เช่น การฝึกโยคะ การนั่งสมาธิ เพ่ือบริหารร่างกาย บริหารสมอง และช่วยฝึกสมาธิ ซ่ึงมีส่วนช่วยผ่อนคลาย
ความเครียดได ้

(4) ปัจจยัช่องทางการติดต่อส่ือสาร ท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ พบว่า นักท่องเท่ียวให้
ความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 3.64) โดยเฉพาะการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพผ่าน
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ช่องทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพจากการประชาสมัพนัธ์ผา่น
ส่ืออ่ืนๆ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมีการน าเสนอกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีแปลก
ใหม่และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั มีการจดัการส่งเสริมการตลาดอยา่งสม ่าเสมอ และส่ือสารผา่นช่องทาง
ท่ีหลากหลาย เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามและการเขา้ถึงขอ้มูลของนกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ 

(5) การใชบ้ริการการท่องเท่ียวทั้งเชิงสุขภาพและวฒันธรรมนั้น ส่วนใหญ่นกัท่องเท่ียวจะเดินทาง
ในช่วงวนัหยดุร่วมกบักลุ่มเพ่ือนหรือครอบครัว ดงันั้นจึงมีนกัท่องเท่ียวท่ีมีช่วงอายตุ่างกนั สถานประกอบการจึง
ควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือรองรับความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของนกัท่องเท่ียวในช่วงอายตุ่างๆ เช่น ช่วงอาย ุ
40-49 ปี ส่วนใหญ่สุขภาพร่างกายยงัแขง็แรงอาจน าเสนอกิจกรรม ป่ันจกัรยาน แอโรบิค โยคะ การเสริมความงาม
ต่างๆ หรือกิจกรรมท่ีท าให้ร่างกายไดเ้คล่ือนไหว จะท าให้รู้สึกผ่อนคลาย ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป 
หรืออยูใ่นวยัเกษียณ อาจน าเสนอกิจกรรมท่ีผ่อนคลายและเสริมสุขภาพ เช่น การเดิน การร้องเพลง การถ่ายภาพ 
การปลูกตน้ไม ้หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยส่งเสริมใหร้ะบบไหลเวยีนเลือด การท างานของปอดและหวัใจ
ดีข้ึน 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) การวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษานกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเขา้มาใชบ้ริการการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพในประเทศไทย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการในดา้นต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียว และเพ่ือความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาของรัฐบาลท่ีผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพ
นานาชาติ 

(2) ควรมีการศึกษาด้วยวิธีอ่ืนๆ มาปรับใช้เพ่ือศึกษาปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลต่อความต้องการการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกมากยิง่ข้ึน  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่อีทิธิพลต่อความพงึพอใจในการใช้บริการ
ล่องเรือ “ซีเบสครูซ์เซอร์” 

FACTOR OF MARKETING MIX (7Ps) INFLUENCES ON CUSTOMER 
SATISFACTION OF “SEE-BASS CRUISE” IN SONGKHLA 
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ดร.โกมลมณ ี เกตตะพนัธ์ 

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา  
 

บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงค์ของการวิจัยในคร้ังน้ีคือ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคา้ในการใช้บริการ
ล่องเรือ”ซีเบสครูซ์เซอร์” 2) เพ่ือศึกษาระดบัอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางท่ีมีต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการล่องเรือ”ซีเบสครูซ์เซอร์” ของประชากรในจงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชว้ิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรใน
จงัหวดัสงขลาจากทั้ งส้ินจ านวน 228 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์การถดถอย
แบบเสน้ตรงพหุคูณ  

ผลการวิจยั พบวา่ดา้นมีความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการล่องเรือ ”ซีเบสครูซ์เซอร์” โดยรวมมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (�̅�=3.67, SD = 0.75) นอกจากน้ีผลท่ีไดพ้บวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
ระดบัของความพึงพอใจในทุกด้านและพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
โดยรวมของผูบ้ริโภค โดยปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด (β = 0.36) ดา้นกระบวนการ (β = 0.23) ราคา  
(β = -0.07) ลักษณะทางกายภาพ  (β = 0.07) การส่งเสริมการตลาด (β = -0.05) ผลิตภัณฑ์ (β = -0.03) และ
ช่องทางในการจดัจ าหน่าย (β = -0.02) ตามล าดบั 

 

ค าส าคญั: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจของลูกคา้  
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were 1) to study the level of customer satisfaction of “See-Bass Cruise” 
in Songkhla and 2) to study the influence of marketing mix factor on customer satisfaction  of “See-Bass 
Cruise” in Songkhla. The samples used in this research were 228 customers of “See-Bass Cruise”. 
Questionnaire was used to collect data. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, average, 
standard deviation, and multiple regression analysis.  
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The result of this research found that the level of customer satisfaction of “See-Bass Cruise” in 
Songkhla was high (�̅�=3.56, SD = 0.68). For the result of hypothesis testing, it found that each factor of 
marketing mix affects the overall satisfaction of consumer of “See-Bass Cruise” in Songkhla. The highest effect 
was from the factor of personnel (β =0.36), followed by process (β =0.23), price (β =-0.07), physical 
appearance (β =0.07), marketing promotion (β =-0.05), products (β =-0.03), and channels of distribution (β =-
0.02), respectively. 
 

KEYWORDS: Marketing Mix, Customer Satisfaction 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ร้านอาหาร เป็นอีกหน่ึงธุรกิจพ้ืนฐานท่ี อยูคู่่กบั สงัคมไทย และเป็น ธุรกิจหน่ึงท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ภาคการ

ท่องเท่ียว ดงันั้นท าใหพ้ฤติกรรมและความตอ้งการการบริโภคอาหารของผูบ้ริโภคก็มีความหลากหลายมากข้ึนไม่
เพียงแต่ความอร่อยของรสชาติอาหารเท่านั้นแต่ ผูบ้ริโภคในทุกวนัน้ียอมจ่ายค่าอาหารราคาแพง เพ่ือให้ไดม้าซ่ึง 
“ประสบการณ์” ในการด่ืมด ่ากบัรสชาติอาหาร – บริการ บรรยากาศของสถานท่ี และช่วงเวลาของการอยู่กับ
ครอบครัว หรือคนรู้ใจ จึงท าให้ธุรกิจร้านในประเทศไทยมีการขยายตวัเพ่ิมสูงข้ึน เห็นไดจ้ากจ านวนร้านอาหารท่ี
มีการมาจดทะเบียน 430 ราย เพ่ิมสูงข้ึนจากช่วงไตรมาตรแรกของปีท่ีผ่านมา คิดเป็น 3.37% (กรมพฒันาธุรกิจ
การคา้,2560) จากอตัราการเติบโตเห็นไดว้า่ธุรกิจมีการเจริญเติบโตมาอยา่งต่อเน่ือง จึงท าให้ผูป้ระกอบการราย
ใหม่ ๆไดมี้การคิดรูปแบบธุรกิจร้านอาหารออกมามากมายหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ร้านอาหารบนดาดฟ้า 
ร้านอาหารใตน้ ้ า ร้านอาหารบนเรือ เป็นตน้ เพ่ือให้ตอบโจทยต์่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั และใน
ปัจจุบันจังหวดัสงขลาได้มีการเปิดร้านอาหารประเภทหน่ึงซ่ึงเกิดข้ึนบนเรือท่ีก าลงัได้รับความนิยม เพราะ
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัไม่เพียงแต่ตอ้งการความอร่อยของรสชาติอาหารเท่านั้น จึงท าให้ผูป้ระกอบการรายใหม่ คิด
รูปแบบการท าร้านอาหารท่ีให้มีความหลากหลายตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคในปัจจุบนัท่ีตอ้งการพกัผ่อนไปพร้อมกบั
การรับประทานอาหารจึงมีผูป้ระกอบการไดท้ าธุรกิจเก่ียวกบัการล่องเรือไปตามผืนน ้ าสองทะเลสงขลา ถ่ายรูปกบั
พญานาคพ่นน ้ า ชมวิวทิวทศัน์อนังดงามของเกาะหนู ฟังดนตรีสด รับประทานอาหารค ่ากลางทะเล ช่ืนชมไปกบั
แสงสีของทะเลยามค ่าคืน ชมพระอาทิตยล์บัฟ้า ผ่อนคลายไปกบับรรยากาศสุดโรแมนติก พร้อมกบัรับประทาน
อาหารค ่าบนเรือซีเบสครูซ์เซอร์ ส าหรับธุรกิจเรือซีเบส ครูซ์เซอร์ถือไดว้่าเป็นธุรกิจเปิดใหม่ในสงขลาท่ีตอบ
โจทยผ์ูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก รวมทั้งยงัเป็นกิจการท่ีมีรายรับสูงสุดและมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจประเภทเดียวกนั
ในจงัหวดัสงขลา นอกจากผูบ้ริโภคไดรั้บประทานอาหารผอ่นคลายไปกบับรรยากาศท่ีแสนจะน่าหลงใหลแลว้ ใน
ส่วนของตวัเรือนั้นยงัมีสไตลก์ารออกแบบตกแต่งท่ี ออกแนว  โมเดิร์น เรียบหรู เปิดโล่งรับกบัมุมมอง 360 องศา 
ไม่มีหลงัคา และท่ีกั้นออกแนวโมเดิร์น ซ่ึงร้านอาหารอาหารประเภทน้ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ในปัจจุบนัอยา่งมาก จึงเป็นกระแสความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท่ีตอ้งการจะรับประทานอาหารนอกบา้นพร้อมกบั
ผ่อนคลายไปกบับรรยากาศธรรมชาติจึงเป็นโอกาสให้ธุรกิจร้านอาหารบนเรือขยายตวัสู่ตลาดระดบักลางซ่ึงมี
ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงส่งผลต่อความตอ้งการในธุรกิจร้านอาหารบนเรือท่ีเพ่ิมสูงข้ึน
ดว้ย และพ้ืนท่ีในเขตอ าเภอเมืองสงขลา เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการขยายตวัของประชากรสูงข้ึนประกอบกบัในเขตพ้ืนท่ีนั้น
ไม่มีธุรกิจร้านอาหารบนเรือ  
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จากงานวิจยัท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ไดท้ าการศึกษาพฤติกรรม ส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจ
ของลูกค้าท่ีใช้บริการร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ได้แก่  ร้าน ริว ชาบู ชาบู (วิไลวรรณ  บุญวิเซ็นต์, 2556) 
ร้านอาหารแฟรนไชส์ (สรอรรถ ปานอุดมลกัษณ์ , 2557) การใช้บริการร้านอาหารท่ีใช้โปรแกรมสั่งอาหาร
อตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร (ขวญัพงศ์ พนัธ์เจริญวรกุล, 2558) ส่วนงานวิจยัคร้ังน้ีจะมุ่งเน้นในการหาระดับ
อิทธิพลของปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการล่องเรือรับประทาน
อาหาร ในจงัหวดัสงขลา ซ่ึงผลการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการและผูส้นใจในการธุรกิจร้านอาหาร
และเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการล่องเรือ”ซีเบสครูซ์เซอร์” ของประชากร
ในจงัหวดัสงขลา  

(2 ) เพื่อศึกษาระดบัอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางท่ีมีต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการล่องเรือ ”
ซีเบสครูซ์เซอร์”  ของประชากรในจงัหวดัสงขลา   

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

                                  ตวัแปรต้น                                                           
 
 
 
 
  

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ปัจจัยส่วนประสมทาง 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์
- ดา้นราคา 
- ดา้นการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
- ดา้นบุคคล 
- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
- ดา้นกระบวนการ 
 

ความพงึพอใจของลูกค้าในการใช้
บริการล่องเรือ”ซีเบสครูซ์เซอร์” 

ตวัแปรตาม 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 การศึกษาคน้ควา้วิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจการใช้
บริการล่องเรือ”ซีเบสครูซ์เซอร์” ของประชาชนในจงัหวดัสงขลา โดยใชเ้คร่ืองมือหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ปฐมภูมิ (Primary data) เป็นการวจิยัใชแ้บบสอบถาม ตามการก าหนดกรอบในการท าวจิยั ประเภทของการวจิยัเชิง
ส ารวจ (Survey research) 
        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่ ประชาชนในจงัหวดัสงขลา  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ลูกค้าท่ีใช้/ เคยใช้บริการล่องเรือ”ซีเบสครูซ์เซอร์” โดยขนาดตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา จ านวน 228 คน เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนของผูใ้ชบ้ริการล่องเรือ”ซีเบสครูซ์เซอร์” ของประชาชนใน
จงัหวดัสงขลาท่ีแน่นอน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากร 
ของ W.G.cochran (1953) โดยไดก้ าหนดระดบัความแปรปรวนสูงสุดคือ P =.25% และ q = 75% ก าหนดระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้5%  
       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 การศึกษาคร้ังน้ี แบ่งตวัแปรเป็น 2 ตวัแปร คือ ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม รายละเอียดดงัน้ี 
  ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย 

1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา  ดา้นการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

  ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการใชบ้ริการล่องเรือ”ซีเบสครูซ์เซอร์” 
      4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
       งานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการล่องเรือ”ซีเบส
ครูซ์เซอร์” ของประชากรในจงัหวดัสงขลา ซ่ึงผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน รายละเอียดดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ และขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสองถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) 
 ส่วนที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ โดยขอ้มูลส่วนน้ีผูว้จิยัไดใ้ช้
เคร่ืองมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ 1 = เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 5 = เห็นด้วยมากท่ีสุด 
ตามล าดบั 
  ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้บริการล่องเรือ”ซีเบสครูซ์เซอร์” โดยขอ้มูลส่วนน้ีผูว้ิจัยได้ใช้
เคร่ืองมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) เช่นเดียวกบัส่วนท่ี 2 
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      4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ในการศึกษาปัจจยัอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางท่ีมีต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการล่องเรือ ”ซี
เบสครูซ์เซอร์”  ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามผูบ้ริโภค โดยน าแบบสอบถามไปด าเนินการ
สอบถามกบักลุ่มเป้าหมายในเขตสงขลาดว้ยตนเอง 
  งานวิจยัน้ีได้มีการทดสอบความเท่ียง (Validity) และความเช่ือถือได ้(Reliability) ของแบบสอบถาม
ก่อนน าไปใช้งานจริง โดยผูว้ิจัยได้ท าการตรวจสอบค าถามในแบบสอบถาม เพื่อให้ครอบคลุม และตรงกับ
วตัถุประสงค์ของงานวิจัย จากนั้นได้มีการทดลองแจกแบบสอบถาม (Pilot Survey) จ านวน 10 ชุด กับบุคคล
ทัว่ไปท่ีเคยใชบ้ริการล่องเรือ ”ซีเบสครูซ์เซอร์” เพื่อทดสอบความเขา้ใจ และน าขอ้เสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุง
แบบสอบถาม เพื่อใหผู้ท้  าแบบสอบถามมีความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั จากนั้นผูว้จิยัไดจ้ดัส่งแบบสอบถามให้
อาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา การจดัเรียงค าถาม ลกัษณะของค าถาม รวมถึงภาษาท่ี
ใชใ้นแบบสอบถาม พร้อมทั้งมีการปรับปรุง แกไ้ข และเพ่ิมเติมค าถามในแบบสอบถามใหต้รงกบัประเด็นท่ีศึกษา
ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนจะด าเนินการเก็บขอ้มูลจริง 
  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
         การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

- การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  โดยใช้ความถ่ี (Frequencies) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

- การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และระดบัความพึงพอใจในการใช้
บริการล่องเรือ”ซีเบสครูซ์เซอร์” โดยใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 การวเิคราะห์ข้อมูลอนุมาน 
        - วิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการล่องเรือ”ซี
เบสครูซ์เซอร์” ของประชากรในจังหวดัสงขลา โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ Multiple regression 
analysis 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
  การวจิยัเร่ือง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการล่องเรือ”ซีเบสครูซ์
เซอร์” ของประชาชนในจงัหวดัสงขลา” จ าแนกตามลกัษณะการวเิคราะห์ขอ้มูล รายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่1 ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ 
ตวัแปรท่ีศึกษา จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 81 35.5 
หญิง 147 64.5 

อาย ุ ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 27 11.8 
 21-30 ปี 116 50.9 
 31-40 ปี 68 29.8 
 มากกวา่ 40 ปี 17 7.5 

ตวัแปรท่ีศึกษา จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ โสด 86 37.7 
 สมรส 142 62.3 
ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ปริญญาตรี 40 17.5 
 ปริญญาตรี 164 71.9 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 24 10.5 
อาชีพ ขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 103 45.2 
 พนกังานบริษทัเอกชน 60 26.3 
 ประกอบธุรกิจส่วนตวั 27 11.8 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา 38 16.7 
รายไดต้่อเดือน ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 28 12.3 
 10,001-20,000 บาท 54 23.7 
 20,001-30,000 บาท 71 31.1 
 มากกวา่ 30,000 บาท 75 32.9 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 35.5 และเพศ
หญิงร้อยละ 64.5 โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.9 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้สมรส คิดเป็นร้อยละ 62.3 โดยกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 71.9 โดยมีอาชีพขา้ราชการ/ พนกังานรัฐวสิาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 45.2 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด และมีรายได้
ต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 32.9 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  
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ตารางที่ 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ล่องเรือ”ซีเบสครูซ์เซอร์” 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านผลติภัณฑ์    
1.รสชาติของอาหาร 4.08 0.811 มาก 
2.ความสดใหม่ของอาหาร 3.90 0.931 มาก 
3.ความหลากหลายของเมนูอาหาร 4.14 0.810 มาก 
4.การแสดงดนตรีและโชวต์่าง ๆ เขา้กบัการล่องเรือ 4.46 0.588 มากท่ีสุด 
5. คุณภาพของอาหาร 3.92 0.692 มาก 
รวม 4.10 0.519 มาก 
ด้านราคา    
1. ความเหมาะสมของราคากบัวตัถุดิบท่ีใช ้ 3.98 0.910 มาก 
2. ความคุม้ค่าของรสขาติอาหารกบัราคา 4.14 0.695 มาก 
3. ราคาค่าอาหารและบริการ 4.18 0.656 มาก 
4. ราคาของอาหารเม่ือเทียบกบัร้านอ่ืน 3.96 0.682 มาก 
รวม 4.07 0.496 มาก 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย    
1.มีความสะดวกในการติดต่อจองโตะ๊ 4.27 0.596 มากท่ีสุด 
2. ความสะดวกในการเดินทางมาร้าน 4.33 0.632 มากท่ีสุด 
3. เวลาเปิด-ปิดของร้านในการใหบ้ริการ 4.25 0.793 มากท่ีสุด 
รวม 4.28 0.490 มากท่ีสุด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด    
1.มีการประชาสมัพนัธ์ตามส่ือต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง  3.52 0.964 มาก 
2. ส่วนลดพิเศษช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศการข้ึนปีใหม่ วนัเกิด 2.83 1.169 ปานกลาง 
3. การมอบสิทธิพิเศษกบัสมาชิก 2.05 1.286 นอ้ย 
4.โปรโมชัน่ส่วนลดร่วมกบัเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 1.92 1.205 นอ้ย 
รวม 2.58 0.872 นอ้ย 
ด้านบุคลากร    
1. พนกังานใหบ้ริการดว้ยความยิม้แยม้ แจ่มใส สุภาพ และเป็นมิตร 4.22 1.010 มากท่ีสุด 
2. ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการของพนกังาน 4.19 0.922 มาก 
3.ความรวดเร็วในการปฏิบติังาน 4.22 0.635 มากท่ีสุด 
4. ความสะอาดของการแต่งกายของพนกังาน 4.09 0.728 มาก 
รวม 4.18 0.465 มาก 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ    
1.มีความปลอดภยัของท่าเทียบเรือ 4.28 0.644 มากท่ีสุด 
2.บรรยากาศรอบ ๆ บริเวณท่ีล่องเรือมีความเหมาะสม เช่น อากาศดี 4.55 0.588 มากท่ีสุด 
3.มีรูปแบบการจดัสถานท่ีภายในเรืออยา่งเป็นสดัส่วน  4.27 0.627 มากท่ีสุด 
4.แสงสวา่งภายในเรือเพียงพอ 4.07 0.616 มาก 
5.มีความสะอาดของหอ้งน ้ าบนเรือ 3.89 0.755 มาก 
6.มีอุปกรณ์ช่วยชีวติบนเรือ 3.74 0.732 มาก 
รวม 4.13 0.365 มาก 
ด้านกระบวนการ    
1.มีระบบการจองเรือท่ีแม่นย  า 4.08 0.628 มาก 
2.กระบวนการสัง่อาหารและเคร่ืองด่ืม การรับค าสัง่ และการเสิร์ฟ 4.21 0.648 มากท่ีสุด 
3. การจดัล าดบัคิวการใหบ้ริการลกูคา้ 4.03 0.818 มาก 
4. เติมอาหารในชั้นบุฟเฟตส์ม ่าเสมอ 3.52 0.888 มาก 
5..ระบบการช าระเงินค่าบริการ 3.78 0.838 มาก 
6.มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการล่องเรือ 3.82 0.808 มาก 
7. การหาขอ้มลูในการใชบ้ริการ 3.66 0.893 มาก 
รวม 3.87 0.472 มาก 

 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.519 เม่ือ

พิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ อนัดบัแรก คือ การแสดงดนตรีและโชวต์่าง ๆ เขา้กบัการล่องเรือ อนัดบัสอง คือความ
หลากหลายของเมนูอาหาร และอนัดบัสาม คือ รสชาติของอาหาร 

2. ดา้นราคา โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.496 เม่ือพิจารณา
ปัจจยัยอ่ยพบวา่ อนัดบัแรก คือ ราคาค่าอาหารและบริการ อนัดบัสอง คือ ความคุม้ค่าของรสขาติอาหารกบัราคา
และอนัดบัสาม คือ ความเหมาะสมของราคากบัวตัถุดิบท่ีใช ้

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมากท่ีสุด ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.490 เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า อนัดบัแรก คือ ความสะดวกในการเดินทางมาร้าน อนัดบัสอง คือ มีความ
สะดวกในการติดต่อจองโตะ๊ และอนัดบัสุดทา้ยท่ีมีค่าคะแนนระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ เวลาเปิด-ปิดของ
ร้านในการใหบ้ริการ 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑร์ะดบันอ้ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.871
เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า อนัดบัแรก คือมีการประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น วิทย ุส่ือแผ่น 
อนัดบัสอง คือ ส่วนลดพิเศษช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศการข้ึนปีใหม่ วนัเกิด และอนัดบัสุดทา้ย คือโปรโมชัน่
ส่วนลดร่วมกบัเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 
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5. ดา้นบุคคล โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.465 เม่ือพิจารณา
ปัจจยัยอ่ยพบวา่ อนัดบัแรก คือ ความรวดเร็วในการปฏิบติังานและพนกังานให้บริการดว้ยความยิม้แยม้ แจ่มใส 
สุภาพ และเป็นมิตร อนัดบัสอง คือ ความกระตือรือร้นในการให้บริการของพนกังานอนัดบัสาม คือความสะอาด
ของการแต่งกายของพนกังาน 

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.365
เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยพบว่า อนัดบัแรก คือ บรรยากาศรอบ ๆ บริเวณท่ีล่องเรือมีความเหมาะสม เช่น อากาศดี
อนัดบัสอง คือ มีความปลอดภยั อนัดบัสาม คือ มีรูปแบบการจดัสถานท่ีภายในเรืออยา่งเป็นสดัส่วน 

7. ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.472 เม่ือ
พิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ อนัดบัแรก คือ กระบวนการสั่งอาหารและเคร่ืองด่ืม การรับค าสั่ง และการเสิร์ฟ อนัดบั
สอง คือ มีระบบการจองเรือท่ีแม่นย  า อนัดบัสาม คือ การจดัล าดบัคิวการให้บริการลูกคา้ และล าดบัสุดทา้ย คือ 
การใหบ้ริการเติมอาหารบุฟเฟต ์
  
ตารางที่ 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการล่องเรือ”ซีเบสครูซ์เซอร์” ของ

ประชากรในจงัหวดัสงขลา 
 B ค่าสมัประสิทธิการถดถอย 

คะแนนมาตรฐาน (β) 
ล าดบัท่ี t p 

ค่าคงที ่(Constant)  1.66 -   3.97 0.00 
1. ผลิตภณัฑ ์  0.03  0.03 6  0.26 0.79 
2. ราคา  0.09  0.07 3  0.90 0.37 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย  0.03  0.02 7  0.24 0.81 
4. ส่งเสริมการตลาด  0.06  0.05 5  0.63 0.60 
5. บุคคล  0.39  0.36 1   4.44* 0.00 
6. ลกัษณะทางกายภาพ  0.08  0.07 4  0.89 0.37 
7. กระบวนการ  0.28  0.23 2    3.03* 0.00 

  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการล่องเรือ”ซีเบสครูซ์เซอร์” 
ของประชาชนในจงัหวดัสงขลา พบว่า ปัจจยัด้านบุคคล (β = 0.36, t = 4.44) และปัจจยัดา้นกระบวนการ เป็น
ปัจจยัท่ีส าคญั (β = 0.23, t = 3.03) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ นัน่แสดงวา่การท่ีลูกคา้จะมาใช้
บริการล่องเรือ ซีเบส ครูซเซอร์ ลูกคา้มีการพิจารณาจากปัจจยัด้านบุคคลเป็นล าดับแรกโดยพิจารณาจากการ
ให้บริการท่ีดีของพนกังาน ความน่าเช่ือถือของพนกังาน เป็นตน้ รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการอาทิเช่น 
ความรวดเร็วในการให้บริการ ระบบการให้บริการท่ีชดัเจน ส าหรับปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และลักษณะทางกายภาพของธุรกิจไม่ได้เป็นปัจจัยส าคญัท่ีลูกค้าใช้ในการ
พิจารณาเลือกใชบ้ริการล่องเรือ”ซีเบสครูซ์เซอร์” ของประชาชนในจงัหวดัสงขลา 
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6. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจการใชบ้ริการล่องเรือ”ซีเบส
ครูซ์เซอร์”  ของประชากรในจงัหวดัสงขลา ผูว้จิยัขอเสนอการอภิปรายผลการวจิยั ดงัน้ี 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านบุคคลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า นั่นแสดงว่าการ
ใหบ้ริการท่ีดีของพนกังาน เช่น พนกังานท่ีมีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือ รูปร่างหนา้ตาดี มีความสุภาพอ่อนนอ้ม มีมนุษย์
สัมพนัธ์ท่ีดี สร้างความรู้สึกเป็นกนัเองกบัลูกคา้ มีความซ่ือสัตยจ์ริงใจสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ได ้การให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัอาหารและเคร่ืองด่ืมใหม่ ๆ ส่งผลต่อระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ส่วน
ปัจจยัดา้นกระบวนการมีอิทธิพลในเชิงบวกเน่ืองจากบริการล่องเรือ”ซีเบสครูซ์เซอร์” มีมาตรฐานความสะอาด
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ (พรพิมล อารีประเสริฐกุล, 2550) ศึกษา
ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการร้านบา้นไร่กาแฟ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการร้านบ้านไร่กาแฟอยู่ในระดับมาก  ได้แก่

กระบวนการ บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ และผลิตภณัฑ ์ส่วนปัจจยัท่ีลูกคา้มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ ช่องทางการจดัจ าหน่าย ราคา และการส่งเสริมการตลาด 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) จากการศึกษาพบวา่ ดา้นราคา ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล และดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อความ
พึงพอใจการใชบ้ริการล่องเรือ ”ซีเบสครูซ์เซอร์” มาก ดงันั้นตอ้งรักษามาตรฐานให้มีความมัน่คงเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ ส่วนด้านท่ีมีค่าน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ลักษณะทาง
กายภาพ และส่งเสริมการตลาดควรมีการปรับปรุงพฒันาใหมี้ความทนัสมยัเพ่ือใหลู้กคา้มีความพึงพอใจมากยิง่ข้ึน  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาวจิยัในเชิงคุณภาพเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง สมัภาษณ์จาก

กลุ่มตวัอยา่งโดยตรง จะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพ 
(2) ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาและวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในระดบัน้อยและนอ้ยท่ีสุด เช่น ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ลกัษณะทางกายภาพ และส่งเสริมการตลาด 
อาจจะเป็นการสมัภาษณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเท็จจริง  
 

8. กติติกรรมประกาศ 
 งานวจิยัฉบบัน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์จาก 
ดร. โกมลมณี  เกตตะพนัธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะซ่ึงเป็น
ประโยชน์อยา่งมากต่อการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทบ ารุง

สมอง และเพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ประเภทบ ารุงสมอง ของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทักษิณ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษา คือ นิสิตระดบัชั้นปริญญาตรี ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทกัษิณ ซ่ึงเป็นผูท่ี้
เคยซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทบ ารุงสมองแลว้ จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความเท่ียง ความน่าเช่ือถือ และมีการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของเน้ือหาจากผูท้รงคุณวฒิุ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบวา่ลกัษณะประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21-25 ปี ศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 3 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท โดยเพศและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของนิสิตท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมประเภทบ ารุงสมอง ขณะท่ีอายุและชั้นปีการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ืออาหารประเภทบ ารุงสมองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑส่์งผล
เชิงบวกต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ประเภทบ ารุงสมองนิสิตกลุ่มน้ีในขณะท่ีนิสิตไม่ค่อย
ใหค้วามส าคญัในปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาดและปัจจยัดา้นราคา 

 
ค าส าคญั: ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทบ ารุงสมอง กระบวนการตดัสินใจซ้ือ ส่วนประสมทางการตลาด 
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ABSTRACT 
The objectives of this study are to investigate decision-making processes to purchase neurotrophic 

supplements and the marketing mix factors affecting to the decision making process of undergraduate in 
Faculty of Economics and Business Administration, Thaksin University. 

The samples of this quantitative research are undergraduate students studying in Faculty of 
Economics and Business Administration, Thaksin University who had purchased the neurotrophic supplements 
already totally 400 samples, by using purposive sampling.  The data collected by using questionnaires which 
had done reliability and accuracy checked by professors. The Descriptive Statistics such as Percentage, Mean 
and Standard Deviation are used to analyze the individual data of the sample.   
 The study found that respondents were mostly female at age 21-25,  studying in 3rd year, monthly 
income below 5,000 baht. The different of gender and monthly income is not affected to decision making 
process to purchase the neurotrophic supplements whilst, the different of age and year of study is significantly 
affected at 0.05 level. The products factors positively influences with decision making process to purchase the 
neurotrophic supplements while other factors including place, promotion and price are not important.  
 
KEYWORDS: Neurotrophic Supplements, Decision Making Processes, Marketing Mix 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 อาหารเป็นหน่ึงในปัจจยั 4 ท่ีส าคญัท่ีทุกคนควรรับประทานให้ครบตามหลกัโภชนาการในปริมาณ
เพียงพอ เน่ืองจากอาหารประกอบดว้ยสารอาหารต่างๆ ท่ีจะช่วยให้ร่างกายมีก าลงัส าหรับใช้ชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะสารอาหารแต่ละประเภทมีหนา้ท่ีของตวัเองในการดูแลการท างานของอวยัวะต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกร่างกาย ดังนั้ น เราจึงจ าเป็นต้องได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนทั้ ง 5 หมู่ ในปริมาณท่ี
เหมาะสม โดยสารอาหารประกอบดว้ย คาร์โบไฮเดรต ไขมนั วิตามิน เกลือแร่ โปรตีน ซ่ึงมีส่วนช่วยให้มนุษย์
ได้รับสารอาหารท่ีครบถว้น และยงัช่วยควบคุม้การท างานของร่างการได้ดีข้ึน และท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึงต่อ
ร่างกายมนุษย ์คือ น ้ า หากร่างการขาดน ้ าร้อยละ 20 ของร่างกายอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ น าจึงมีความส าคัญต่อ
ร่างกาย โดยร่างกายสามารถรับน ้ าจากการด่ืมน ้ าสะอาดและอาหารท่ีมีน ้ าเป็นส่วนประกอบ แต่ในปัจจุบัน
ผูบ้ริโภคผูบ้ริโภคยงัไม่หยดุหาส่ิงดีๆเพ่ือสุขภาพ โดยการเลือกรับประทานอาหารเสริม เพ่ือเพ่ิมสารอาหารท่ีดีเขา้
สู่ร่างกายของตวัทุกคนเอง  

ดว้ยความใส่ใจในดา้นสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึนของผูบ้ริโภคอาหารเสริมหรือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจึงเร่ิม
เป็นไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย เน่ืองจากว่ายุคน้ีเป็นยุคของขอ้มูลข่าวสาร ผูบ้ริโภคจึงรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกับ
สินคา้และบริการ ไดร้วดเร็วกวา่ในอดีต ตลอดจนมีแหล่งในการจบัจ่ายสินคา้ไดห้ลากหลายช่องทาง อาทิ ซ้ือจาก
ร้านคา้ สั่งซ้ือทางไปรษณีย ์อินเตอร์เน็ต หรือแมแ้ต่ผ่านช่องทางการขายตรง ท าใหง่้ายต่อการแสวงหาสินคา้ท่ีคิด
วา่สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้ซ่ึงผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนบัเป็นหน่ึงในผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีหา
ซ้ือง่ายจากช่องทางท่ีหลากหลาย และเป็นท่ีนิยมในฐานะเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีช่วยให้สุขภาพดีข้ึน และเห็นผล
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ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างชัดเจน โดยผูบ้ริโภคมีความวิตกกังวลว่าร่างกายอาจจะได้รับสารอาหารไม่
ครบถว้นหรือกลวัเกิดโรคภยัไขเ้จ็บ ในขณะท่ีผูบ้ริโภคบางส่วนมีความเช่ือวา่ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารช่วยรักษาโรค 
ช่วยใหร่้างกายสมส่วนและมีผิวพรรณท่ีสวยงามข้ึน ซ่ึงผลิตภณัฑเ์สริมอาหารก็จะมีอยูห่ลายประเภท เช่น ประเภท
เสริมความงาม ประเภทเพ่ือสุขภาพ  ประเภทลดน ้ าหนัก และประเภทบ ารุงสมอง การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม
อาหารของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มกัจะข้ึนอยูก่บัขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บทราบจากส่ือโฆษณา และจากบุคคลรอบขา้ง 
โดยอาจจะไม่ไดศึ้กษาขอ้มูล ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนั้นก่อนตดัสินใจซ้ือหรือบริโภค 
 จากขอ้มูลในตลาดอาหารเสริมความงามในไทยพบวา่มีมูลค่าราว 1.4 หม่ืนลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วน 
21% ของมูลค่าตลาดอาหารเสริมทั้งหมด ซ่ึงในช่วงปี 2554-2558 มีการเติบโตเฉล่ียสะสมสูงถึง 12% ต่อปี โดยมี
สินคา้ขายดีอยูใ่นกลุ่มของ ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวและผลิตภณัฑล์ดน ้ าหนกั อยา่งไรก็ตามคาดการณ์วา่การเติบโตเฉล่ีย
ของตลาดน้ีมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2559-2560 จะลดลงเพียง 8-9% ต่อปีเท่านั้น เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีกลุ่ม
ผูบ้ริโภคหลกัเป็นกลุ่มวยัรุ่นและวยัเร่ิมตน้เขา้ท างานท่ีมีรายไดย้งัไม่สูงมากนัก และผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีสัดส่วน
ลดลงตามโครงสร้างประชากร ซ่ึงจะลดลงเหลือ 35% ภายในปี 2563 (จาก 80% ในปี 2554) ประกอบกบัสินคา้เร่ิม
อ่ิมตวัในกลุ่มผูบ้ริโภคหลกั แต่การบริโภคของประชากรกลุ่มน้ี แต่การบริโภคของกลุ่มน้ียงัสูงกวา่การบริโภค
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทบ ารุงสมอง ซ่ึงมีกลุ่มผูบ้ริโภคดังกล่าว ซ่ึงเป็นประชากรวยัเรียนและวยัเร่ิมตน้
ท างาน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัเช่นกนั โดยพบว่า การบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทบ ารุงสมองของคน
กลุ่มน้ี จะไม่ค่อยสนใจบริโภคผลิตภณัฑบ์ ารุงสมอง 
 จากประเด็นขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม และ
ถึงแมว้า่จะมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย แต่ก็ยงัไม่สามารถเพ่ิมอตัราการเติบโตไดเ้ท่าท่ีควร จึงมีความ
เป็นไปไดว้า่ ผูป้ระกอบการ ตอ้งค านึงถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ  อนัจะสามารถปรับปรุงหรือ
ก าหนดกลยทุธ์ เพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ปัจจยัทางดา้นส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ดงันั้น ผูท้  าการวิจยัจึงไดส้นใจท่ีจะท าการศึกษาถึง “อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทบ ารุงสมองของนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัทกัษิณ” เพ่ือจะไดรั้บรู้ในส่วนของปัจจยัหรือกระบวนการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารประเภทอาหารเสริมบ ารุงสมอง และสามารถน าไปแกไ้ขหรือปรับปรุง เพ่ือท่ีจะใชใ้นการด าเนินงานได ้

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษากระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทบ ารุงสมองของนิสิตมหาวิทยาลยั
ทกัษิณ  

(2) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
ประเภทบ ารุงสมอง 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์การศึกษาวิจัย เร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทบ ารุงสมองของนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั
ทกัษิณ ผูว้ิจยัจึงไดมี้การก าหนดแบบแผนการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยก าหนด
ขั้นตอนและรายละเอียดดงัน้ี 
        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี คือ นิสิตในมหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา 
 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นิสิตในมหาวิทยาลยัทักษิณ วิทยาเขตสงขลาท่ีซ้ือ/ เคยซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ประเภทบ ารุงสมอง 
 การก าหนดขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรผูท่ี้ซ้ือ/ เคยซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารประเภทบ ารุงมอง ท่ีแน่นอน ดงันั้นจึงใชก้ารก าหนดขนาดตวัอยา่งกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอนจากสูตร ของ W.G. Cochran  (ยทุธ ไกยวรรณ์, 2552) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% และค่าสดัส่วน
ของผูท่ี้ซ้ือ/ เคยซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทบ ารุงมอง 50 % จากจ านวนประชากรทั้งหมด ดงัน้ี  
 
 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.รายได ้
4. ระดบัชั้นปี 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2550; Kotler, 2003)  
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
      
 
 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables 
 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลติภณัฑ์
เสริมอาหารประเภทบ ารุงสมองขออง
นักศึกษามหาวทิยาลยัทกัษณิ              
วทิยาเขตสงขลา 
(นธกฤษ วนัตะ๊เมล,์ 2555) 
 
1.การรับรู้ถึงความตอ้งการ 
2.การคน้หาขอ้มูล  
3.การประเมินทางเลือก 
4.การตดัสินใจซ้ือ 
5.พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 
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n = 
𝑃(1−𝑃)𝑍2

𝑑2
 

 
แทนค่า   P = 0.50, Z = 1.96, d = 0.05 

ดงันั้น   n =       
(0.5)(1−0.5)1.962

0.052
 

 
n =   384.16 

 
ในการวิจัยคร้ังน้ีได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณ 385 คน เพ่ือป้องกันข้อมูลผิดพลาดหรือ

แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์จึงไดเ้พ่ิมจ านวนกลุ่มตวัอย่างอีก 15 คน รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 400 คน (ชนากานต ์
บุญนุช และคณะ, 2554) 

เม่ือไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งเรียบร้อยแลว้  ผูว้จิยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
เลือกตวัอยา่งเป็นนิสิตท่ีเคยรับประทานผลิตภณัฑบ์ ารุงสมองแลว้เท่านั้น 
       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาโดย ตวั
แปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550; Kotler, 2003) ส าหรับตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทบ ารุงสมองของนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การรับรู้ถึงความตอ้งการ 2) การคน้หาขอ้มูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การ
ตดัสินใจซ้ือ 5) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (นธกฤษ วนัตะ๊เมล,์ 2555) 
      4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม ซ่ึงผูว้จิยัแบ่งค าถามออกเป็น 3 
ส่วน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน 5 ขอ้ โดยมีลกัษณะตั้งขอ้คาถามเป็นแบบเลือกคาตอบ
ตามตวัเลือกท่ีก าหนด เพ่ือช่วยในการอภิปรายผล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัชั้นปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมการตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์สริมอาหารจ านวน 31 ขอ้ โดยมี
ลกัษณะตั้งขอ้คาถามเป็นการเลือกค าตอบแบบประเมินค่า 5 ระดบั คือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ท่ีสุด เพ่ือช่วยในการอภิปรายผล ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทบ ารุงสมอง จ านวน 21 
ขอ้ โดยมีลกัษณะตั้งขอ้ค าถามเป็นการเลือกคาตอบแบบประเมินค่า 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยท่ีสุด เพ่ือช่วยในการอภิปรายผล ได้แก่ ดา้นการรับรู้ถึงความตอ้งการ ด้านการคน้หาขอ้มูล ด้านการ
ประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซ้ือ และดา้นพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

งานวิจยัน้ีมีการทดสอบความเท่ียง (Validity) และความเช่ือถือได ้(Reliability) ของแบบสอบถามก่อน
น าไปใช้งานจริง โดยผู ้วิจัยได้ท าการตรวจสอบค าถามในแบบสอบถาม  เพื่อให้ครอบคลุม  และตรงกับ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1080 

วตัถุประสงค์ของงานวิจัย จากนั้ นได้มีการทดลองแจกแบบสอบถาม (Pilot Survey) จ านวน 10 ชุด กับนิสิต
มหาวิทยาลยัทกัษิณทัว่ไป เพื่อทดสอบความเขา้ใจ และน าขอ้เสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อให้
ผูท้  าแบบสอบถามมีความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั จากนั้นผูว้จิยัไดจ้ดัส่งแบบสอบถามใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความครอบคลุมของเน้ือหา การจดัเรียงค าถาม ลกัษณะของค าถาม รวมถึงภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม 
พร้อมทั้งมีการปรับปรุง แกไ้ข และเพ่ิมเติมค าถามในแบบสอบถามใหต้รงกบัประเด็นท่ีศึกษาใหมี้ความสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนจะด าเนินการเก็บขอ้มูลจริง 
 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ในการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทบ ารุงสมองของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัทกัษิณ  ผูท้  าวจิยัเก็บรวบรวมขอ้มูล
ดว้ยการแจกแบบสอบถามกลุ่มกบัตวัอยา่งท่ีเคยใชห้รือรับประทานผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทบ ารุงสมอง โดย
จะมีการสอบถามเบ้ืองตน้ก่อนวา่เคยรับประทานผลิตภณัฑบ์ ารุงสมองบา้งหรือไม่ เพื่อเป็นการคดักรองค าตอบให้
ไดข้อ้มูลท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถาท่ีไดจ้ ากลุ่มตวัอยา่งมาท าการรวบรวมรวบรวม และท าการประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติคือ SPSS และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

        13.1 การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้จิยัท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูล
ในแบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออกไป 

         13.2 การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์มาลงรหสัตามท่ีไดก้ าหนดไว ้
         13.3 น าแบบสอบถามท่ีลงรหัสแลว้ไปบนัทึกลงในโปรแกรมประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป

ทางสถิติประมวลผลขอ้มูล โดยในการวจิยัคร้ังน้ีใชร้ะดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (Level of Significance) 
         13.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลในแบบสอบถาม จะท าการวเิคราะห์หาค่าสถิติต่างๆ  

 

5. สรุปผลการวจัิย 
  การวิจัยเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ประเภทบ ารุงสมองของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทกัษิณ  จ าแนกตามลกัษณะการ
วเิคราะห์ขอ้มูล รายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที ่1 ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัชั้นการศึกษา และรายได ้ 
ตวัแปรทีศึ่กษา จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 153 38.5 
หญิง 247 61.8 

อาย ุ 15- 20 ปี 105 26.3 
 21-25 ปี 272 68.0 
 26-30 ปี 23 5.8 
ระดบัชั้นปี ปี 1 63 15.8 
 ปี 2 

ปี 3 
ปี 4 

74 
146 
117 

18.5 
36.5 
2.93 

รายไดต้่อเดือน ต ่ากวา่ 5,000 บาท 221 55.3 
 5,000-10,000 บาท 123 30.8 
 10,001-15,000 บาท 5 1.3. 

  
ตารางท่ี 1 ผลการวิจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 38.3 และเพศ

หญิงร้อยละ 61.8 โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.0 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
โดยกลุ่มตวัอยา่งก าลงัศึกษาชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 36.5 และมีรายไดต้่อเดือน 5,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
55.3 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  

 
ตารางที่  2 วิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทบ ารุงสมองของนิสิตคณะ

เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัทกัษิณ   
 

กระบวนการตดัสินใจ ค่าเฉลีย่ 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คดิเห็น 

การรับรู้ถึงความต้องการ    
การมีทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑอ์าหารบ ารุงสมองในปัจจุบนั 3.72 1.072 มาก 
การรับรู้วา่ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารบ ารุงสมองท าใหค้วามจ าดี 3.49 0.850 มาก 
การรับรู้วา่ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารบ ารุงสมอง ช่วยท าใหคิ้ดไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 3.51 0.858 มาก 
การรับรู้ถึงคุณสมบติัและประโยชน์ของอาหารเสริมบ ารุงสมอง 3.49 1.076 มาก 
การรับรู้ถึงความน่าเช่ือถือไดข้องตราสินคา้ 3.70 1.084 มาก 
รวม 3.58 0.649 มาก 
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กระบวนการตดัสินใจ ค่าเฉลีย่ 
ค่า

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คดิเห็น 

การค้นหาข้อมูล    
การคน้หาขอ้มูลผลิตภณัฑจ์ากอินเตอร์เน็ต 3.76 1.105 มาก 
การคน้หาขอ้มูลจากประสบการณ์ของผูท่ี้เคยใช ้ 3.69 1.014 มาก 
การคน้หาขอ้มูลดว้ยตนเอง 3.38 1.140 มาก 
การคน้หาขอ้มูลจากกลุ่มอา้งอิง เช่น เพ่ือน คนในครอบครัว 3.79 1.128 มาก 
รวม 3.65 0.612 มาก 
การประเมนิทางเลอืก    
มีความสนใจและตั้งใจท่ีจะซ้ืออาหารเสริมชนิดแคปซูลเพ่ือบ ารุงสมอง 3.55 1.086 มาก 
มีความสนใจและตั้งใจท่ีจะซ้ืออาหารเสริมชนิดน ้ าเพ่ือบ ารุงสมอง 3.47 1.090 มาก 
จะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์โดยดูจากยีห่้อหรือตราผลิตภณัฑเ์ป็นเกณฑ ์ 3.68 1.192 มาก 
จะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑโ์ดยดูจากบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสม ไม่ช ารุด 3.85 1.055 มาก 
รวม 3.64 0.649 มาก 
การตดัสินใจ    
ความสะดวกในการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 3.53 1.124 มาก 
มีการคน้หาและเปรียบเทียบราคาสินคา้ดว้ยตวัเอง ก่อนตดัสินใจซ้ือ 3.62 0.923 มาก 
พิจารณาจากการประชาสมัพนัธ์สินคา้และการอพัเดทขอ้มูล  3.75 0.892 มาก 
พิจารณาจากรูปลกัษณ์และบรรจุท่ีมีความสวยงาม  3.29 1.187 ปานกลาง 
พิจารณาจากความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการซ้ือผลิตภณัฑ ์ 3.50 1.204 มาก 
รวม 3.84 0.643 มาก 
พฤตกิรรมหลงัการซื้อ    
ท่านไดรั้บความพึงพอใจในตวัผลิตภณัฑบ์ ารุงสมอง  3.57 1.071 มาก 
ท่านจะกลบัมาซ้ือหรือบอกใหผู้อ่ื้นซ้ือในภายหลงั เม่ือพบวา่ใชแ้ลว้ดี 3.57 1.166 มาก 
ท่านจะเลิกใชผ้ลิตภณัฑท์นัที เม่ือท่านใชแ้ลว้ผลิตภณัฑน์ั้นไม่ดีจริง 3.96 1.113 มาก 
รวม 3.70 0.806 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 แสดงผลวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทบ ารุงสมอง
ของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัทกัษิณ รายละเอียดดงัน้ี 

1. การรับรู้ถึงความตอ้งการ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมาก ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.649 พิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ อนัดบัแรก คือ การมีทศันคติท่ีดีต่อผลิตภณัฑอ์าหารบ ารุงสมองในปัจจุบนั อนัดบั
สอง คือ การรับรู้ถึงความน่าเช่ือถือไดข้องตราสินคา้ และอนัดบัสาม คือ การรับรู้วา่ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารบ ารุง
สมอง ช่วยท าใหคิ้ดไดเ้ร็วยิง่ข้ึน 
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2. การคน้หาขอ้มูล โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.612 
พิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ อนัดบัแรก คือ การคน้หาขอ้มูลจากกลุ่มอา้งอิง เช่น เพ่ือน คนในครอบครัว อนัดบัสอง 
คือ การคน้หาขอ้มูลผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมองจากอินเตอร์เน็ต และอนัดบัสาม คือ การคน้หาขอ้มูลจาก
ประสบการณ์ของผูท่ี้เคยใช ้

3. การประเมินทางเลือก โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.649 พิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ อนัดบัแรก คือ ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โดยดูจากบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสม ไม่ช ารุด
อนัดบัสอง คือ ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยดูจากยี่ห้อหรือตราผลิตภณัฑ์เป็นเกณฑ์ และอนัดบัสาม คือ ประเมิน
จากความสนใจและตั้งใจท่ีจะซ้ืออาหารเสริมชนิดแคปซูลเพ่ือบ ารุงสมอง 

4. การตัดสินใจโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.643 
พิจารณาปัจจยัยอ่ยพบวา่ อนัดบัแรก คือ พิจารณาจากการประชาสัมพนัธ์สินคา้และการอพัเดทขอ้มูล อนัดบัสอง 
คือ มีการคน้หาและเปรียบเทียบราคาสินคา้ดว้ยตวัเอง ก่อนตดัสินใจซ้ือ และอนัดบัสาม คือ วถีิชีวติของท่านมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑบ์ ารุงสมอง เน่ืองจากมีความสะดวก 

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ระดบัมาก ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.806 พิจารณาปัจจยัย่อยพบวา่ อนัดบัแรก คือ ท่านจะเลิกใชผ้ลิตภณัฑ์ทนัที เม่ือท่านใชแ้ลว้ผลิตภณัฑ์นั้นไม่ดี
จริง อนัดบัสอง คือ ท่านไดรั้บความพึงพอใจในตวัผลิตภณัฑบ์ ารุงสมอง และท่านจะกลบัมาซ้ือหรือบอกใหผู้อ่ื้น
ซ้ือในภายหลงั เม่ือพบวา่ใชแ้ลว้ดี 

 

ตารางที ่3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทบ ารุง
สมองของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัทกัษิณ 

Model Unstanderdized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

Constant 1.326 0.191  6.952 0.000 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.268 0.043 0.281 6.185 0.000 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.038 0.027 0.067 1.392 0.165 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 0.054 0.162 0.055 0.335 0.738 
ปัจจยัดา้นราคา 0.271 0.147 0.295 1.838 0.067 
 

- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลเชิงบวกต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทบ ารุง
สมอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่าในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทบ ารุง
สมอง กลุ่มนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัทกัษิณใหค้วามส าคญัทางดา้นผลิตภณัฑ ์ 

- ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นราคา ส่งผลเชิงบวกต่อการ
ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารประเภทบ ารุงสมอง อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่าในการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทบ ารุงสมอง กลุ่มนิสิตมหาวทิยาลยัทกัษิณไม่ค่อยใหค้วามส าคญัในดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นราคา 
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6. อภิปรายผล  
 การศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
ประเภทบ ารุงสมองของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ  สามารถอภิปรายผล 
รายละเอียดดงัน้ี 

1. ส่ิงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารบ ารุงสมองส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑจ์าก
กลุ่มอา้งอิง เช่น เพ่ือน หรือ มีการคน้หาขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นิภาพร รุ่งสวา่ง 
(2551) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัทศันคติและแนวโนม้พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีส่วนผสมของคอน
ลาเจน ซ่ึงพบวา่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมีส่วนผสมคอนลาเจนมากท่ีสุด คือ เพ่ือน หรือ คน
รู้จกั 

2. การศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมองของกลุ่มนิสิต
มหาวิทยาลยัทกัษิณ พบว่า กลุ่มนิสิตไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มาเป็นล าดบัแรก สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ฤทยั เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบั แรงจูงใจและปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยระบุวา่ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ล าดบัแรกไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มนักศึกษาท่ีบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารบ ารุงสมอง 
เน่ืองจากสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ ดังนั้ นบริษัทผูผ้ลิตและผูจ้ ัดจ าหน่ายควรมีการส่งเสริมในปัจจัยทางด้าน
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
จากกการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการวจิยัดงัน้ี 

(1) ในการศึกษาคร้ังน้ี  มีขอบเขตของการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู ้บริโภคท่ีเป็นนักศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทกัษิณ เท่านั้น การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในกลุ่มอ่ืน ๆ ดว้ย เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของลูกคา้
ให้มากยิ่งข้ึน ผูป้ระกอบการจะไดท้ราบถึงสภาพของตลาดในการท าธุรกิจประเภทน้ี โดยรวมชดัเจนมากยิ่งข้ึน
และเพ่ือเป็นการน าไปใชพ้ฒันากลยทุธ์อ่ืน ๆ ทางการตลาดใหมี้ประสิทธิสูงข้ึน  

(2) ในการศึกษาคร้ังน้ี ควรศึกษาเจาะลึกถึงการบริโภคท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของแต่ละ
ประเภท เหตุใดผูบ้ริโภคจึงตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารประเภทนั้น ๆ และควรคิดเห็นของผูบ้ริโภคในส่วน
ของความตอ้งการให้ผูป้ระกอบการปรับปรุงดา้นใดบา้งหรือยงัขาดตกบกพร่องในเร่ืองใดบ้าง เพื่อท่ีจะน าไป
ปรับปรุงปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดดา้นต่าง ๆ เพ่ือสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในระยะยาว  
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8. กติติกรรมประกาศ 
 งานวจิยัฉบบัน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์จาก 
อาจารยห์รรษมน เพ็งหมาน อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้ค  าปรึกษาและขอ้เสนอแนะซ่ึงเป็น
ประโยชน์อยา่งมากต่อการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 
              การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) ศึกษาระดบัคุณภาพชีวติในการท างาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ของ
พนักงานท่ีปฏิบติังานดา้นธุรกิจโรงแรมเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (2) เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ของพนกังานท่ีปฏิบติังานดา้นธุรกิจโรงแรมเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล (3) ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวติในการท างาน ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังาน
ท่ีปฏิบติังานดา้นธุรกิจโรงแรมเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานท่ีปฏิบติังานดา้นธุรกิจโรงแรม
เขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 375 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 
Rating Scale ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.976 สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติที สถิติเอฟ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผล
การศึกษาพบวา่ ผลศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ของพนักงานท่ีปฏิบติังาน
ด้านธุรกิจโรงแรมเขตจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ งในภาพรวมและรายด้านผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ของพนกังานท่ีปฏิบติังานดา้นธุรกิจโรงแรมเขต
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ของ
พนกังานท่ีปฏิบติังานดา้นธุรกิจโรงแรม เขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  ผลการศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวติในการท างาน ท่ี
มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานท่ีปฏิบติังานดา้นธุรกิจโรงแรม เขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบวา่ 
คุณภาพชีวิตในการท างาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานท่ีปฏิบติังานด้านธุรกิจโรงแรม 
เขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อยูใ่นระดบัสูงมาก มีค่าเท่ากบั 0.902 (R = 0.902) หรือสามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 81.30 
(R2 = 0.813) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05.  
 
ค าส าคญั คุณภาพชีวติในการท างาน  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี   ธุรกิจโรงแรมเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1087 

ABSTRACT 
 This research aimed (1) To study the quality of working life and organizational citizenship behavior of 
employees Hotel Business in Prachuap Khiri Khan Province. (2) To comparison of the opinions on quality of work 
life of the employees Hotel Business in Prachuap Khiri Khan Province, classified by personal factors. (3) To study 
the influence of quality of work life affecting to organizational citizenship behavior of employees Hotel Business 
in Prachuap Khiri Khan Province. The samples were employees on Hotel Business in Prachuap Khiri Khan 
Province, used to study in this research is 375.  Tools used in the study were query as Rating Scale with 0.976 
reliability. The statistics used in data analysis were percentage, means, standard deviation and the hypothesis was 
tested by t-test ( Independent) , F-test (One-way ANOVA), and Multiple Regression Analysis. The results 
showed that: The overall of quality of working life and organizational citizenship behavior of employees Hotel 
Business in Prachuap Khiri Khan Province were at high level. The results of the study in Compare the level of 
opinions on quality of working life affecting to organizational citizenship behavior of employees Hotel Business in 
Prachuap Khiri Khan Province, classified by personal factors were found that: Age, Marital, Education, Time of 
performance and Salary were difference with statistically significant at 0.05. except Sex were non-significant 
with statistically. The results of the study influence of quality of working life affecting to organizational 
citizenship behavior of employees Hotel Business in Prachuap Khiri Khan Province. Were found that, at highest level 
(R = 0.902) or 81.30 percent (R2 = 0.813), with statistical significance at the level of 0.05. 
 
KEYWORD : quality of working life, Organizational Citizenship Behavior, Hotel Business in Prachuap Khiri 

Khan Province 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนบัวา่เป็นอุตสาหกรรมการบริการประเภทหน่ึง ท่ีมีความส าคญั

ต่อเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวน้ี สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศเป็นจ านวน
มาก และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (Kolade, Olaleke, and Omotayo, 2014) โดยอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวสามารถ
จ าแนกออกเป็นธุรกิจบริการต่าง ๆ ไดจ้ านวนมาก เช่น ธุรกิจโรงแรมและเกสตเ์ฮาส์ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจดา้น
การขนส่ง ธุรกิจการท่องเท่ียว ธุรกิจบริการดา้นกิจกรรมนันทนาการ ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ
ธุรกิจการคา้ของท่ีระลึกและสินคา้พ้ืนเมือง เป็นตน้ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและเกสตเ์ฮาส์เป็นธุรกิจท่ีมีความ
เก่ียวเน่ืองกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก และมีบทบาทส าคัญต่อการน ารายได้เข้าสู่ประเทศ 
ตลอดจนส่งเสริม และ พฒันาการเจริญเติบโตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เม่ือธุรกิจโรงแรมและเกสต์
เฮาส์เป็นธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก พนกังานในองคก์รจึงเป็นส่ิงส าคญั
อยา่งยิ่ง ท่ีมีส่วนช่วยให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโต เม่ือองคก์รไดพ้นกังานท่ีมีศกัยภาพสูงในการท างานมาร่วมงาน
กับองค์กรแลว้นั้ น ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือองค์กรต้องธ ารงรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรนานท่ีสุด ซ่ึงการบรรลุ
เป้าหมายในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นวตัถุประสงค์หลักอย่างหน่ึงขององค์กรทุกองค์กร จากการ
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ศึกษาศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการพบว่า ในปัจจุบนัองค์กรไดใ้ห้ความส าคญัต่อบุคคลในองค์กรเป็นอย่างยิ่ง 
เน่ืองจากมุมมองใหม่ในขณะน้ี คือ การมองบุคคลในเชิงของการเป็นทุน (Human Capital) ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของ
องคก์ร ซ่ึงหมายถึง บุคคลเป็นพ้ืนฐานส าคญัในการปฏิบติังาน ขององคก์ร การบริหารจดัการบุคคลท่ีดีจึงมีผลต่อ
ความมั่นคงขององค์กรในระยะยาวและในอนาคต ด้วยสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงท าให้สภาพของการปฏิบัติงานและลักษณะงาน
เปล่ียนแปลงไปดว้ยเช่นกนั การปฏิบติังาน ของบุคคลภายในองคก์รจึงตอ้งอาศยัทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และ
การเรียนรู้ในดา้นต่างๆ มากข้ึน ส่งผลให้องค์กรตอ้งการบุคคลท่ีมีทักษะความรู้ และความสามารถสูงในการ
ปฏิบติังาน ดงันั้นองค์กร จึงให้ความส าคญัต่อพฤติกรรมของบุคคลในองคก์รมากข้ึน เน่ืองจากองคก์รประกอบ
ดา้นบุคคลหลายคนเขา้มาปฏิบติังานร่วมกนั เพ่ือใหบ้รรลุทั้งเป้าหมายขององคก์รและเป้าหมายส่วนบุคคล ดงันั้น 
พฤติกรรมของบุคคลในองคก์รจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานของ
องค์กรให้บรรลุเป้าหมาย (Mohammad, Habib and Alias, 2011) โดยเฉพาะพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์กร เพราะบุคลากรเป็นผูน้ านโยบายจากผูบ้ริหารไปขบัเคล่ือนปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ ดงันั้ นผูบ้ริหาร
องคก์รจึงควรให้ความส าคญักบัคุณภาพชีวติ ในการท างานของบุคลากร เพราะเม่ือบุคลากรมีคุณภาพชีวติในการ
ท างานท่ีดี ก็จะมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ให้ความร่วมมือร่วมใจ และแสดงพฤติกรรมพิเศษ (Extra-Role 
Behavior) นอกเหนือจาก บทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบซ่ึงก าหนดไว ้ซ่ึงพฤติกรรมพิเศษท่ีนักวิชาการต่างให้การ
ยอมรับวา่เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัอยา่งยิ่งท่ีท าให้องคก์รประสบความส าเร็จ นัน่คือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 
ขององค์กร (Organizational Citizenship Behavior หรือ OCB) ทั้ งน้ีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร 
ไม่ใช่พฤติกรรมหรือการกระท าในลกัษณะเชิงรับ แต่เป็นเร่ืองของการรับรู้ของบุคลากร ระหวา่งงานกบัองคก์ร 
เป็นพฤติกรรมเชิงรุก ท่ีบุคลากรเลือกท่ีจะปฏิบติัเพ่ือให้บรรลุความตอ้งการบางอยา่ง และเพ่ือให้ตนเกิดความพึง
พอใจ ทั้งน้ี Buentello, Jung and Sun (2014) ไดอ้ธิบาย ไวว้า่ ถา้บุคลากรรับรู้วา่ การแสดงออกถึงพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รน าผลประโยชน์มาสู่ตน พนกังานมีแนวโนม้จะแสดงพฤติกรรมดงักล่าว มากข้ึน 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ ยงัไม่มีการศึกษาถึงความสัมพนัธ์และอิทธิพลของ คุณภาพชีวิตใน
การท างาน และบรรยากาศในการท างาน ท่ี มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร ของพนักงานท่ี
ปฏิบติังานดา้นธุรกิจโรงแรมเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไวอ้ยา่งเด่นชดัเท่าท่ีควร ดงันั้น การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัจึง
เลือกศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานและบรรยากาศองค์กรท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
พนักงานท่ีปฏิบัติงานด้านธุรกิจโรงแรมเขตจังหวดัการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ได้ผลสรุปท่ีน่าสนใจ ท าให้ได้
สารสนเทศท่ีมากกว่าการศึกษาท่ีผ่าน ๆ มา และเป็นประโยชน์กับธุรกิจโรงแรม ตลอดจนธุรกิจบริการอ่ืน ๆ 
นอกจากน้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการวจิยัไปใชใ้นการก าหนดนโยบายทั้งในระดบัมหภาค และระดบั
จุลภาค เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัของผูป้ระกอบการ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบติั ได้
มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม ในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีในการศึกษาวิจยั
คร้ังน้ี สามารถน าผลการวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุง และพฒันาการบริหารจัดการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือสร้าง
บรรยากาศในการท างาน คุณภาพชีวิตในการท างาน ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ร โดยแสดงออกมาในการปฏิบติังานท่ีมีทั้งประสิทธิภาพ และ เกิดประสิทธิผลต่อองคก์รไดอ้ยา่งสูงสุด 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1089 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
                1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ของพนักงานท่ี
ปฏิบติังานดา้นธุรกิจโรงแรมเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ของพนกังานท่ีปฏิบติังาน
ดา้นธุรกิจโรงแรมเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติในการท างาน และกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
พนกังานท่ีปฏิบติังานดา้นธุรกิจโรงแรมเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย   
              การศึกษาวจิยั คุณภาพชีวติในการท างานและบรรยากาศองคก์รท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดี ของพนักงานท่ีปฏิบติังานด้านธุรกิจโรงแรมเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จากการ ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูว้จิยัสามารถน ามาพฒันาและประยกุตใ์ชเ้พ่ือสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ัง โดยประยกุตแ์นวคิด ทฤษฎี
ของ Walton (1973) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติในการท างาน ใน 8 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยุติธรรม (2) ส่ิงแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย (3) การเปิดโอกาสให้ผู ้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้
ความสามารถ (4) ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คง (5) ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้น
บูรณาการทางสังคม (6) สิทธิของพนักงาน (7) ความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน (8) ลกัษณะงานมีส่วน
เก่ียวข้องและ สัมพันธ์กับสังคมโดยตรง และ ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร 6 ด้าน โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีของ Organ (1990) ใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) พฤติกรรมการช่วยเหลือผู ้อ่ืน                      
(2) พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (3) พฤติกรรม ความอดทนอดกลั้น (4) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (5) 
พฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี ซ่ึงสามารถสร้างเป็นกรอบแนวคิด ในการวจิยัไดด้งัน้ี 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
     4.1 แบบแผนการวจิยั  

              
 
 การวิจยัเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานด้านธุรกิจโรงแรมเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในคร้ังน้ี ใช้วิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research Methodology)  โดยน าขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากประสบการณ์จริงมาตรวจสอบกบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
ท่ีผูว้จิยัก าหนดข้ึนจากหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
1. ประชากรทีศึ่กษา  
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและพนักงานท่ีปฏิบติังานดา้นธุรกิจโรงแรมเขต

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีอยูใ่นสมาคม จ านวน 178 แห่ง เท่านั้น  
2.  กลุ่มตวัอย่าง 
ผูว้จิยัไดท้ าการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ใหมี้ค่าความคลาดเคล่ือน

ได้ท่ี 0.05 หรือท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใช้ตารางการก าหนดกลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูป ของ Krejcie & Morgan 
(1970) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีทั้ งส้ิน จ านวน 125 คน นอกจากน้ี การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการแจก
แบบสอบถามทางไปรษณีย ์(Mailing) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีผูต้อบมกัไม่ให้รับความร่วมมือ หรือหมายถึง
สดัส่วนท่ีผูต้อบจะส่งแบบสอบถามคืน (Response Rate) ค่อนขา้งต ่า (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2549) และเพ่ือป้องกนั

คุณภาพชีวติในการท างาน 
 1. ค่าตอบแทนเพียงพอและยติุธรรม   
 2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั   
 3. การเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถ   
 4. ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คง   
 5. ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสงัคม   
 6. ลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือ 
      กระบวนการยติุธรรม  
 7. ความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างานโดยส่วนรวม 
 8. ลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคม 
 

ตวัแปรต้นหรือตวัแปรอสิระ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
   1. เพศ 
   2. อาย ุ
   3. สถานภาพสมรส 
   4. ระดบัการศึกษา 
   5. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

ตัวแปรตาม 
พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์กร 
  1. พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ่ื้น  
  2. พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น  
  3. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น  
  4. พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ   
  5. พฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี 
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ความผิดพลาดในการเก็บขอ้มูล เพ่ือเป็นการส ารอง กรณีท่ีมีการส่งแบบสอบถามคืนค่อนขา้งต ่า หรือลดความ
คลาดเคล่ือนจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง จากกรณีความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอยา่ง
ไม่สมบูรณ์ และเพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์ครบถว้น มีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงก าหนดผูใ้ห้ขอ้มูล
สถานประกอบการละ 3 คน ดงันั้น จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ (125 x 3) จ านวน 375 คน  

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

พนักงานท่ีปฏิบติังานด้านธุรกิจโรงแรมเขตจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง มีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 3  ตวัแปร ได้แก่ ตวัแปรด้านปัจจยัส่วนบุคคล ตวัแปรด้านคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน  และตวัแปรดา้น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
การวิจยัเร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนักงานท่ี

ปฏิบัติงานด้านธุรกิจโรงแรมเขตจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ คร้ังน้ี ใช้วิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research Methodology) ทั้ งน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กับ
บุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 357 คน     
        4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
              ผู ้วจิยัด าเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัขอหนังสือแนะน าตวัเพ่ือขอความอนุเคราะห์ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาก บัณฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด ไปยงัโรงแรมเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารโรงแรมท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ผูว้ิจัยด าเนินการติดต่อโรงแรมท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยส่งหนังสือแนะน าตัวเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ และช้ีแจงเพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารโรงแรม 
 3. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเองบางส่วน และบางส่วนจดัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอ
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยการส่งทางไปรษณียใ์ห้กบัผูป้ระสานงานซ่ึงปฏิบติังานอยูภ่ายใน
โรงแรมเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง พร้อมซองติดแสตมป์เพ่ือให้ส่งแบบสอบถามกลบัคืน
ผูว้ิจยั ในกรณีท่ียงัไม่ไดรั้บแบบสอบถามคืน ผูว้ิจัยจะด าเนินการติดตามคร้ังท่ี 2 และ 3 โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ส่ง
แบบสอบถาม ไปใหใ้หม่ โทรศพัทเ์พ่ือสอบถาม และติดตามดว้ยตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
 4. ผูว้จิยัตรวจสอบแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาทั้งหมด และน าไปวเิคราะห์หาค่าสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 
ต่อไป 
      4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้จิยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมด โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติเพ่ือการวจิยั โดยก าหนดระดบันยัส าคญั 0.05 และมีสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 1. ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชส้ าหรับวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
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 2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)ใช้ส าหรับ วิเคราะห์
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวติในการท างาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 
 3. วเิคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐานแต่ละขอ้ ดงัน้ี 
  3.1 ใชส้ถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง 
  3.2 ใช้การวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบความ
แตกต่างท่ีมีมากกวา่สองกลุ่ม ไดแ้ก่ อายรุะดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ต าแหน่งงาน และ
เงินเดือน ถา้หากพบความแตกต่างกนั จะด าเนินการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวธีิของ Scheff  
 4. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ใช้ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 
ตารางที ่1  ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวติในการท างาน ของพนกังานท่ีปฏิบติังานดา้นธุรกิจโรงแรม  
 เขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในภาพรวม และรายดา้น 
คุณภาพชีวติในการท างานของพนักงานทีป่ฏิบัตงิานด้านธุรกจิโรงแรม เขต

จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
ค่าสถิต ิ

แปลผล ล าดบัที ่
X  S.D. 

1. ดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 3.63 0.71 มาก 1 
2. ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั 3.59 0.70 มาก 4 
3. ดา้นการเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถ 3.46 0.51 มาก 6 
4. ดา้นลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คง 3.60 0.69 มาก 3 
5. ดา้นลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสงัคม 3.62 0.75 มาก 2 
6. ดา้นลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม 3.36 0.82 ปานกลาง 8 
7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างาน 3.41 0.75 มาก 7 
8. ดา้นลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคมโดยตรง 3.48 0.76 มาก 5 

เฉลีย่รวม 3.52 0.60 มาก  
 
 จากตารางท่ี 1  พบว่า ในภาพรวมคุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนักงานท่ีปฏิบัติงานด้านธุรกิจ
โรงแรม เขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( X =3.52 ; S.D.=0.60) โดยดา้นค่าตอบแทนท่ี
เพียงพอและยติุธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X =3.63 ; S.D.=0.71) รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้น
บูรณาการทางสังคม ( X =3.62 ; S.D.=0.75) ด้านลักษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมั่นคง                
( X =3.60 ; S.D.=0.69) ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั ( X =3.59 ; S.D.=0.70) ดา้นลกัษณะงานมีส่วน
เก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง ( X =3.48 ; S.D.=0.76) ดา้นการเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้
ความสามารถ ( X =3.46 ; S.D.=0.51) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน ( X =3.41 ; S.D.=0.75) และมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม ( X =3.36; 
S.D.=0.82) ตามล าดบั 
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5. สรุปผลการวจัิย 
              ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนักงานท่ีปฏิบัติงานด้านธุรกิจโรงแรม เขตจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า ในภาพรวมคุณภาพชีวิตในการท างาน ของพนักงานท่ีปฏิบติังานดา้นธุรกิจโรงแรม เขต
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสงัคม ดา้นลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโต
และความมัน่คง ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั ด้านลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กับ
สงัคมโดยตรง ดา้นการเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถ ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการ
ท างาน และ ดา้นลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 
อยู่ในระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ สามารถอธิบายไดว้่า คุณภาพชีวิตการท างานเป็นส่ิงท่ีตอบสนองความผาสุกและ
ความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานทุกคนในองคก์าร และ ยงัส่งผลต่อความเจริญทางดา้นอ่ืน ๆ เช่น สภาพแวดลอ้ม
ทางสังคม เศรษฐกิจ (Woorim Kim, 2016) เป็นความรู้สึกของพนกังานเก่ียวกบัค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั การเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถ ลกัษณะงานท่ี
ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คง ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสังคม สิทธิพนกังาน ความ
สมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างานโดยส่วนรวม และลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง 
สอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีของ Walton (1973) ท่ีเสนอองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างาน 8 ดา้น ไดแ้ก่ 
(1) ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม (2) ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั (3) การเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังาน
ได้พฒันาความรู้ความสามารถ (4) ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คง (5) ลกัษณะงานมีส่วน
ส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสังคม (6) สิทธิของพนกังาน (7) ความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน (8) ลกัษณะงานมี
ส่วนเก่ียวขอ้งและ สมัพนัธ์กบัสงัคมโดยตรง  
 

6. อภิปรายผล 
 คุณภาพชีวิตในการท างาน (TQU) ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม (QU1) ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั (QU2) ดา้นการเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถ 
(QU3) ดา้นลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คง (QU4) ดา้นลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้น
บูรณาการทางสังคม (QU5) ดา้นลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม (QU6) ดา้นความ
สมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างาน (QU7) และดา้นลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคมโดยตรง (QU8) 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังานท่ีปฏิบติังานดา้นธุรกิจโรงแรม เขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใน
ภาพรวม (TBE) อยูใ่นระดบัสูงมาก มีค่าเท่ากบั 0.902 (R = 0.902) หรือสามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 81.30 (R2 = 0.813) 
โดยด้านลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง (QU8) มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมาคือ ด้าน
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม (QU1) ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน (QU7) ดา้นลกัษณะงานท่ี
ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คง (QU4) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย 2 ท่ีตั้ งไว ้สามารถอธิบายได้ว่า องค์การต่างๆ ทั้ งในภาครัฐและเอกชนในยุคปัจจุบันตอ้ง
เผชิญหน้ากับการเปล่ียนแปลงในยุคเศรษฐกิจท่ีมีองค์ความรู้เป็นฐานส าคัญ ซ่ึงท าให้องค์การต้องมีการ
ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ ปรับโครงสร้างองคก์ารให้กระชบัและแบนราบ มีการพฒันาองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจน
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มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม ดงันั้นองค์การควรหันมาให้ความส าคญักบัการริเร่ิมสร้างสรรค์ของพนักงาน ความ
ร่วมมือร่วมใจ และพฤติกรรมพิเศษ (Extra-Role Behavior) ท่ีนอกเหนือจากบทบาทหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบซ่ึงก าหนด
ไวเ้ป็นทางการ ซ่ึงพฤติกรรมพิเศษท่ีนกัวชิาการทั้งหลายต่างให้การยอมรับวา่ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัอยา่งยิ่งท่ีท า
ให้องค์การประสบความส าเร็จ นั่นคือ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ (Organizational Citizenship 
Behavior หรือ OCB)   พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของบุคลากรในองคก์าร (Organizational Citizenship Behavior) 
ถือว่ามีความส าคญัท่ีจะตอ้งศึกษาวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคลากร ในองคก์าร เพ่ือทราบว่าบุคลากร
ภายในองคก์ารมีการกระท า พฤติกรรมและบุคลิกลกัษณะต่าง ๆ เป็นอยา่งไร เพ่ือองคก์ารจะสามารถพฒันาอบรม
พฤติกรรมต่างๆ ของบุคลากรในองคก์าร โดยการพฒันาอบรมเก่ียวกบัการตอ้นรับลูกคา้ เทคนิคการขาย เทคนิค
การพูดคุย ตลอดถึงการวางตวั บุคลิกลกัษณะต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเพื่อให้การท างาน
ร่วมกบัเพ่ือนร่วมงานในสายงานหรือ ขา้มสายงานและตอบสนองความความพ่ึงพอใจในการบริการแก่ลูกคา้ เพ่ือใหก้าร
ท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงอาจช่วยเพ่ิมผลส าเร็จขององคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Ying Chen (2015) 
ได้อธิบายถึงความส าคัญขอพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ว่า เป็นพ้ืนฐานของบุคคลท่ีจ าเป็น มี
ความส าคญัต่อองคก์าร เพราะเหมือนตวัขบัเคล่ือนและมีประสิทธิผลต่อระบบการด าเนินงานในองค์การ กล่าวคือ 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รมีผลต่อบุคคล ท าใหบุ้คคลเกิดการ รับรู้ถึงความยติุธรรม และสมัพนัธภาพ
ท่ีเกิดข้ึน อนัเป็นผลให้มีแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมของ การเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กร โดยแนวความคิด
เหล่าน้ีไดส้อดคลอ้งกบัการศึกษาทางดา้นพฤติกรรมองคก์รของสหรัฐท่ีกล่าววา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อ
องค์กรมีส่วนช่วยพฒันาศกัยภาพทางด้านทรัพยากรมนุษยท่ี์ส าคญักบัองค์กรได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ สุดารัตน์ ครุฑสึก (2557) ท่ีศึกษา ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท้างานของพนักงาน ความผูกพนัต่อ
องค์กรและการส่ือสารในองค์กรส่งผลต่อการเป็นสมาชิกท่ี ดีต่อองค์กรของพนักงานเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างาน ความผูกพนัต่อองคก์ร และการส่ือสารใน
องคก์ร สามารถท านายการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รของพนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 44.9 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

7. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป  
     7.1  ข้อเสนอแนะในการน าวจิยัไปใช้ประโยชน์ 
 ควรด าเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของ ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนั และ
ยุติธรรมเม่ือเปรียบเทียบกับผู ้ร่วมวิชาชีพธุรกิจเดียวกัน ควรด าเนินการพัฒนา และปรับปรุงในเร่ืองของ 
สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีท างานทั้งภายในและภายนอกให้มีความปลอดภยั และมีแสงสวา่งเพียงพอเหมาะแก่
การท างาน  ควรด าเนินการพฒันา และปรับปรุงในเร่ืองของ โอกาสในการพฒันาความรู้และประสบการณ์ในงาน 
เช่น สมัมนา หรืออบรม และโอกาสในการใชค้วามรู้ความสามารถในการท างานอยา่งเตม็ท่ี 

7.2  ข้อเสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษา คุณภาพชีวิตในการท างาน ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังาน
ท่ีปฏิบติังานดา้นธุรกิจโรงแรม ทั้งในระดบัภูมิภาค หรือระดบัประเทศ 
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2. ควรศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติในการท างาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี ของ
พนกังานท่ีปฏิบติังานดา้นธุรกิจโรงแรม 

3. ควรศึกษา คุณภาพชีวิตในการท างาน ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังาน
ในกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ เช่น กลุ่มธนาคารพาณิชย ์หา้งสรรพสินคา้ หรือซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เป็นตน้ 

4.ควรด าเนินการศึกษาตวัแปรอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร แบบของผูน้ า วฒันธรรม
องคก์ร และการรับรู้การสนบัสนุนจากองคก์ร วา่ตวัแปรดงักล่าวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี มาก 
หรือนอ้ย ในระดบัดบัใด  

 
8. กติติกรรมประกาศ 

รายงานการวจิยัเร่ืองคุณภาพชีวติในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของพนกังาน
ท่ีปฏิบติังานดา้นธุรกิจโรงแรมเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ   ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ตรวจแก้ไขงานวิจัยน้ี และติดตาม
ความกา้วหนา้อยา่งสม ่าเสมอ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุ
ทุกท่าน ท่ีได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่าน ปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือวิจัยจนได้เคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ  
ขอขอบคุณ อาจารยแ์ละบุคลากร ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด  อย่างสูงท่ีเป็น
ก าลงัใจและให้การสนับสนุนการท างานอยา่งต่อเน่ือง  ขอขอบคุณทุกท่านท่ียงัไม่ไดเ้อ่ยนามท่ีไดมี้ส่วนร่วมให้
งานวิจยัช้ินน้ีเสร็จส้ินสมบูรณ์ไปดว้ยดี คุณความดีหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเกิดจากงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบ
เป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดามารดาและบูรพาจารยท่ี์ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอนัเป็น
เคร่ืองช้ีน าความส าเร็จในชีวติของผูว้จิยัต่อไป 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.) ศึกษาถึงกระบวนการควบคุมความเส่ียงในกรรมสิทธ์ิรถยนตจ์ากการ

อนุมัติสินเช่ือสั่งซ้ือรถยนต์ของธนาคารพาณิชยก่์อนการตรากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ 2.)  ศึกษาถึง
ผลกระทบของธนาคารพาณิชย์และผู ้แทนจ าหน่ายรถยนต์หลงัการตรากฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ 
ผูว้ิจัยเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง แห่งละ 1 คน ได้แก่ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่าย
การตลาดธนาคารเกียรตินาคิน ผูอ้  านวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเช่ือธนาคารทิสโกแ้ละผูอ้  านวยการฝ่ายวิเคราะห์
สินเช่ือธนาคารกสิกรไทย โดยใชว้ธีิการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกแบบพรรณนา ผลการศึกษาพบวา่ 
1.) ก่อนการตรากฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจธนาคารพาณิชยมี์วิธีการควบคุมความเส่ียงในกรรมสิทธ์ิรถยนต ์
หลายวิธี เช่น การถือครองชุดแจง้จ าหน่ายรถยนต์ การเรียกร้องให้ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตเ์ซ็นต์เอกสารส่งมอบ
รถยนต์ การฟ้องร้องคดีอาญา การเทียบเคียงกบัหลกักฎหมายจ าน าและการอนุมติัสินเช่ือสั่งซ้ือรถยนตผ์่านทาง
บริษทัลีสซ่ิง เป็นตน้ 2.) กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจมีแนวโนม้ท าให้ธนาคารพาณิชยย์กเลิกการอนุมติัสินเช่ือ
สัง่ซ้ือรถยนตห์รือเรียกร้องหลกัประกนัจากผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตเ์พ่ิมเติม ส่วนผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตมี์แนวโนม้
มีอ านาจต่อรองลดลงเน่ืองจากเหลือธนาคารพาณิชยท่ี์ยินดีอนุมติัสินเช่ือสั่งซ้ือรถยนต์ลดลง ขอ้เสนอแนะของ
งานวิจัยน้ีคือเสนอให้ถอดถอนสินค้าคงคลังตามมาตรา 8 (3) ออกจากการเป็นหลักประกันตามกฎหมาย
หลกัประกนัทางธุรกิจ 
 
ค าส าคญั: สินคา้คงคลงั, พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558, การอนุมติัสินเช่ือ 
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ABSTRACT 
This study aims at (1) investigating process of risk management of commercial banks concerning the 

ownership of new-car inventory prior the implementation of Business Collateral Act, B.E. 2558 (2015), and (2) 
determining the impact of the Act which may affect commercial banks and car dealers. An in-depth interview 
and descriptive analysis have been conducted with 3 representatives from commercial banks in order to reach 
earlier-mentioned research questions, be they Asst. Vice President of Marketing, Kiatnakin Bank, Vice 
President of Credit Analyst, Tisco Bank, and Vice President of Credit Analysis, Kasikorn bank. The result of 
the study indicates that (1) commercial banks, before the implementation of the Act, held several risk 
management approaches over new-car inventory even though they did not have yet preferential right on it, for 
instance, holding of certificate of car registration by commercial banks, requesting the dealers to sign a 
document of car delivery, calling of prosecution, considering comparatively use of the pledge agreement, 
approving credits through car leasing companies, etc. (2) the Act tended to make commercial banks disapprove 
credits to the car dealers or instead charge an extra risk premium to the dealers. It could further reduce the 
negotiating power of the car dealer since there might be less commercial banks to approve the credits. 
Therefore, concerned authorities should consider a withdrawal of such inventory from being business collateral 
as it is stated in the Business Collateral Act section 8(3). 
 
KEYWORDS: Inventory, Business Collateral Act, B.E. 2558 (2015), Credit approval 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ก่อนการตรากฎหมายหลกัประกันทางธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมีความประสงค์กู้ยืมเงินจากธนาคาร
พาณิชยส์ามารถน าเอาทรัพยสิ์นท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพยห์รือสงัหาริมทรัพยมี์ทะเบียนบางประเภทเท่านั้น มาใชเ้ป็น
หลกัประกนัการช าระหน้ีในลกัษณะท่ีผูกู้ไ้ม่ตอ้งส่งมอบการครอบครองทรัพยสิ์นนั้นให้แก่ธนาคารพาณิชย ์โดย
ใชห้ลกักฎหมายจ านอง ส่วนทรัพยสิ์นท่ีเป็นสังหาริมทรัพยไ์ม่สามารถน ามาเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีตาม
หลกักฎหมายจ าน าไดเ้น่ืองจากผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นนั้นในการด าเนินธุรกิจจึงท าให้ผู ้
ประกอบธุรกิจไม่สามารถส่งมอบการครอบครองทรัพยสิ์นนั้นให้แก่ธนาคารพาณิชย ์เพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าวจึงมี
การตรากฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจเพื่อขยายขอบเขตประเภทของการน าทรัพยสิ์นท่ีเป็นสงัหาริมทรัพยม์าใช้
เป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีโดยท่ีผูป้ระกอบการไม่ตอ้งส่งมอบการครอบครองทรัพยสิ์นนั้นให้แก่ธนาคาร
พาณิชยแ์ละเพ่ือช่วยใหผู้ป้ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใหเ้ขา้ถึงแหล่งเงินกูไ้ดง่้ายข้ึน 
 หากเจาะลึกลงไปในธุรกิจการจ าหน่ายรถยนต์ซ่ึงสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินกูข้องธนาคารพาณิชยไ์ดอ้ยู่
แลว้ท่ีมีสินคา้คงคลงั (Inventory) เป็นรถยนต ์ไม่วา่จะเป็นรถยนตท่ี์เก็บอยูใ่นคลงัสินคา้หรือรถยนตท่ี์จดัแสดงอยู่
ในโชวรู์มของผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตน์ั้นแตก่ารซ้ือรถยนต์เพื่อมาเก็บไวร้อจ าหน่ายตอ้งใช้เงินทุนค่อนขา้งสูง 
ดงันั้นจึงเกิดสินเช่ือสัง่ซ้ือรถยนตข์องธนาคารพาณิชยข้ึ์นโดยมีวตัถุประสงค์ให้ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์น าเงินกู้
ไปซ้ือรถยนต์จากผูผ้ลิตรถยนตเ์พื่อมารอจ าหน่ายให้แก่ผูซ้ื้อรายยอ่ย โดยผูผ้ลิตรถยนตจ์ะท าการระบุช่ือผูซ้ื้อใน
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ใบก ากับภาษีขายเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์เพราะธนาคารพาณิชยไ์ม่สามารถมีกรรมสิทธ์ิในรถยนต์โดยท่ียงั
ไม่ได้ตกลงท าสัญญาเช่าทรัพย์สินกับผูใ้ดได้ (ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 01/2551) ท าให้
กรรมสิทธ์ิในรถยนตเ์ป็นของผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตต์ามสัญญาซ้ือขาย ส่งผลให้ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ
ท่ีธนาคารพาณิชยทุ์กแห่งตอ้งเผชิญอย่างเท่าเทียมกนัก่อนการตรากฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจนัน่คือการไม่
มีกรรมสิทธ์ิในรถยนต ์แต่หลงัจากการมีกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจธนาคารพาณิชยส์ามารถมีบุริมสิทธิใน
รถยนตไ์ดห้ากน าสินคา้คงคลงัท่ีเป็นรถยนต์มาใชเ้ป็นหลกัประกนัการช าระหน้ี (มาตรา 8 (3) พระราชบญัญติั
หลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558) ดงันั้นกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจท่ีสามารถน ารถยนตม์าเป็นหลกัประกนั
ไดย้อ่มส่งผลกระทบต่อวธีิการอนุมติัสินเช่ือสัง่ซ้ือรถยนตข์องธนาคารพาณิชยแ์บบดั้งเดิมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
 ลกัษณะเฉพาะของการอนุมตัิสินเช่ือสั่งซ้ือรถยนต์ที่เป็นสินเช่ือหมุนเวียนในธุรกิจโดยธรรมชาติ
มกัจะอนุมติัสินเช่ือใหก้บัผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตร์ายเดียวกนักบัธนาคารพาณิชยอ่ื์นไดห้รือกล่าวอีกนยัหน่ึงผูแ้ทน
จ าหน่ายรถยนต์มกัจะมีสินเช่ือกบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งเพื่อเปรียบเทียบขอ้เสนอดอกเบ้ียของธนาคาร
พาณิชยท่ี์ท าให้ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ งเม่ือเกิดการเบิกใช้สินเช่ือมาระยะเวลาหน่ึง 
ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์ไม่จ าเป็นตอ้งใชสิ้นเช่ือจากธนาคารพาณิชยท่ี์ให้กูร้ายแรกเพียงรายเดียวจนครบก าหนด
ช าระคืนก็ได ้ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตส์ามารถใชสิ้นเช่ือของธนาคารพาณิชยอ่ื์นท่ีมีขอ้เสนอเร่ืองดอกเบ้ียท่ีถูกกวา่
มาจ่ายช าระคืนหน้ีก่อนครบก าหนดได ้ดงันั้นอาจกล่าวไดว้า่ในตลาดการอนุมติัสินเช่ือสั่งซ้ือรถยนตข์องธนาคาร
พาณิชยมี์การแข่งขนักนัในระดบัหน่ึงเพ่ือแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในสินเช่ือสัง่ซ้ือรถยนต ์
 หลงัการตรากฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจถึงแมก้ารน าเอารถยนตไ์ปจดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจ
กบัธนาคารพาณิชยห์ลายแห่งได ้แต่การเรียงล าดบับุริมสิทธิเหนือรถยนตจ์ะข้ึนอยูก่บัวา่ธนาคารพาณิชยแ์ห่งใดมี
การจดทะเบียนหลกัประกันทางธุรกิจเรียงตามวนัและเวลาได้ก่อนกัน ธนาคารพาณิชยแ์ห่งนั้นก็จะได้ล าดับ
บุริมสิทธิเหนือรถยนต์ก่อนธนาคารพาณิชยอ่ื์น (มาตรา 33 พระราชบัญญัติหลกัประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558) 
ส่งผลใหธ้นาคารพาณิชยท่ี์มาจดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจเป็นล าดบัรองลงมาเพ่ิมการคาดการณ์วา่ตนเองตก
อยู่ในสถานะท่ีดอ้ยกว่าธนาคารพาณิชยแ์รกจึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงนโยบายในการอนุมติัสินเช่ือให้มีความ
เขม้งวดมากข้ึนเพ่ือชดเชยกบัความเส่ียงท่ีตนเองไดรั้บมากกวา่ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจ 
เป็นล าดบัท่ีหน่ึงโดยการเรียกร้องหลกัประกนัจากผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตเ์พ่ิมเติมหรือการยกเลิกการอนุมติัสินเช่ือ
แก่ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตท่ี์ไม่สามารถจดทะเบียนไดเ้ป็นล าดบัท่ีหน่ึง ส่งผลให้ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนเป็น
ล าดบัรองลงมาแข่งขนักบัเง่ือนไขการเรียกร้องหลกัประกนักบัธนาคารพาณิชยท่ี์ไดจ้ดทะเบียนเป็นล าดบัท่ีหน่ึง
ไดอ้ยา่งยากล าบากมากข้ึน ขณะเดียวกนัผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตอ์าจมีอ านาจต่อรองลดลงเน่ืองจากเหลือธนาคาร
พาณิชยท่ี์ยนิดีอนุมติัสินเช่ือลดลง ดงันั้นกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจอาจสร้างอุปสรรคในการอนุมติัสินเช่ือได ้
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) ศึกษาถึงกระบวนการควบคุมความเส่ียงในกรรมสิทธ์ิรถยนตจ์ากการอนุมติัสินเช่ือสั่งซ้ือรถยนตข์อง
ธนาคารพาณิชยก่์อนการมีตรากฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ 

2) ศึกษาถึงผลกระทบหลงัการตรากฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจของธนาคารพาณิชย์และผู ้แทน
จ าหน่ายรถยนต์ 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
ตลาดของการอนุมตัิสินเช่ือของธนาคารพาณิชยก์บัผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตม์กัประสบกบัปัญหาความ

ไม่สมมาตรของขอ้มูลข่าวสาร (Asymmetric information) และมีอุปสงคใ์นการขอสินเช่ือมากกวา่อุปทานใน
การให้สินเช่ือ กล่าวคือผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตม์กัจะมีขอ้มูลข่าวสารท่ีมากกวา่ธนาคารพาณิชย ์เน่ืองจากผูแ้ทน
จ าหน่ายรถยนตมี์ความรู้ความเขา้ใจและทราบขอ้มูลธุรกิจของตนเองเป็นอยา่งดี โดย Mishkin (2009) สามารถ
จ าแนกความไม่สมมาตรของขอ้มูลข่าวสารในตลาดสินเช่ือไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ ปัญหาการคดัสรรที่เป็น
ปรปักษ ์(Adverse selection) และปัญหาคุณธรรมวิบติั (Moral hazard) และเพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาดงักล่าวจากการ
มีอุปสงคใ์นการขอสินเช่ือมากกวา่อุปทานในการให้สินเช่ือ Stigliz and Weiss (1981) พบวา่ธนาคารพาณิชย์
ไม่ไดป้รับอตัราดอกเบ้ียท่ีเปรียบเสมือนราคาของสินเช่ือให้เพิ่มสูงข้ึนเพื่อขจดัอุปสงคส่์วนเกินดงักล่าว แต่ใช้
วิธีการปันส่วนสินเชื่อ (Credit rationing) โดยการเลือกอนุมตัิสินเชื่อให้ผูกู้ที้ ่ดีเพียงบางราย อีกทั้งสัดส่วน
รายไดห้ลกัของธนาคารพาณิชยม์าจากดอกเบ้ียจากการให้สินเช่ือ แต่ธนาคารพาณิชยต์อ้งแบกรับกบัความเส่ียง
จากการทยอยรับช าระเงินกูท่ี้มีทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นระยะเวลาหลายงวดกว่าจะครบก าหนด หรือในสินเช่ือ
ท่ีมีลกัษณะหมุนเวียนอยา่งสินเช่ือสั่งซ้ือรถยนตท่ี์ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์สามารถเบิกใชว้งเงินไดอ้ย่างต่อเน่ือง
ตราบเท่าท่ียงัเบิกใชไ้ม่เต็มวงเงิน การควบคุมคุณภาพโดยการคดักรองผูกู้ก่้อนการอนุมติัสินเช่ือจึงเป็นเร่ืองท่ี
ธนาคารพาณิชยใ์ห้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง Lucia and Peters (1993) จึงมีหลกัเกณฑ์ในการวิเคราะห์สินเช่ือ
เพื ่อควบคุมคุณภาพห น้ีให ้มีประสิทธิภาพนั่นคือหลักการวิเคราะห์สินเช่ือ 5 C’s ดังน้ี  1.) ลักษณะของ
ผูป้ระกอบการ (Character) 2.) ความสามารถในการช าระหน้ี (Capacity) 3.) เงินท่ีน ามาใชใ้นการลงทุน (Capital) 
4.) หลกัประกนั (Collateral) 5.) ปัจจยัอ่ืน ๆ (Condition) และจากงานศึกษาของรชต จ าปาทอง (2554) และนิรมล 
นพสิทธ์ิ (2557) ท่ีเก่ียวขอ้งกับกฎหมายหลกัประกันทางธุรกิจมีความเห็นว่าควรแก้ไขเพ่ือขยายขอบเขตของ
ทรัพยสิ์นท่ีสามารถน ามาใช้เป็นหลกัประกันตามมาตรา 8 เพื ่อให้สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของกฎหมาย
หลกัประกนัทางธุรกิจ นอกจากนั้นงานศึกษาของพรพล   เทศทอง (2552) กล่าวว่าในกฎหมายหลกัประกนั
ทางธุรกิจ ไม่ไดมี้การระบุนิยามของค าวา่ “สินคา้คงคลงั” เอาไวจึ้งอาจเกิดปัญหาในการตีความและการบงัคบัใช ้
ดงันั้นจึงมีขอ้เสนอแนะวา่ หากขอ้ก าหนดในกฎหมายขอ้ใดท่ียงัไม่ไดมี้การระบุไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน ให้ผูรั้บ
หลกัประกนัและผูใ้ห้หลกัประกนัตกลงกนัเองไวใ้นสัญญาหลกัประกนัทางธุรกิจโดยขอ้ตกลงนั้นตอ้งไม่ขดัต่อ
กฎหมาย จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน ามาสร้างกรอบแนวความคิด
ส าหรับงานวจิยัน้ี โดยมุ่งเนน้วิเคราะห์ท่ีแนวทางปฏิบติัเร่ืองการควบคุมความเส่ียงในกรรมสิทธ์ิรถยนตท่ี์ธนาคาร
พาณิชยม์องเสมือนเป็นหลกัประกนัก่อนการตรากฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบหลงั
การตรากฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจท่ีธนาคารพาณิชยส์ามารถมีบุริมสิทธิในรถยนตไ์ด ้

 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ตัวแปรต้น 
พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 
มาตรา 8 (3) 

ตัวแปรตาม  
ผลกระทบของธนาคารพาณิชย์และผู ้แทน

จ าหน่ายรถยนต์จากกระบวนการควบคุมความเส่ียง
ในกรรมสิทธ์ิรถยนต ์
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 
งานวจิยัเชิงพรรณนาน้ีใชว้ธีิการสัมภาษณ์โดยตรงเชิงลึก (Face to face interview) กบัธนาคารพาณิชย ์3 

แห่ง แห่งละ 1 คน ไดแ้ก่ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาดธนาคารเกียรตินาคิน ผูอ้  านวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเช่ือ
ธนาคารทิสโกแ้ละผูอ้  านวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเช่ือธนาคารกสิกรไทย สาเหตุท่ีเลือกสมัภาษณ์ธนาคารพาณิชยท์ั้ง 
3 แห่งน้ีเพราะวา่เป็นธนาคารพาณิชยท่ี์มีผลิตภณัฑท์างการเงินเป็นสินเช่ือสัง่ซ้ือรถยนต ์และดว้ยขอ้จ ากดัของการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ดงันั้นงานวิจยัช้ินน้ีจึงขออนุญาตแทนธนาคารพาณิชยท์ั้ง 3 
แห่งวา่ ธนาคารพาณิชย ์A ธนาคารพาณิชย ์B และธนาคารพาณิชย ์C โดยไม่เรียงล าดบั 

4.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
1) ตวัแปรอิสระ คือ พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 (3) 
2) ตวัแปรตาม คือ ผลกระทบของการอนุมัติสินเช่ือสั่ง ซ้ือรถยนต์ของธนาคารพาณิชย์และ

ผู ้แทนจ าหน่ายรถยนต์จากระบวนการควบคุมความเส่ียงในกรรมสิทธ์ิรถยนต ์
 4.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยค าถามจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
สะทอ้นมาจากประเด็นท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุมติัสินเช่ือสัง่ซ้ือรถยนต ์5 ประเด็นดงัน้ี 
 ประเด็นท่ีหน่ึง ภาพรวมของกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อการอนุมติัสินเช่ือสั่งซ้ือ
รถยนตข์องธนาคารพาณิชย ์
 ประเด็นท่ีสอง แนวทางปฏิบัติในการควบคุมความเส่ียงในกรรมสิทธ์ิรถยนต์ ก่อนการตรากฎหมาย
หลกัประกนัทางธุรกิจ 
 ประเด็นท่ีสาม กระบวนการปรับกลยุทธ์หลงัการตรากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ หากธนาคาร
พาณิชยจ์ดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจไม่ไดเ้ป็นล าดบัท่ีหน่ึง 
 ประเด็นท่ีส่ี ทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ท่ีธนาคารพาณิชยรั์บเป็นหลกัประกนัสินเช่ือสัง่ซ้ือรถยนต ์
 ประเด็นท่ีหา้ ขอ้ดีและขอ้เสียของกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจต่อการอนุมติัสินเช่ือสัง่ซ้ือรถยนต ์
 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ดว้ยตนเองทั้งหมด เร่ิมตน้ดว้ยการให้โครงการนิติ
เศรษฐศาสตร์การคา้ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลแก่
ธนาคารพาณิชย ์3 แห่ง คือ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารทิสโกแ้ละธนาคารกสิกรไทย และผูว้จิยัด าเนินการเขา้ไป
สมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูอ้  านวยการฝ่ายหรือผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายดว้ยตนเองทั้งหมด 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จะใช้แนวคิดความไม่สมมาตรของขอ้มูลข่าวสาร การ
วเิคราะห์สินเช่ือ 5 C’s (โดยเฉพาะ Collateral) เพ่ือมาวิเคราะห์ผลกระทบของการอนุมติัสินเช่ือสั่งซ้ือรถยนตข์อง
ธนาคารพาณิชย ์หลงัจากการตรากฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ 
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5. สรุปผลการวจัิย 
 ประเด็นท่ีหน่ึง ภาพรวมของกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อการอนุมติัสินเช่ือสั่งซ้ือ
รถยนตข์องธนาคารพาณิชย ์
 ธนาคารพาณิชยท์ั้ง 3 แห่งให้ความเห็นท่ีตรงกนัวา่กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจส่งผลกระทบต่อการ
อนุมติัสินเช่ือสั่งซ้ือรถยนต์ เน่ืองจากธนาคารพาณิชยท์ั้ ง 3 แห่งจะมีตน้ทุนการบริหารจัดการท่ีเพ่ิมข้ึน ผ่าน
กระบวนการตรวจสอบ กระบวนการจดทะเบียนและกระบวนการยกเลิกการจดทะเบียน โดยเปรียบเทียบกบัก่อน
การตรากฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจท่ีธนาคารพาณิชยไ์ม่ตอ้งด าเนินการใด ๆ ทั้งส้ิน แต่ในส่วนของค่าใชจ่้าย
ค่าธรรมเนียมท่ีเป็นตวัเงินท่ีตอ้งใชใ้นการจดทะเบียน ในช่วงแรกธนาคารพาณิชย ์A กบัธนาคารพาณิชย ์B ไดท้ า
การเสียค่าธรรมเนียมแทนผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตเ์พ่ือเป็นการจูงใจให้ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตย์ินดีท่ีจะจดทะเบียน
หลกัประกนัทางธุรกิจกบัธนาคารพาณิชย ์A และธนาคารพาณิชย ์B แต่ในช่วงหลงัผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตจ์ะตอ้ง
เสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจ เอง เน่ืองจากอ านาจในการเจรจาต่อรองของธนาคาร
พาณิชย ์A กับธนาคารพาณิชย ์B มีมากกว่าผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์นั่นเอง ส่วนธนาคารพาณิชย ์C เน่ืองจากยงั
ไม่ไดจ้ดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจกบัผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตร์ายใด จึงไม่มีค่าธรรมเนียมในส่วนน้ี 
 
 ประเด็นท่ีสอง แนวทางปฏิบติัในการควบคุมความเส่ียงในกรรมสิทธ์ิรถยนตร์อจ าหน่าย ก่อนการตรา
กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ 
 กรณีท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตผ์ิดนดัช าระหน้ีจนไม่สามารถน าเงินมาจ่ายคืนหน้ีสินใหก้บัธนาคารพาณิชย์
ได้ ทางเลือกสุดท้ายท่ีธนาคารพาณิชยพ์อจะท าได้นั่นคือการบังคับหลกัประกัน เช่น ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
หนงัสือค ้าประกนัและบตัรเงินฝากแลกเปล่ียนมือได ้เป็นตน้ แต่หลกัประกนัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้มกัมีมูลค่าเพียง
บางส่วนเท่านั้น เม่ือเทียบกบัหน้ีสินทั้งหมดท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตค์า้งช าระกบัธนาคารพาณิชย ์ดงันั้นธนาคาร
พาณิชยส่์วนใหญ่จึงพยายามหาแนวทางบงัคบัเอารถยนตก์ลบัเขา้มาเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคารพาณิชยเ์พ่ือขาย
และน าเงินท่ีไดม้าช าระหน้ีสินท่ีคา้งช าระ ถึงแมว้า่รถยนตจ์ะไม่ใช่หลกัประกนัสินเช่ือสัง่ซ้ือรถยนตก็์ตาม 
 นอกจากการถือครองชุดแจง้จ าหน่ายรถยนตแ์ละเรียกร้องใหผู้แ้ทนจ าหน่ายรถยนตเ์ซ็นตเ์อกสารยนิยอม
การส่งมอบรถยนต์แลว้ ธนาคารพาณิชย ์A ใชว้ิธีการฟ้องคดีอาญาเพ่ือให้ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์หวาดกลวัและ
เร่งรัดการจ่ายคืนหน้ีสินโดยเร็ว ส่วนธนาคารพาณิชย ์B จะพยายามเทียบเคียงกับหลกักฎหมายจ าน าโดยการ
แต่งตั้งเจา้หน้าท่ีธนาคารให้ท าหน้าท่ีดูแลรถยนต ์ส่วนธนาคารพาณิชย ์C จะท าการอนุมติัสินเช่ือสั่งซ้ือรถยนต์
ผ่านทางบริษทัลีสซ่ิง อยา่งไรก็ตามธนาคารพาณิชยท์ั้ง 3 แห่งมีเจตนาท่ีคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองของความตอ้งการท่ี
จะมีกรรมสิทธ์ิในรถยนต์หรือการครอบครองรถยนต์หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีจะท าให้ธนาคารพาณิชยท์ั้ ง 3 แห่ง
สามารถน าเอารถยนต์ไปจ าหน่ายเพ่ือน าเงินมาช าระหน้ีไดใ้นกรณีท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตผ์ิดนัดช าระหน้ี โดย
แนวทางของธนาคารพาณิชย ์A เป็นการแกไ้ขหลงัจากท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์ผิดนัดช าระหน้ีแลว้ แต่แนวทาง
ของธนาคารพาณิชย ์B และธนาคารพาณิชย ์C เป็นการป้องกนัก่อนท่ีผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตผ์ิดนดัช าระหน้ี  
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 ประเด็นท่ีสาม กระบวนการปรับกลยุทธ์หลงัการตรากฎหมายหลกัประกันทางธุรกิจ หากธนาคาร
พาณิชยจ์ดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจไม่ไดเ้ป็นล าดบัท่ีหน่ึง 
 ธนาคารพาณิชย์ A เป็นธนาคารพาณิชย์แรก ๆ ท่ีปรับกลยุทธ์โดยการเร่งรัดเข้าไปจดทะเบียน
หลกัประกนัทางธุรกิจกบัผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตท่ี์ตนเองด าเนินธุรกิจอยูเ่ดิม เน่ืองจากในช่วงแรกธนาคารพาณิชย ์
A มีนโยบายอนุมติัสินเช่ือสัง่ซ้ือรถยนตท่ี์จดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจไดเ้ป็นล าดบัท่ีหน่ึงเท่านั้น ส่วนผูแ้ทน
จ าหน่ายรถยนตท่ี์ไม่สามารถจดทะเบียนไดเ้ป็นล าดบัท่ีหน่ึง ธนาคารพาณิชย ์A จะยกเลิกการอนุมติัสินเช่ือสัง่ซ้ือ
รถยนต์ แต่ในช่วงต่อมาธนาคารพาณิชย ์A มีการปรับเปล่ียนนโยบายเพ่ือให้เหมาะสมกบัการตลาดมากข้ึน โดย
การยินยอมอนุมติัสินเช่ือสั่งซ้ือรถยนตท่ี์จดทะเบียนเป็นล าดบัท่ีสองได ้แต่จะพิจารณาถึงคุณสมบติัและศกัยภาพ
ของผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตต์ามหลกัการวเิคราะห์สินเช่ือ 5 C’s เป็นราย ๆ ไป รวมถึงเรียกร้องหลกัประกนัเพ่ิมเติม
เพ่ือชดเชยกบัความเส่ียงท่ีธนาคารพาณิชย ์A ไม่สามารถจดทะเบียนไดเ้ป็นล าดบัท่ีหน่ึง 
 ธนาคารพาณิชย ์B มีการด าเนินการเขา้ไปจดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจกบัผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตท่ี์
ตนเองด าเนินธุรกิจอยู่เดิมค่อนขา้งชา้กว่าธนาคารพาณิชย ์A จึงท าให้ธนาคารพาณิชย ์B ไม่สามารถจดทะเบียน
หลกัประกนัทางธุรกิจกบัผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตเ์ป็นล าดบัท่ีหน่ึงไดค้รบทุกราย รวมไปถึงผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตท่ี์
มีความร่วมมือกบัผูผ้ลิตรถยนต์ (Captive finance) ดว้ย แต่ดว้ยความร่วมมือกบัผูผ้ลิตรถยนต ์ธนาคารพาณิชย ์B 
สามารถสร้างอ านาจในการต่อรองท าให้ผูผ้ลิตรถยนตก์ดดนัให้ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตย์กเลิกการจดทะเบียนกบั
ธนาคารพาณิชยอ่ื์น เพื่อมาจดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจ กบัธนาคารพาณิชย ์B แทนได ้ส่วนผูแ้ทนจ าหน่าย
รถยนตท่ี์ไม่ไดเ้ป็นความร่วมมือกบัผูผ้ลิตรถยนต ์(Non-captive finance) ธนาคารพาณิชย ์B จะยกเลิกการอนุมติั
สินเช่ือสัง่ซ้ือรถยนตห์ากไม่สามารถจดทะเบียนกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจไดเ้ป็นล าดบัท่ีหน่ึง 
 ธนาคารพาณิชย ์C ไม่ได้มีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในการอนุมติัสินเช่ือสั่งซ้ือรถยนต์ท่ีให้แก่ผูแ้ทน
จ าหน่ายรถยนตอ์ยา่งมีนยัะส าคญัเหมือนกบัธนาคารพาณิชย ์A และธนาคารพาณิชย ์B เน่ืองจากธนาคารพาณิชย ์
C มีบริษทัลีสซ่ิง ถึงแมว้่าบริษทัลีสซ่ิงจะไม่สามารถใชก้ฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจไดเ้น่ืองจากไม่เขา้นิยาม 
“สถาบนัการเงิน” ตามมาตรา 3 ของกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจแต่บริษทัลีสซ่ิงสามารถมีกรรมสิทธ์ิในรถยนต์
ได ้ดงันั้นการอนุมติัสินเช่ือสัง่ซ้ือรถยนตผ์า่นทางบริษทัลีสซ่ิงจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีธนาคารพาณิชย ์C มองวา่
มีประโยชน์มากกว่าการใชก้ฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ แต่ถา้หากพบว่าผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์ไดท้ าการจด
ทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจกบัธนาคารพาณิชยอ่ื์นไปแลว้ ทางธนาคารพาณิชย ์C มีแนวโนม้ท่ีจะยกเลิกการให้
สินเช่ือสัง่ซ้ือรถยนตห์รือเรียกร้องหลกัประกนัเพ่ิมเติมเพ่ือใหช้ดเชยกบัความเส่ียงจากการท่ีธนาคารพาณิชย ์C ไม่
สามารถจดทะเบียนไดเ้ป็นล าดบัท่ีหน่ึง 
 

ประเด็นท่ีส่ี ทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ท่ีธนาคารพาณิชยรั์บเป็นหลกัประกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

ตารางที ่1 ทรัพยสิ์นท่ีธนาคารพาณิชยนิ์ยมรับเป็นหลกัประกนั 
ธนาคารพาณิชย์ หลกัประกนัเรียงตามล าดบัความนิยม 

A บตัรเงินฝากแลกเปล่ียนมือไดเ้ท่านั้น 
B 1.บตัรเงินฝากแลกเปล่ียนมือได ้2.หนงัสือค ้าประกนั 3.ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
C 1.ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 2.บตัรเงินฝากแลกเปล่ียนมือได ้3.หนงัสือค ้าประกนั 
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 ประเด็นท่ีหา้ ขอ้ดีและขอ้เสียของกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจตอ่การอนุมติัสินเช่ือสัง่ซ้ือรถยนต ์
 ธนาคารพาณิชยท์ั้ ง 3 แห่งให้ความเห็นท่ีตรงกนัวา่ ขอ้ดีของกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจคือท าให้
ธนาคารพาณิชยมี์บุริมสิทธ์ิในรถยนต์ ส่วนธนาคารพาณิชย ์B ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ธนาคารพาณิชยท่ี์จด
ทะเบียนหลกัประกันทางธุรกิจได้เป็นล าดับท่ีหน่ึงจะมีอ านาจเจรจาต่อรองกับผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์เพ่ิมข้ึน 
เน่ืองจากธนาคารพาณิชยอ่ื์นท่ีจดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจไม่ไดเ้ป็นล าดบัท่ีหน่ึงจะเรียกร้องหลกัประกนั
เพ่ิมเติม ท าให้ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์อาจไม่สามารถยอมรับเง่ือนไขการเรียกร้องหลกัประกนัเพ่ิมเติมได ้จึงอาจ
ตอ้งโอนอ่อนผอ่นตามกบัธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจไดเ้ป็นล าดบัท่ีหน่ึง 
 ในส่วนของขอ้เสียธนาคารพาณิชยท์ั้ ง 3 แห่งให้ความเห็นท่ีตรงกนัวา่ กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ 
ท าให้ตน้ทุนการบริหารจดัการของธนาคารพาณิชยเ์พ่ิมข้ึนและธนาคารพาณิชย ์C ให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ถา้
ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์รายใดไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยเ์พียงแห่งเดียว การยกเลิกการอนุมติั
สินเช่ือของธนาคารพาณิชยร์ายนั้นอาจท าได้ยาก เน่ืองจากจะกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของผูแ้ทนจ าหน่าย
รถยนต์ท่ีจะขาดเงินทุนหมุนเวียนในการซ้ือรถยนต์ ดงันั้นอาจท าให้ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์เกิดปัญหาคุณธรรม
วบิติั โดยการด าเนินธุรกิจดว้ยความสุ่มเส่ียงเพราะคาดการณ์วา่ธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งอนุมติัสินเช่ือให้แก่ตนเอง
ต่อไป เน่ืองจากเหลือธนาคารพาณิชยท่ี์อนุมติัสินเช่ือสั่งซ้ือรถยนต์เพียงรายเดียวและการหยดุการอนุมติัสินเช่ือ
ยอ่มส่งผลใหผู้แ้ทนจ าหน่ายรถยนตมี์ปัญหาในการจ่ายคืนหน้ีสินใหแ้ก่ธนาคารพาณิชยอ์ยา่งแน่นอน 
 

6. อภิปรายผล 
  ก่อนการตรากฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ รถยนตไ์ม่มีสถานะเป็นหลกัประกนัสินเช่ือสั่งซ้ือรถยนต์
แต่ธนาคารพาณิชยม์กัมีการควบคุมความเส่ียงในกรรมสิทธ์ิของรถยนต์ท่ีเหมือนกันคือการถือครองชุดแจ้ง
จ าหน่ายรถยนตเ์พื่อเป็นการแสดงความเป็นเจา้ของรถยนตท่ี์ตนเองใหสิ้นเช่ือและเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการ
ครอบครองรถยนตใ์ห้แก่ศาลและธนาคารพาณิชยอ่ื์นไดรั้บทราบและเพ่ือป้องกนัปัญหาคุณธรรมวิบติัจากการขอ
สินเช่ือพร้อมกันหลายแห่งจากรถยนต์เพียงคันเดียว (Double finance) เน่ืองจากชุดแจ้งจ าหน่ายรถยนต์เป็น
เอกสารท่ีมีเพียงชุดเดียว ดงันั้นหากธนาคารพาณิชยไ์ม่ถือครองชุดแจง้จ าหน่ายไว ้ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์จะมี
แรงจูงใจในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปขอสินเช่ือพร้อมกนัหลายแห่งซ่ึงจะท าให้หน้ีสินของผูแ้ทนจ าหน่าย
รถยนต์เพิ่มสูงข้ึนเกินกว่าที่ควรจะเป็น ส่วนการควบคุมความเส่ียงในกรรมสิทธ์ิท่ีแตกต่างกันคือ ธนาคาร
พาณิชย ์A มีการฟ้องร้องคดีอาญา ธนาคารพาณิชย ์B มีการเทียบเคียงกบัหลกักฎหมายจ าน า ธนาคารพาณิชย ์C มี
การอนุมติัสินเช่ือสัง่ซ้ือรถยนตผ์า่นทางบริษทัลีสซ่ิง 
 หลงัการตรากฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจกลบัส่งผลกระทบต่อการอนุมติัสินเช่ือสั่งซ้ือรถยนตเ์พราะ
ความมีบุริมสิทธ์ิยอ่มหมายถึงมีผูท่ี้ดีกวา่และมีผูท่ี้ดอ้ยกวา่จากการเรียงล าดบัการจดทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจ 
ทั้งท่ีก่อนการมีกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ ธนาคารพาณิชยทุ์กแห่งมีสถานะจากการไม่มีบุริมสิทธ์ิในรถยนต์
เท่าเทียมกนัหมด ถึงแมว้า่กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจจะเป็นเพียงทางเลือกในการใชก้ฎหมายเท่านั้น ธนาคาร
พาณิชยไ์ม่จ าเป็นตอ้งน ากฎหมายน้ีมาใช้ก็ได้แต่ธนาคารพาณิชยจ์ะอดใจไหวไดอ้ย่างไร ในเม่ือการเขา้ไปจด
ทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจเป็นล าดบัท่ีหน่ึงจะท าใหธ้นาคารพาณิชยไ์ดบุ้ริมสิทธ์ิในรถยนตเ์ม่ือเปรียบเทียบกบั
ก่อนการตรากฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจท่ีธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งออ้นวอนร้องขอใหผู้แ้ทนจ าหน่ายรถยนตส่์ง
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มอบรถยนต์ท่ีใช้เงินของตนเองซ้ือมาส่งคืนให้ตนเองด้วย ดังนั้ นเม่ือธนาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่งเปรียบเทียบ
ผลประโยชน์เฉพาะของตนเองยอ่มท าให้ธนาคารพาณิชยต์ั้งหนา้ตั้งตารีบร้อนเขา้ไปจดทะเบียนหลกัประกนัทาง
ธุรกิจแทบทั้งส้ิน ยิ่งไปกวา่นั้นลกัษณะเฉพาะของสินคา้คงคลงัท่ีมีการซ้ือเขา้และขายออกอยู่ตลอดเวลา การจด
ทะเบียนหลกัประกนัทางธุรกิจแบบระบุรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเป็นรายคนัวา่คนัน้ีเป็นของฉัน ยอ่มเพ่ิมตน้ทุน
การแกไ้ขรายการจดทะเบียนแบบไม่จ าเป็น (มาตรา 20 พระราชบญัญติัหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. 2558) ดงันั้น
ธนาคารพาณิชยจึ์งอาศยัหลกัเสรีภาพในการท าสัญญาระบุรายละเอียดลงไปในสัญญาท่ีท าให้ธนาคารพาณิชยไ์ด้
ประโยชน์ท่ีสุดในการท าสัญญาคร้ังเดียว เช่น การระบุหน้ีท่ีก าหนดให้มีการประกนัการช าระไวมี้มูลค่าเท่ากบั
จ านวนรถยนตท์ั้งหมดแต่ในความเป็นจริงรถยนตท์ั้ งหมดเกิดจากการใชสิ้นเช่ือสั่งซ้ือรถยนต์จากหลายธนาคาร
พาณิชย ์การระบุประเภทของหลกัประกนัไวอ้ยา่งกวา้งวา่เป็นรถยนตแ์ต่ในความเป็นจริงผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์
อาจจ าหน่ายรถยนตห์ลายยีห่้อโดยแต่ละยี่ห้ออาจจะใชสิ้นเช่ือสัง่ซ้ือรถยนตต์่างธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้ การระบุ
รายละเอียดในการจดทะเบียนท่ีให้ธนาคารพาณิชยก์บัผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตต์กลงกนัเองตามขอ้เสนอแนะของ
งานศึกษาของพรพล เทศทอง (2552) กลบัส่งผลให้ธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนเป็นล าดบัรองลงมามีสถานะท่ี
ดอ้ยกวา่  
 ธนาคารพาณิชย ์B จึงมีนโยบายยกเลิกการอนุมติัสินเช่ือสั่งซ้ือรถยนตใ์ห้แก่ผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตท่ี์ไม่
สามารถจดทะเบียนเป็นล าดับท่ีหน่ึงได้เพราะมองว่าเม่ือผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์ผิดนัดช าระหน้ีจนถูกบังคับ
หลกัประกนัท่ีเป็นรถยนต์ ทา้ยสุดคงไม่เหลือรถยนตต์กมาถึงธนาคารพาณิชย ์B เป็นแน่ ส่วนธนาคารพาณิชย ์A 
และธนาคารพาณิชย ์C มีนโยบายเรียกร้องหลกัประกันเพ่ิมเติมเพ่ือชดเชยความเส่ียงจากการท่ีไม่สามารถจด
ทะเบียนไดเ้ป็นล าดบัท่ีหน่ึงได ้ต่อมาเม่ือธนาคารพาณิชยท่ี์ยินดีอนุมติัสินเช่ือสั่งซ้ือรถยนตมี์จ านวนลดลงส่งผล
ใหต้วัเลือกในการเปรียบเทียบดอกเบ้ียเงินกูข้องผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนตย์อ่มมีลดลงตามไปดว้ย ในทางตรงกนัขา้ม
ธนาคารพาณิชยท่ี์ยงัยนิดีอนุมติัสินเช่ือสัง่ซ้ือรถยนตท่ี์เหลืออยูย่อ่มไม่มีความจ าเป็นตอ้งลดดอกเบ้ียเพ่ือแข่งขนักนั
เหมือนก่อนการตรากฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจก็ไดเ้พราะว่ามีจ านวนคู่แข่งท่ีน้อยลง ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า
กฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการอนุมติัสินเช่ือสั่งซ้ือรถยนต์ในมุมมองของธนาคาร
พาณิชยแ์ละเกิดการลดอ านาจการเจรจาต่อรองลงในมุมมองของผูแ้ทนจ าหน่ายรถยนต์เน่ืองจากเหลือจ านวน
ธนาคารพาณิชยท่ี์ยนิดีอนุมติัสินเช่ือสัง่ซ้ือรถยนตล์ดลง 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

1) ขอ้เสนอแนะต่อผูมี้อ  านาจออกกฎหมาย คือเสนอแนะให้ยกเลิกสินคา้คงคลงัตามมาตรา 8 (3) 
ออกจากการเป็นหลกัประกนัตามกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจ  

2) ขอ้เสนอแนะต่อสมาคมธนาคารไทย คือการเสนอให้ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้ับผลกระทบหารือ
กนัในการใชก้ฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจเป็นเพียงทางเลือกในการใชก้ฎหมายเท่านั้นเพื่อจะไดแ้ก้ปัญหา
การเรียงล าด ับบุม ริมสิท ธ์ิในรถยนต์ให ้กลบัไปมีสถานะเท่าเทียมก ัน เหมือนก่อนการตรากฎหมาย
หลกัประกนัทางธุรกิจ 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1) เสนอแนะใหเ้พ่ิมกลุ่มตวัอยา่งธนาคารพาณิชยแ์ละจ านวนผูใ้หส้ัมภาษณ์ในแต่ละธนาคารใหม้าก

ข้ึนเพ่ือเพ่ิมมุมมองในการรับฟังผลกระทบท่ีรอบดา้น 
2) เสนอแนะให้ท าการวิจยัถึงสินคา้คงคลงัประเภทอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ สินคา้เกษตรจ าพวกขา้วสาร เพื่อ

ศึกษาดูวา่ในการอนุมติัสินเช่ือไดรั้บผลกระทบจากกฎหมายหลกัประกนัทางธุรกิจหรือไม่ 
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เสียสละเวลาในการมาเป็นกรรมการคุมสอบ ขอบคุณเจา้หนา้ท่ีธนาคารพาณิชยทุ์กแห่งท่ีเสียสละเวลามาให้ขอ้มูล
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เขา้ไปสมัภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจนส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการท า
ธุรกรรมการช าระเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ี ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มประชากรตวัอยา่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 คน 

 ผลการวิจยั พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัรายไดต้่อเดือน ระดบัการศึกษา ไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ ส่วนการมีประสบการณ์ในการช าระเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีนั้น มีผลต่อพฤติกรรมความ
ตั้งใจในการท าธุรกรรมการช าระเงินผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ส่วนการยอมรับนวตักรรม
การช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ในด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ และในด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน 
อิทธิพลสภาพแวดล้อมทางสังคม  ในด้านบรรทัดฐานทางสังคมและในด้านภาพลักษณ์ทางสังคม  มีผลต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจในการท าธุรกรรมการช าระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติเช่นเดียวกนั   
  ดงันั้นผูป้ระกอบการสามารถน าผลการวเิคราะห์ดงักล่าว มาใชเ้ป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินกิจการ เสริมสร้างรูปแบบการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีง่าย สะดวก รวดเร็ว และ
ช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย 
 

ค าส าคญั:  การรับรู้วา่มีประโยชน์ การรับรู้วา่ง่ายต่อการใชง้าน บรรทดัฐานทางสงัคม ภาพลกัษณ์ทางสงัคม 
พฤติกรรมความตั้งใจ 

mailto:onumawan.somkam@yahoo.com
mailto:wongsurat@hotmail.com
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ABSTRACT 
This research aimed to study the factors influencing the behavior of intensions for electronic payment 

on mobile in Bangkok area. Quantitative research design was used as a research methodology. Data were 
collected by using questionnaire. The subjects were 400 persons who live in Bangkok area. 
 The result showed that the external factors, e.g. sex, age, occupation, salary, education, did not have 
relationship with the behavior of intensions for electronic payment on mobile in Bangkok area at level of 
significant. However, the experience of use for electronic payment on mobile directly has relationship with the 
behavior of intensions for electronic payment at level of significant. The acceptance model for electronic 
payment on mobile in term of perceived usefulness, perceived ease of use, subjective norms and images directly 
had relationship with the behavior of intensions for electronic payment at level of significant.  
 Therefore, the company or government can apply this analysis results and used as a guideline to 
increase business efficiency. Create a simple, fast, easy and reduce the cost of investment. 
 
KEYWORDS :  Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Subjective Norms, Images, Behavioral 

Intensions to Use 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ในปัจจุบนัการท าธุรกรรมเชิงพาณิชยผ์่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ มีการเติบโตอยา่งรวดเร็วและเป็นท่ีนิยม
อยา่งกวา้งขวาง เน่ืองจากเป็นการพฒันารูปแบบการคา้แนวใหม่ ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคสินคา้
และบริการไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว ท่ีส าคญัช่วยลดตน้ทุนในดา้นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปช าระเงินดว้ย
ช่องทางอ่ืน และเน่ืองจากไม่มีขอ้จ ากัดด้านระยะทาง ความสามารถในการกระจายขอ้มูลข่าวสารไปยงักลุ่ม
ประชาชนท่ีมีคุณลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และการตอบกลบัไดท้นัที โดยไม่มีขอ้จ ากดัดา้นเวลา รวมทั้งเวลาในการ
เปิดหรือปิดร้าน ท่ีส าคญัคือการใชทุ้นด าเนินการนอ้ยและสามารถเลือกขอ้มูลข่าวสารท่ีเจาะจงไปยงัผูซ้ื้อ (Buyer) 
ไดม้ากกวา่(สุรสิทธ์ิ วทิยารัฐ,2545) ระบบการคา้ผา่นช่องทางการส่ือสารใหม่น้ี เรียกวา่การพาณิชย ์อิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electric Commerce) หรืออีคอมเมิร์ช (E-Commerce) 
 สมาคมผูป้ระกอบการอิเล็กทรอนิกส์ไทย (ภาวธุ,2555) กล่าวถึง ประเภทของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ไว้
ดังน้ี 1. ผู ้ประกอบการกับผู ้บริโภค (Business to Consumer หรือ B2C) 2. ผู ้ประกอบการกับผู ้ประกอบการ 
(Business to Business หรือ B2B) 3. ผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภค (Consumer to Consumer หรือ C2C) 4. ผูป้ระกอบการ
กับภาครัฐ (Business to Government หรือ B2G) และ 5. ภาครัฐกับประชาชน (Government to Consumer หรือ 
G2C) จากการศึกษาขอ้มูล (มูลค่าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ใน ประเทศไทยปี 2559: ออนไลน์ www.etda.or.th) 
พบว่า มูลค่า E-Commerce ประเภทธุรกิจขายให้ผูบ้ริโภค (B2C) ของประเทศต่างๆ ปี 2557 เปรียบเทียบกบัปี 
2558 พบวา่มี แนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน โดยท่ี ปี 2558 ประเทศไทยมีมูลค่าเท่ากบั 15.69 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ เม่ือจดั
อนัดบัสูงสุดสามล าดบั ไดแ้ก่ ประเทศจีน ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 672.01 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ตามมาดว้ยประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 492.07 พนัลา้นเหรียญสหรัฐและประเทศญ่ีปุ่น ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 

http://www.etda.or.th/
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135.54 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ และเม่ือเปรียบเทียบมูลค่าเฉล่ีย E-Commerce ต่อหวัของประชากรของประเทศต่างๆ 
ปี 2557 เปรียบเทียบกบัปี 2558 พบวา่มีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนดว้ยเช่นกนั โดยท่ี ปี 2558 ประเทศไทยมีมูลค่าเท่ากบั 
230.89 ดอลล่าร์สหรัฐ เม่ือจดัอนัดบัสูงสุดสามล าดบั ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 1,530.9 
ดอลล่าร์สหรัฐ ตามมาดว้ยประเทศญ่ีปุ่นมีมูลค่าเท่ากบั 1,067.60 ดอลล่าร์สหรัฐ และประเทศเกาหลีใต ้มีมูลค่า
เท่ากบั 767.73 ดอลล่าร์สหรัฐ  

ส าห รับมูลค่า E-Commerce ในประเทศไทย ปี  2557-2559 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน  โดยมูลค่า E-
Commerce ปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 2,033,493.35 ลา้นบาท, ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 2,245,147.02 ลา้นบาท และปี 
2559 มีมุลค่าเท่ากบั 2,523,944.96 ลา้นบาท ส่วนมูลค่า E-Commerce เม่ือจ าแนกตามประเภทผูป้ระกอบการ (รวม
มูลค่า e-Auction คือ มูลค่าท่ีเกิดจากการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีประมูลงานผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของภาครัฐเป็น
ขอ้มูลจากกรมบัญชีกลาง) พบว่ามูลค่า E-Commerce ชองผูป้ระกอบการณ์ประเภทธุรกิจขายให้ธุรกิจ (B2B) มี
แนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน ปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 1,234,226.18 ลา้นบาท, ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 1,334,809.46 ลา้นบาท
และปี 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 1,381,513.39 ลา้นบาท ส่วนมูลค่า E-Commerce ชองผูป้ระกอบการณ์ประเภทธุรกิจ
ขายให้ผูบ้ริโภค (B2C)  มีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน ปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 411,715.41 ลา้นบาท, ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 
509,998.39 ล้านบ าทและปี  2558 มี มู ลค่ า เท่ ากับ  729,292.32 ล้าน บ าท  ส่ วน มูลค่ า  E-Commerce ข อ ง
ผูป้ระกอบการณ์ประเภทธุรกิจขายใหภ้าครัฐ (B2G) มีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน ปี 2557 มีมูลค่าเท่ากบั 387,551.46 ลา้น
บาท, ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 400,339.17 ลา้นบาทและปี 2558 มีมูลค่าเท่ากบั 413,188.74 ลา้นบาท 

M-Commerce คือ การด าเนินกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมหรือการเงินโดยผ่านเครือข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือธุรกิจตามแนวคิดของระบบการคา้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ท่ีใชอุ้ปกรณ์พกพาไร้
สายเป็นเคร่ืองมือในการสั่งซ้ือ และขายสินคา้ต่างๆ รวมทั้งการรับส่งอีเมลล ์จุดเด่นของระบบ M-Commerce คือ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี สามารถพกพาไปไดทุ้กท่ีไม่มีขอ้จ ากดัท าให้ตลาดการท าธุรกิจออนไลน์ หรือการท าธุรกรรม
เชิงพาณิชยผ์่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นตลาดท่ีน่าสนมากยิ่งข้ึน เพราะความสะดวกสบายไม่มีขอ้จ ากดัในการสัง่ซ้ือ
สินคา้ และผูบ้ริโภคในประเทศไทยมีความคุน้เคยกบัการใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีอยูแ่ลว้ โดย M-Commerce จะช่วย
ให้การต่อยอดของเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อการขยายตัวของรูปแบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ M-
Commerce จะช่วยเพ่ิมอตัราการเติบโตใหก้บัการด าเนินธุรกรรมผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ไดอ้ยา่งรวดเร็วกวา่
การใช้เทคโนโลยีระบบ E-Commerce ขอบเขตของ M-Commerce ครอบคลุมทั้ ง 3 ด้านการด าเนินธุรกรรม
ระหวา่งผูด้  าเนินธุรกิจ กบัผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Business to Customer หรือ B2C) ระหวา่งผูด้  าเนินธุรกิจ
กบัผูด้  าเนินธุรกิจดว้ยกนั (Business to Business หรือ B2B) และระหวา่งผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภคดว้ยกนั (Consumer 
to Consumer หรือ C2C) (เกียรติคุณ จินตวร,2551) 

จากการศึกษาขอ้มูล (Thailand Internet User Profile 2016 : ออนไลน์ www.etda.or.th) อุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตในปี 2559 พบวา่ในส่วนของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีนั้นมีการใชง้านถึง ร้อยละ 85.5 โดยมีอตัรา
การใชง้านเฉล่ีย 6.2 ชัว่โมงต่อวนั ส่วนกิจกรรมยอดฮิตในการใชอิ้นเตอร์เน็ตส าหรับการท าธุรกรรมทางการเงินมี
มากถึง ร้อยละ 58.8 โดยท่ีท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีมากถึง ร้อยละ 49.5  จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้จะ
เห็นได้ว่า M-Commerce ในประเทศไทยมีการเติบโตเพ่ิมสูงข้ึนและการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีเพ่ิมสูงข้ึนเช่นเดียวกนั 

http://www.etda.or.th/
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      สรุปไดว้า่ เพ่ือให้เกิดการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคสินคา้และบริการในยคุปัจจุบนั ได้
อยา่งสะดวกและรวดเร็ว ช่วยลดตน้ทุนภาระค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปช าระเงินดว้ยช่องทางอ่ืนๆ ท าให้ผูว้ิจยัมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการท าธรุกรรมการช าระเงินผ่าน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี เพื่อให้ผูป้ระกอบการไดรั้บทราบวา่ปัจจยัใดมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใน
การท าธุรกรรมการช าระเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ผลการวิจยัท่ีไดจ้ะสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินกิจการ เสริมสร้างรูปแบบการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ท่ีง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

             (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความตั้ งใจในการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
             (2) เพ่ื อ ศึกษาปั จจัย ท่ี ส่ งผลต่อพฤติกรรมความตั้ งใจในการท าธุรกรรมการช าระ เงินผ่ าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั และได้
น าเอาแนวความคิดทฤษฎีต่างๆเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัเพ่ิมเติม ดงัต่อไปน้ี แนวคิดธุรกิจ E-Commerce, M-
Commerce แล E-Payment แนวคิดและทฤษฎีการกระท าอยา่งมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของ 

Fishbein and Ajzen (1975) แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ของ 
Ajzen (1991) ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีเป็นผลมาจากการพฒันา เพ่ิมเติมจากทฤษฎีการกระท าอยา่งมีเหตุผล แนวคิดและ
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี TAM (Technology Acceptance Model) ของ Davis (1989) โดยใช้ TRA เป็น
แนวคิดพ้ืนฐานส าหรับการอธิบายความสัมพนัธ์ของปัจจยั การรับรู้ว่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) 
และการรับรู้วา่ง่ายต่อการใช ้(Perceived Ease of Use: PEOU) เป็นตวัแปรหลกัท่ีส าคญัของ TAM และมีอิทธิพล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการยอมรับ หรือความตั้งใจท่ีจะใช้ แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี TAM 2 
(Technology Acceptance Model 2) Venkatesh and Davis (2000) แนวคิดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย ี
TAM3 (Technology Acceptance Model 3) Venkatesh, V. and Bala, H. ไดอ้ธิบายถึงตวัแปรภายนอกและปัจจยัท่ี
เกิดก่อน (Antecedents) ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้วา่มีประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลย ีและการรับรู้วา่ง่ายต่อการใช้
งาน กระบวนการของอิทธิพลจากสังคม (Social Influence Process) ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ (Image) ถูกพฒันาข้ึนมา
ตามล าดบั นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษา แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ แนวคิดความมัน่คงปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศและพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ รวมถึง ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ยกตวัอยา่งเช่น 

สญัชยั อุปะเดีย (2553) ไดศึ้กษาปัจจยัดา้นการรับรู้เก่ียวกบัระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการช าระเงิน ผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบวา่
ปัจจยัการรับรู้เก่ียวกบัระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ดา้นการยอมรับเทคโนโลยเีก่ียวกบัการรับรู้ประโยชน์ต่อการ
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ใชง้าน และการรับรู้วา่ง่ายต่อการใชง้านมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการช าระเงินผา่นระบบพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

George (2007) ไดศึ้กษาแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีในการประเมินการรับรู้เก่ียวกบัผูใ้ชบ้ริการ
การช าระเงินออนไลน์ (A TAM Framework to Evaluate User’ Perception towards Online Electronic Payment) 
งานวิจยัน้ีไดน้ าเอาแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีมาดดัแปลง เพ่ือศึกษาทัศนคติ การยอมรับปัจจยัพ้ืนฐาน
ทางดา้นอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยโีดยน าแบบจ าลองน้ีมาพฒันา และศึกษาทศันคติเก่ียวกบัการยอมรับรูปแบบการ
ช าระเงินแบบออนไลน์ หรือ E-payment โดยท าการส ารวจแบบออนไลน์กบักลุ่มประชากรจากพนกังานธนาคาร
ในกรีก ผลของการทดสอบ สมมติฐานพบว่า การการรับรู้ด้านอรรถประโยชน์มีความสัมพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกนักบัพฤติกรรมความตั้งใจ  การรับรู้ดา้นความสะดวกสบาย มีความสัมพนัธ์อยา่งมากกบัพฤติกรรมความ
ตั้งใจ สรุปคือทั้งในดา้นการรับรู้วา่มีประโยชน์ และการรับรู้วา่สะดวกสบาย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบั
พฤติกรรมความตั้งใจในการยอมรับการใชง้าน E-payment 
  จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งน ามาสร้างกรอบแนวความคิดส าหรับ 
การศึกษาหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ดงัต่อไปน้ี 

พฤติกรรมความต ั้งใจในการท  าธุรกรรม

การช าระเงินผา่นโทรศัพทเ์คล่ือนท่ี 

ตวัแปรตาม

ตวัแปรอิสระ
ปัจจยัส่วนบุคคล

-  เพศ

- อายุ

- รายไดต่้อเดือน

- ระดบัการศึกษา

- ประสบการณ์การใช้งาน
  อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่

การยอมรับนวตักรรมการช  าระเงินผ่าน

โทรศพัท์เคลื่อนท่ี

- การรับรู้วา่มีประโยชน์

- การรับรู้วา่ง่ายต่อการใชง้าน

อิทธิพลของสภาพแวดลอ้มทางสังคม

- บรรทดัฐานสังคม

- ภาพลกัษณ์ทางสังคม

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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4. สมมุติฐานในการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัรายได ้ระดบัการศึกษา และการมีประสบการณ์ในการ

ช าระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการท าธุรกรรมการช าระเงินผา่น
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. การยอมรับนวตักรรมการช าระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในดา้นการรับรู้วา่มีประโยชน์ และ ในดา้น
การรับรู้วา่ง่ายต่อการใชง้าน มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการท าธุรกรรมการช าระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. อิทธิพลสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ในดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม และในดา้นภาพลกัษณ์ทางสงัคม มี
ผลต่อพฤติกรรมความตั้งในการท าธุรกรรมการช าระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

5. วธีิด าเนินการวจัิย 
5.1 แบบแผนการวิจัย วิธีด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจัยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Research) ในลกัษณะของการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล และน ามา
วิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการศึกษาโดยใชก้ารวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในลกัษณะของ
การใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล และน ามาวิเคราะห์โดยการ วิเคราะห์
ทางสถิติ แบบ T-test , One-Way ANOVA และ Regression 

5.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยเร่ืองน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการใชง้านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีหรือ มีการใชง้านอินเตอร์เน็ตโดยผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การสั่งซ้ือสินคา้ ออนไลน์ การท าธุรกรรมการช าระเงิน การใชง้านส่ือโซเชียลมีเดีย 
อ่ืนๆ โดยเป็นประชากรท่ี อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง 

5.3 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย พฤติกรรมความตั้งใจในการท าธุรกรรมการช าระ
เงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ส่วนตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล การยอมรับนวตักรรมการช าระเงิน
ผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ในดา้นการรับรู้วา่มีประโยชน์และการับรู้วา่ง่ายต่อการใชง้าน  อิทธิพลของสภาพแวดลอ้ม
ทางสงัคมในดา้นบรรทดัฐานทางสมัคม และภาพลกัษณ์ทางสงัคม 

5.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้(Try out) กับกลุ่มประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน เพ่ือน าผลท่ีไดไ้ปหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
โดยก าหนดเกณฑ์ท่ีระดับความเช่ือมั่นไม่ต ่ ากว่า 0.7 โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (Alpha-Coefficient) 
ของครอนบาค(Cronbach) ซ่ึงผลท่ีไดคื้อ ระดบัความเช่ือมัน่ของขอ้ค าถามอยูท่ี่ 0.904 ซ่ึงผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
        5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใน
การวเิคราะห์ขอ้มูล และใชก้ารวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบเปรียบเทียบปัจจยั
ด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมความตั้ งใจในการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่าน
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โทรศัพท์เคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ t-test และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  และการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
ต่างๆ ท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมความตั้งใจในการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใชก้ารวเิคราะห์
ทางสถิติความถดถอย (Linear Regression Analysis) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
 

6. สรุปผลการวจัิย 
 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประชากรกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.25 ส่วนใหญ่อาย ุ33-35 ปี จ านวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.25 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 279 
คน คิดเป็นร้อยละ 69.75 ระดับรายได้ต่อเดือน  15,000 - 45,000 บาท จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.20 มี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 ประชากรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการในการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี จ านวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 กรณีท่ีมี
ประสบการณ์ การท าธุรกรรมการช าระเงินผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ี จะท าธุรกรรมการช าระเงินดว้ยการสัง่ซ้ือสินคา้
ต่างๆออนไลน์มากท่ีสุด เป็นอนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 27.15 รองลงมาเป็นช าระค่าโทรศพัท์ คิดเป็นร้อยละ 23.75 
ช าระตัว๋โดยสารต่างๆหรือค่าโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 20.53 ช าระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าน ้ า ค่าไฟ คิดเป็น
ร้อยละ 14.47 และอนัดบัสุดทา้ย การเงินหรือการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 14.10 
    การยอมรับนวตักรรมการช าระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในดา้นการรับรู้วา่มีประโยชน์ จากการศึกษา
พบวา่ มีค่าเฉล่ีย 4.31 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้แลว้พบวา่ การช าระเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
สามารถใชง้านเวลาไหนก็ได ้ตลอด 24 ชัว่โมง แบบ Real Time มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4.68 เป็นอนัดบั 1 รองลงมา 
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปใช้บริการช่องทางอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 4.65 เป็นอันดับ 2 ความสะดวกรวดเร็ว 
มากกวา่ช่องทางอ่ืน มีค่าเฉล่ีย 4.32 และดา้นความปลอดภยัของขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย 3.56  เป็นอนัดบัสุดทา้ยโดยท่ีการ
แปลผลอยูใ่นระดบัปานกลาง การยอมรับนวตักรรมการช าระเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ในดา้นการรับรู้วา่ง่ายต่อ
การใช้งาน มีค่ าเฉ ล่ีย 4.36 ซ่ึ งอยู่ในระดับมากท่ี สุด เม่ือพิจารณารายข้อแล้วพบว่า การช าระเงินผ่าน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี สามารถท าไดอ้ย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4.46 เป็นอนัดบั 1 รองลงมา การท่ีท่านสอน
เพื่อน หรือบุคคลท่ีรู้จกั ใหส้ามารถท าการช าระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีได ้มีค่าเฉล่ีย 4.32 เป็นอนัดบั 2 และ การ
ช าระเงินผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นเร่ืองท่ีไม่ซบัซอ้น สามารถศึกษาการใชง้านไดด้ว้ยตนเอง มีค่าเฉล่ีย 4.31 เป็น
อนัดบัสุดทา้ย 

อิทธิพลสภาพแวดลอ้มทางสังคมดา้นบรรทดัฐานทางสังคมมีผลต่อการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จากการศึกษาพบวา่ ความตอ้งการทนัต่อเทคโนโลยมีากกวา่คนอ่ืน มีอิทธิพลต่อการช าระเงิน
ผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี มีอิทธิพลต่อการช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี มากท่ีสุดเป็นอนัดับ 1 ค่าเฉล่ีย 3.66 
รองลงมา  ส่ือโซเชียล เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม มีอิทธิพลต่อการช าระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีค่าเฉล่ีย 
3.64 ส่ือโฆษณา ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ มีอิทธิพลต่อการช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
ค่าเฉล่ีย 3.45 ครอบครัว หวัหนา้งาน ลูกนอ้ง และเพื่อน มีอิทธิพลต่อการช าระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ค่าเฉล่ีย 
3.13 และอนัดับสุดทา้ย กระแสนิยมนักแสดง นักร้อง นายแบบ และนางแบบ  มีอิทธิพลต่อการช าระเงินผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ค่าเฉล่ีย 2.84 
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อิทธิพลสภาพแวดลอ้มทางสังคมดา้นภาพลกัษณ์ทางสังคมมีผลต่อการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่าน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี จากการศึกษาพบวา่ การช าระเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท าให้ท่านรู้สึกวา่ตนเองทนัต่อการใช้
งานเทคโนโลย ีมากสุดเป็นอนัดบั 1 ค่าเฉล่ีย 3.75 รองลงมา การช าระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท าให้ท่านรู้สึกวา่
ตนเองทนัต่อเหตุการณ์ ค่าเฉล่ีย 3.65 การช าระเงินผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท าใหท่้านรู้สึกวา่ตนเองทนัสมยั ค่าเฉล่ีย 
3.54 และอนัดบัสุดทา้ย การช าระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท าใหท่้านรู้สึกวา่ตนเองเป็นคนรุ่นใหม่ ค่าเฉล่ีย 3.50  

พฤติกรรมความตั้งใจในการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี จากการศึกษาพบวา่ ความ
ตั้งใจท าธุรกรรมการช าระเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในคร้ังต่อไป และความตั้งใจท าธุรกรรมการช าระเงินผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเป็น อนัดบั 1 เท่ากนั โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.32 รองลงมาคือ การแนะน าเพื่อน หรือบุคคลท่ีรู้จกัให้ท าการช าระเงินผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ค่าเฉล่ีย 3.96 และ 
อนัดบัสุดทา้ย การยืนยนัท่ีจะช าระเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีต่อไป ถึงแมว้า่จะมีข่าวสารเก่ียวกบัความปลอดภยั
ของขอ้มูล ค่าเฉล่ีย 3.87 

 

7. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้ งใจในการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่าน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัรายไดต้่อเดือน ระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจในการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีได ้คือ ปฎิเสธสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นการมี
ประสบการณ์ในการช าระเงินผา่นโทรศพัท์เคล่ือนท่ีนั้น มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการท าธุรกรรมการช าระ
เงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีได ้คือ 
ยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ 

การยอมรับนวตักรรมการช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ในด้านการรับรู้ว่ามีประโยชน์ มีผลต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจในการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีได ้คือ ยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงผลท่ีไดเ้ป็นไปตามแนวคิดและ
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) อธิบายได้ว่า การรับรู้ว่ามีประโยชน์ 
(Perceived Usefulness) มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการท าธุรกรรมการช าระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

การยอมรับนวตักรรมการช าระเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ในดา้นการรับรู้วา่ง่ายต่อการใชง้าน มีผลต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจในการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ ผลการทดสอบสมมุติฐานท่ีได ้คือ ยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงผลท่ีไดเ้ป็นไปตามแนวคิดและ
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) อธิบายได้ว่า การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช ้
(Perceived Ease of Use) เป็นตวัแปรหลกัท่ีส าคญัของ TAM อีกตวัแปรหน่ึงนอกจากการรับรู้วา่มีประโยชน์ แลว้
การรับรู้วา่ง่ายต่อการใชง้าน ก็มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
เช่นกนั  
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อิทธิพลสภาพแวดลอ้มทางสังคม ในดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการท า
ธุรกรรมการช าระเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ผลการทดสอบ
สมมุติฐานท่ีได ้คือ ยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงผลท่ีไดเ้ป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีการกระท าอยา่งมีเหตุผล 
(Theory of Reasoned Action: TRA) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB)  

อิทธิพลสภาพแวดลอ้มทางสังคม ในดา้นภาพลกัษณ์ทางสังคม มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการท า
ธุรกรรมการช าระเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ผลการทดสอบ
สมมุติฐานท่ีได ้คือ ยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงผลท่ีไดเ้ป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 2 
(Technology Acceptance Model: TAM 2) และทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 3 (Technology Acceptance Model: 
TAM 3)  

ผลจากการวิจยั ยงัไดท้ราบวา่ เม่ือเปรียบเทียบตวัแปรหลกัสองตวัคือ ตวัแปรดา้นการยอมรับนวตักรรม
การช าระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และตวัแปรดา้นอิทธิพลสภาพแวดลอ้มทางสงัคม ตวัแปรท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจในการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุดคือ ตวัแปร
ดา้นการยอมรับนวตักรรมการช าระเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี นอกจากน้ียงัไดท้ราบวา่ ความปลอดภยัของขอ้มูล
ในการท าธุรกรรมการช าระเงินผ่านโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีนั้น เป็นส่ิงท่ีประชากรยงัมีความกงัวลอยูบ่า้ง สังเกตุไดจ้าก
ค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการทดสอบตวัแปรในดา้นขอ้ความปลอดภยัของขอ้มูล ของตวัแปรหลกัการยอมรับนวตักรรม
การช าระเงินผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ในดา้นการรับรู้วา่มีประโยชน์นั้น มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ มีค่าเฉล่ีย 3.56 เป็นอนัดบั
สุดทา้ย โดยท่ีการแปลผลอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้นในเร่ืองของการสร้างความเช่ือมัน่ สร้างมาตรฐานความ
ปลอดภยัของขอ้มูล เป็นส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งพิจารณา 

 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
  (1) ส่ิงท่ีจะท าให้ประชาชนเกิดการยอมรับนวตักรรมการใชง้าน M-Commerce เพ่ิมข้ึนในลกัษณะ
ของการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ E-Payment นั้น จะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัหลกัสองประการ คือ การท าให้
ประชาชนรับรู้วา่เทคโนโลยีการช าระเงินโดยการใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีนั้นมีประโยชน์ และ การท าให้ประชาชน
รับรู้ว่าเทคโนโลยีการช าระเงินโดยการใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีนั้นง่ายต่อการใชง้าน รวมไปจนถึง การพิจารณาถึง
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก ในดา้นบรรทดัฐานทางสังคม และในดา้นภาพลกัษณ์ทางสังคม ลว้นแลว้แต่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมความตั้งใจใชใ้นการท าธุรกรรมการช าระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยตรง  
   (2) การสร้างความเช่ือมั่น สร้างมาตรฐานความปลอดภยัของขอ้มูล เป็นส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งท าอย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงการใหค้วามรู้ในเร่ืองเทคโนโลยีการท าธุรกรรมการช าระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี   
 8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  (1) ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆเพ่ิมเติมและควรมีการศึกษาแบบสมัภาษณ์ 
เพ่ือการแปรผลไดค้รบถว้น สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ท าให้มีประโยชน์อยา่งยิ่งต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท่ี้จะศึกษา
ต่อไป  
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    (2) ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาในเร่ืองของการสร้างความเช่ือมัน่ในดา้นความปลอดภยั
ของขอ้มูลการท าธุรกรรมการช าระเงินผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพ่ิมข้ึน ควบคู่ไปกบัความเจริญกา้วหนา้ของ
เทคโนโลย ี
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับปัจจัยท่ีส่งผลในการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษา
หลกัสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถมัภ์ 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ
กบัการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพของนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการทัว่ไป คณะ
วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
คือ นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ โดยจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็นจ านวน 200 คน ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัการจูงใจท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ เม่ือน ามาเรียงจากมากไปหานอ้ยพบวา่ ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพเป็นอนัดบั 1 ค่าเฉล่ีย 3.92 รองลงมาคือ ดา้นความมัน่คงในการท างาน ค่าเฉล่ีย 3.94 
ดา้นความสัมพนัธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ค่าเฉล่ีย 3.94 ดา้นลกัษณะของงาน ค่าเฉล่ีย 3.83 และดา้นองค์กร ค่าเฉล่ีย 
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3.94 ตามล าดบั และจากการศึกษาปัจจยัการจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ พบวา่ มีปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นให้การสนบัสนุน การท างานต่าง
สาขา หรือต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมทกัษะและศกัยภาพในการท างาน ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ และ
ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพยงัมีความสอดคลอ้งกนัทฤษฎีของมาสโลว ์ท่ีกล่าวถึงทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ 
ซ่ึงเป็นทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์เป็นทฤษฎีการจูงใจ มีลกัษณะเป็นล าดบัขั้นจากต ่าสุด
ไปยงัสูงสุด ซ่ึงเม่ืออยูใ่นระดบัความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะน าไปสู่ความส าเร็จตามท่ีตอ้งการและ
ปรารถนา ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างความกา้วหนา้ในอาชีพได ้

 
ค าส าคญั: ปัจจยัท่ีส่งผล การเลือกประกอบอาชีพ สาขาการจดัการทัว่ไป 
 

ABSTRACT 
 The research was conducted with the objective 1) to study the factors affecting decision making of 
undergraduate students on occupation selection, major of general management, faculty of management 
sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage and 2) to study the relationship 
between factors influence decision making choosing of career and factor of motivation choosing of career. Two 
hundred samples were selected from undergraduate students from major of general management, faculty of 
management sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. Questionnaire was 
conducted as a tool for data collection by using purposive technique. Percentage, mean, standard deviation, and 
multiple regression analysis and correlation were used for data analysis. The results found that the motivation 
factors influencing career decision. Career path has a positive influence on career decision making. The average 
is 3.92, followed by Integrity (3.94), Relational (Average) 3.94 on the characteristics of work (average) 3.83 
and organization (average) 3.94. The study of the factors influencing career decision making, there are factors 
influencing career decision are career path, working abroad to enhance the skills and capabilities were affected 
the decision to choose a career. And the career path is related with the theory of the Maslow’s theory, it discuss 
the hierarchy of needs. The theory of basic a human needs is the motivation theory like a hierarchy from lowest 
to highest. Once in the required level of response, it will lead to success as desired and desirable. So this is an 
important tool in making career path. 
 
KEYWORDS: Factors influence, Occupation selection, Major general management 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ระบบเศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงโครงสร้างอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ท่ี
เน้นภาคการเกษตรกรรมเป็นหลกั ได้พฒันามาเป็นภาคอุตสาหกรรมท่ีมีสัดส่วนมากกว่าอุตสาหกรรมได้ถูก
ขบัเคล่ือนจากภาคเอกชนเป็นหลกั โดยเน้นการส่งออกและการใช้แรงงานราคาถูกในปัจจุบันการแข่งขนัได้
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เปล่ียนไปเพราะในอาเซียนยงัมีประเทศท่ีมีแรงงานราคาถูกกวา่ไทยอีก ดงันั้นอุตสาหกรรมตอ้งปรับตวัโดยหนัมา
มุ่งเนน้ท่ีนวตักรรมและผลิตภาพมากข้ึน สินคา้ท่ีประเทศไทยส่งออกนั้นมีความหลากหลายรวมถึงตลาดส่งออกก็
ยงัมีมากกว่าประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มอาเซียนดว้ยกนันอกจากน้ีประเทศไทยยงัมีการส่งออกช้ินส่วนและยานยนต ์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีถือว่าเป็นผูส่้งออกรายใหญ่ทั้ งในระดบัภูมิภาคและระดับโลก (พรทวี เถ่ือนค าแสน, 
2559) ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีดึงดูดนกัลงทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
ช่วยเพ่ิมการจา้งงานให้ประชากรภายในประเทศ ท าให้ประชาชนมีรายได้มีชีวิตท่ีดีข้ึนและยงัช่วยขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจภายในประเทศไดอี้กดว้ย 
 จากขอ้มูลสถิตินักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ถึงชั้นปีท่ี 4 โดยกลุ่มสารสนเทศอุดมศึกษาพบว่า มีนักศึกษาจ านวน
ทั้ งส้ิน 1,695,268 ราย แบ่งออกเป็น มหาวิทยาลัยรับจ ากัด  97,483 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 489,379 ราย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 139,798 ราย มหาวทิยาลยัรัฐในก ากบั 460,651 ราย มหาวทิยาลยัรัฐไม่จ ากดัรับ 
279,354 ราย และ มหาวทิยาลยัเอกชน 228,603  (กลุ่มสารสนเทศอุดมศึกษา , 2559) 
 โดยภาพรวมปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการวา่งงานระดบัปริญญาตรีในปี พ.ศ. 2558 หรือกลุ่มแรงงานท่ีจบ
การศึกษาใหม่เกิดจากการท่ีนายจา้งนิยมจา้งแรงงานท่ีมีทกัษะ ประสบการณ์และคุณสมบติัตรงกบัต าแหน่งงานใน
ขณะท่ีแรงงานจบใหม่เลือกสมคัรงานท่ีตนมีความสนใจเท่านั้น นอกจากน้ียงัเป็นผลมาจากการชะลอตวัการจา้ง
งานใหม่ ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับฐานเงินเดือนขา้ราชการระดบัปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ท าให้ภาคเอกชน
ตอ้งปรับเงินเดือนตามไปดว้ย และแรงงานใหม่ท่ีหางานไม่ไดห้รือตอ้งการอิสระในการท างานจึงหนัไปประกอบ
ธุรกิจส่วนตวัท่ีให้ค่าตอบแทนท่ีสูงกวา่ ดงันั้นภาวะวา่งงานและสภาพตลาดขาดแคลนแรงงานจึงทวคีวามรุนแรง
ข้ึน (กลุ่มบริษทัอเด็คโกป้ระเทศไทย, 2559) 
 จากความเป็นมา เหตุผล และปัญหา ของการท่ีมนุษยต์อ้งมีงานท าดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทั้งหมดนั้น ผูว้จิยั
จึงสนใจท่ีจะศึกษากลุ่มนกัศึกษาวา่เม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้จะมีการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพอยา่งไร ดงันั้นจึง
ได้เลือกกลุ่มนักศึกษาท่ีคณะผูว้ิจยัไดท้ าการสอนอยู่ คือกลุ่มนักศึกษาระดบัปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการ
จดัการทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ี
มีความรู้และความสามารถเชิงทกัษะและเจตคติในระดบัสูงสามารถท่ีจะออกไปสู่โลกการอาชีพไดทุ้กสาขา และ
เพ่ือน ามาเป็นขอ้มูลในการหากลยทุธ์ในการปรับเน้ือหารายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัตลาดแรงงานต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยท่ีส่งผลในการเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

(2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพกบัการ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป คณะ
วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวจัิย 
  3.1 แนวคดิทฤษฏี 
  ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ Maslow เช่ือวา่พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นจ านวนมากสามารถอธิบายโดย
ใชแ้นวโนม้ของบุคคลในการคน้หาเป้าหมายท่ีจะท าใหชี้วติของเขาไดรั้บความตอ้งการ ความปรารถนา และไดรั้บ
ส่ิงท่ีมีความหมายต่อตนเอง เป็นความจริงท่ีจะกล่าววา่กระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพ
ของ Maslow โดยเขาเช่ือวา่มนุษยเ์ป็น “สัตวท่ี์มีความตอ้งการ” (Wanting animal) และเป็นการยากท่ีมนุษยจ์ะไป
ถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ในทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow เม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะ
ไดรั้บความพึงพอใจและเม่ือบุคคลไดรั้บความพึงพอใจในส่ิงหน่ึงแลว้ก็จะยงัคงเรียกร้องความพึงพอใจส่ิงอ่ืนๆ 
ต่อไป ซ่ึงถือเป็นคุณลกัษณะของมนุษย ์ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความตอ้งการจะไดรั้บส่ิงต่างๆ อยู่เสมอ Maslow กล่าวว่า
ความปรารถนาของมนุษยน์ั้นติดตวัมาแต่ก าเนิดและความปรารถนาเหล่าน้ีจะเรียงล าดบัขั้นของความปรารถนา 
ตั้ งแต่ขั้นแรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงข้ึนไปเป็นล าดับ ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ( The Need –
Hierarchy Conception of Human Motivation ) Maslow เรียงล าดบัความตอ้งการของมนุษยจ์ากขั้นตน้ไปสู่ความ
ตอ้งการขั้นต่อไปไวเ้ป็นล าดบัดงัน้ี 1) ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 2) ความตอ้งการความปลอดภยั 3) ความ
ตอ้งการความรักและความเป็นเจ้าของ 4) ความตอ้งการได้รับความนับถือยกย่อง 5) ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจ
ตนเองอย่างแท้จริง ซ่ึงล าดับขั้นความตอ้งการของมาสโล มีการเรียงล าดบัขั้นความตอ้งการท่ีอยู่ในขั้นต ่าสุด 
จะตอ้งไดรั้บความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจึงจะสามารถผ่านพน้ไปสู่ความตอ้งการท่ีอยู่ในขั้นสูงข้ึนตามล าดบั 
ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจตนเองอยา่งแทจ้ริงจะด าเนินไปอยา่งง่ายหรือเป็นไปโดยอตัโนมติั โดยความเป็นจริงแลว้ 
Maslow เช่ือวา่คนเรามกัจะกลวัตวัเองในส่ิงเหล่าน้ี “ดา้นท่ีดีท่ีสุดของเรา ความสามารถพิเศษของเรา ส่ิงท่ีดีงาม
ท่ีสุดของเรา พลงัความสามารถ ความคิดสร้างสรรค”์ (Maslow, 1962) 
  ทฤษฎีการเลือกอาชีพ ทฤษฎีการเลือกอาชีพ ของฮอลแลนด์ (Holland, 1973) เป็นผลจากการสังเกตของ
เขาและของคนอ่ืน ๆ เก่ียวกบัความสนใจ ลกัษณะและพฤติกรรมของบุคคล และมีส่วนสัมพนัธ์กบัทฤษฎีของกิล
ฟอร์ด (Guilford, 1954) ซ่ึงไดว้เิคราะห์บุคลิกภาพและความสนใจของบุคคลออกเป็น 6 ประเภท คือ ดา้นจกัรกล 
ดา้นวทิยาศาสตร์ ดา้นบริการสังคม ดา้นสารบรรณ ดา้นธุรกิจ และดา้นศิลปะ นอกจากน้ี ทฤษฎีของฮอลแลนดย์งั
มีส่วนคลา้ยคลึงกนักบัทฤษฎีของแอดเลอร์ (Adler) ของฟรอมม ์(Fromm) ของจุง (Jung) ของเซลดอน (Sheldon) 
ของสแปรงเจอร์ (Spranger) โดยเฉพาะการประเมินส่ิงแวลอ้มเพ่ือช่วยจ าแนกลกัษณะของบุคคลมีแนวความคิดมา
จากลินดนั (Linton) ซ่ึงกล่าววา่ "แรงผลกัดนัจากส่ิงแวดลอ้มจะถูกถ่ายทอดไปยงับุคคล" อน่ึง ทฤษฎีเก่ียวกบัเร่ือง
ความตอ้งการ (needs) และแรงกดดนั (pressures) ของเมอร์เรย ์(Murray) ก็เป็นแรงกระตุน้อีกอย่างหน่ึงท่ีท าให้
ฮอลแลนด์คิดทฤษฎีของเขาข้ึน กล่าวโดยสรุป "ทฤษฎีการเลือกอาชีพ" ของฮอลแลนด์มีแนวคิดพ้ืนฐานดงัน้ี 1) 
การเลือกอาชีพเป็นการแสดงออกซ่ึงบุคลิกภาพ 2) แบบส ารวจความสนใจคือแบบส ารวจบุคลิกภาพ ฮอลแลนด ์
(Holland, 1966) ไดก้ล่าวถึง "การเลือกอาชีพ" ไวว้า่ "การเลือกอาชีพคือ การกระท าท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงแรงจูงใจ 
ความรู้ บุคลิกภาพ และความสามารถของบุคคล อาชีพเป็นวิถีชีวิต ส่วนส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงท่ีช้ีให้เห็นงานและ
ทกัษะ" 
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  3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
  นพอนันต์ เพียรมัน่คง (2559) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลในการเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขา
การจดัการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตบางพระ  
ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลในการเลือกอาชีพของนักศึกษาในดา้นลกัษณะของงาน ด้านความกา้วหน้าใน
อาชีพ ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลในการเลือกอาชีพ
ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน มีผลต่อการเลือกอาชีพของนักศึกษาเป็นอนัดับ 1 รองลงมาคือ ดา้นความ
มัน่คงในการท างาน ความกา้วหนา้ในอาชีพ และสุดทา้ยคือ ดา้นลกัษณะของงานตามล าดบั จากปัจจยัท่ีส่งผลใน
การเลือกอาชีพของนักศึกษาในแต่ละด้าน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกปัจจัยด้านความสัมพนัธ์กับเพ่ือน
ร่วมงานมากท่ีสุด โดยเลือกหน่วยงานท่ีเปิดโอกาสใหมี้การแสดงความคิดเห็นและยอมรับซ่ึงกนัและกนัมากท่ีสุด 
ดา้นความมัน่คงในการทางาน พบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่เลือกหน่วยงานท่ีให้สวสัดิการท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด ดา้น
ความกา้วหน้าในอาชีพ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกหน่วยงานท่ีมีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีชดัเจนในการเล่ือนตา
แหน่งงาน และหน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุนการทางานต่างสาขา หรือต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมทกัษะและศกัยภาพใน
การทางานมากท่ีสุด 
  น ้าทิพย ์บุตรทศ และวรรณภา ลือกิตินนัท ์(2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกอาชีพ แรงจูงใจ 
และความกา้วหนา้ในอาชีพพริตต้ีเอ็มซี ซ่ึงผลวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกอาชีพพริตต้ีเอ็มซี คือ
ความสามารถ และแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ คือความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน ส่วนความกา้วหนา้ในอาชีพพริตต้ี 
เอม็ซี ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพมากกวา่การวางแผนอาชีพ ส่วนเร่ืองการตดัสินใจและแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพพริตต้ี เอม็ซีมีความสัมพนัธ์ กบัความกา้วหนา้ในอาชีพพริตตี เอม็ซีในทางบวก ในส่วนผลการวจิยั
เชิงคุณภาพ พบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัตดัสินใจประกอบอาชีพพริตตี เอ็มซี เน่ืองจากความชอบและความสนใจเป็น
การส่วนตวั และผูป้ระกอบอาชีพมีความสามารถดา้นการพดูและการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ โดยแรงจูงใจในการ
ท างานท่ีส าคญั คือ ค่าตอบแทนค่อนขา้งสูงมาก แต่ใชร้ะยะเวลาในการท างานสั้น ส าหรับแนวโนม้การประกอบ
อาชีพในอนาคต ผูใ้หข้อ้มูลหลกัตอ้งการเป็นเจา้ของกิจการเปิดบริษทั รับจดักิจกรรมต่างๆ 
 3.3 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
  จากแนวคิดทฤษฎีและการศึกษาคน้ควา้เอกสารต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าการตดัสินใจเลือก
ประกอบอาชีพของบุคคลนั้นยอ่มเลือกประกอบอาชีพท่ีสนองต่อความตอ้งการของตนเอง ท่ีเกิดจากความคาดหวงั
และจากผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดลว้นมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจทั้งส้ิน อีกทั้งดา้นความแตกต่างดา้นลกัษณะส่วนบุคคลก็มีส่ง
ต่อการตดัสินใจดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีผูว้จิยัไดน้ าทฤษฏีของมาสโลวแ์ละงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาปรับใชใ้นการสร้างเป็น
กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ดงัภาพท่ี 1 
   
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1123 

ตวัแปรอสิระ  ตวัแปรตาม 

ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคล 

 เพศ 
 เกรดเฉล่ียสะสม 
 ภูมิล าเนา 
 อาชีพของบิดา 
 อาชีพของมารดา 
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครอง 

ปัจจยัการจูงใจทีม่ผีลต่อการตดัสินใจเลอืกประกอบอาชีพ 

 ดา้นลกัษณะของงาน 
 ดา้นองคก์ร 
 ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ 
 ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
 ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 

 การตดัสินใจเลอืกประกอบอาชีพ 

 ราชการ 
 รัฐวสิาหกิจ 
 บริษทัเอกชน 
 ประกอบอาชีพอิสระ 
 เกษตรกร 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐานการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพส่งผลต่อการตดัใจเลือกประกอบ
อาชีพ 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพมีความสมัพนัธ์กบัการตดัใจเลือก
ประกอบอาชีพ 
 

5. วธีิด าเนินการวจัิย 
        5.1 ประชากรและตวัอย่าง 
  (1) ขอบเขตดา้นประชากร คือ นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการทัว่ไป คณะ
วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ ชั้นปีท่ี 2 ถึง 4 รวมทั้งส้ินจ านวน 390 
คน 
  (2) ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 
สาขาการจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ โดยจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
เท่ากบั 197 แต่เพ่ือลดความคลาดเคล่ือนทางสถิติจึงปรับเป็น 200 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดม้าจากการ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 727-728) 
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  5.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
  (1) ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบไปด้วยข้อมูล
ดงัต่อไปน้ี 1) เพศ 2) เกรดเฉล่ียสะสม 3) ภูมิล าเนา 4) อาชีพของบิดา 5) อาชีพของมารดา 6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ของผูป้กครอง 7) อาชีพท่ีสนใจเลือกจะท าหลงัจากจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีแลว้ 
  (2) ตวัแปรตาม (Dependent variables) ปัจจยัการจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย ปัจจยัทั้งหมด 5 ดา้น คือ 1) ดา้นลกัษณะของงาน 2) ดา้นองคก์ร 3) ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ 
4) ดา้นความมัน่คงในการท างาน 5) ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
      5.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) น ามาเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตวัแปรทั้งตวัแปร
ตน้และตวัแปรตาม น าแบบสอบถามไปให้ผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา ( 
Content Validity) โดยใชด้ชันีสอดคลอ้ง (Index of Congruence : IOC) ระหวา่งขอ้ค าถามประเด็นหลกัของเน้ือหา
โดยการใชค้ะแนนของผูเ้ช่ียวชาญคดัเลือกค าถามท่ีมีค่าดชันีสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ไดค้่าดชันีอยูท่ี่ 0.94 ได้
หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการแก้ไขจากขอ้แนะน าของผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 5 
ท่าน น าไปทดลองแจกแบบสอบถามกบัประชากรท่ีไม่ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งหมด 30 ตวัอยา่ง หลงัจาก
นั้นน ามาตรวจสอบคะแนนเพ่ือหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha-Coefficient) ดว้ยวธีิของ Cronbach การทดสอบ
พบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวดัไดอ้ยูท่ี่ระดบั 0.96 

            5.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้ตามแนวทางท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ 
ผูว้ิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ผูว้ิจัยเป็นผูแ้นะน าและอธิบายวตัถุประสงค์ของการวิจัยรวมถึง
รายละเอียดเก่ียวกบัแบบสอบถามท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวจะท าให้
ผูว้จิยัไดรั้บขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยด าเนินการแจกแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด ไดรั้บกลบัมาและมีความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม 200 ชุด คิดเป็น 100 % เน่ืองจากเป็นการแจกจ่ายแบบสอบถามให้กบัผูต้อบโดยตรง (Story, 
Winter,Premo,Kailes and Winters, 2003) 
  5.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
  สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่  ค่ าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือสรุปลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห์ขอ้มูลในการหาความสัมพนัธ์ใช้เทคนิควิธีการ
วิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณด้วยวิธีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) และสหสัมพนัธ์
เชิงซ้อน (Correlation) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบ
อาชีพกบัการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
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6. สรุปผลการวจัิย 
จากการท่ีไดไ้ปส ารวจและวิเคราะห์ปัจจยัการจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกอาชีพ สามารถสรุปได้

ดงัน้ี   
  ตอนที ่1 การวเิคราะห์ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ เกรดเฉล่ีย 
ภูมิล าเนา อาชีพบิดา อาชีพมารดา รายได้เฉล่ียต่อเดือนของผูป้กครอง และ การตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ 
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 72.0 มีภูมิล าเนา ภาคตะวนัออก ร้อยละ 18.5 อาชีพของบิดา มี
อาชีพบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 24.5อาชีพของมารดา มีอาชีพประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 25.0 รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนของผูป้กครอง มีรายได ้50,000 บาทข้ึนไป จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 การตดัสินใจเลือกประกอบ
อาชีพ เลือกประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 21.0  
  ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ โดยแจกแจงเป็นค่าเฉลี่ย (Mean : �̅� ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D) แยกตามแต่ละหัวข้อและแสดงผลว่าในแต่ละข้อมีผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่างยิง่ - ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิง่ ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกว่าส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจด้าน
องคก์รท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอยูร่ะดบัสูง (Mean = 3.94) รองลงมาเป็นดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน (Mean 
= 3. 3.94) ด้านความมัน่คงในการท างาน (Mean = 3. 3.94) ดา้นความกา้วหน้าในอาชีพ (Mean = 3.92) และให้
คิดเห็นนอ้ยท่ีสุดคือดา้นลกัษณะของงาน (Mean = 3.83) 

และเม่ือน าไปวิเคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งแสดงสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรปัจจยัการจูงใจและการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ มีค่าอยูร่ะหวา่ง -0.159 – 0.810  ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 0.8 แสดง
วา่ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity จึงสามารถน าไปทดสอบสมมติฐานดว้ย
การวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได ้

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่า ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นปัจจัยการจูงใจท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจ เลือกประกอบอาชีพ โดยตวัแปรอิสระร่วมกนัพยากรณ์ตวัแปรตามไดร้้อยละ 0.15 โดยพิจารณาจากค่า 
Adjust R Square  เท่ากบั 0.015  และพิจารณาแต่ละตวัแปรพบวา่ การให้การสนบัสนุน การท างานต่างสาขา หรือ
ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมทกัษะและศกัยภาพในการท างาน มีผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ อยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบั 0.05 (B = 0.048, p > 0.05) หมายความว่า ดา้นความกา้วหน้าในอาชีพในประเด็นการให้การสนับสนุน 
การท างานต่างสาขา หรือต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมทักษะและศักยภาพในการท างาน มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพ 

 
7. อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาปัจจยัการจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพในดา้นลกัษณะของงาน ดา้น
องคก์ร ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นความมัน่คงในการท างาน และดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน เม่ือน า
ปัจจยัการจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพมาเรียงจากมากไปหานอ้ยพบวา่ ดา้นความกา้วหนา้ใน
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อาชีพ มีผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพเป็นอนัดบั 1 ค่าเฉล่ีย 3.92 รองลงมาคือ ดา้นความมัน่คงในการ
ท างาน ค่าเฉล่ีย 3.94 ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ค่าเฉล่ีย 3.94 ดา้นลกัษณะของงาน ค่าเฉล่ีย 3.83 และ
ดา้นองคก์ร ค่าเฉล่ีย 3.94 ตามล าดบั 
 จากการศึกษาปัจจยัการจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ พบวา่ มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อต่อการ
ตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นใหก้ารสนบัสนุน การท างานต่างสาขา หรือ
ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมทกัษะและศกัยภาพในการท างาน ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ ส่วนดา้นอ่ืนไม่
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพ  
 ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ มีผลการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนพอนนัต ์เพียรมัน่คง (2559) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลในการเลือกอาชีพของนกัศึกษาสาขาการจดัการการบิน สถาบนัเทคโนโลยีการบิน 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตบางพระ พบวา่ ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ นกัศึกษาส่วน
ใหญ่เลือกหน่วยงานท่ีมีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีชดัเจนในการเล่ือนต าแหน่งงาน และหน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุนทาง
กรท างานต่างสาขา หรือต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมทกัษะและศกัยภาพในการท างานมากท่ีสุด 
 และยงัมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของน ้ าทิพย์ บุตรทศ และวรรณภา ลือกิตินันท์ (2558) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกอาชีพ แรงจูงใจ และความกา้วหนา้ในอาชีพพริตต้ีเอม็ซี ผลวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพพริตต้ีเอ็มซี คือความสามารถ และแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ คือความ
ตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน ส่วนความกา้วหนา้ในอาชีพพริตต้ี เอ็มซี ให้ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพมากกวา่การ
วางแผนอาชีพ ดงันั้นการพฒันาศกัยภาพในการท างาน จึงส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพเช่นกนั 
 ด้านความก้าวหน้าในอาชีพมีความสอดคล้องกันทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow, Abraham. 1970) 
กล่าวถึงทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ ซ่ึงเป็นทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์เป็นทฤษฎีการจูง
ใจ มีลกัษณะเป็นล าดบัขั้นจากต ่าสุดไปยงัสูงสุด ซ่ึงเม่ืออยูใ่นระดบัความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้จะ
น าไปสู่ความส าเร็จตามท่ีตอ้งการและปรารถนา ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างความกา้วหนา้ในอาชีพได ้
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลในการเลือกประกอบอาชีพในดา้นลกัษณะงาน ดา้น
องคก์ร ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ดา้นความมัน่คงในการท างาน และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือร่วมงาน ท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์เท่านั้น ซ่ึงยงัมีปัจจยัจูงใจดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะท าให้
งานวจิยัไดผ้ลลพัธ์ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัออกไป 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
   ส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัเสนอให้ท าการวจิยัเชิงลึกเพ่ิมในรายละเอียดเพ่ือสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการไดต้รงมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากผลการศึกษาพบว่า ดา้นความกา้วหน้าในอาชีพ (Career) มีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกประกอบอาชีพเป็นอนัดบั 1 เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและตรงต่อความตอ้งการมากยิง่ข้ึน 
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9. กติติกรรมประกาศ 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณ บริษทั สยาม คริสตลั คอนซลัติ้ง จ ากดั ส าหรับการสนบัสนุนทุนการท าวจิยัในคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ของธุรกิจโรงแรม (2) เพื่อศึกษาส่ือสังคม
ออนไลน์ ของธุรกิจโรงแรม (3) เพื่อศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการจองห้องพกัผา่นส่ือออนไลน์ ของธุรกิจโรงแรมใน
เขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (4) เพื่อเปรียบเทียบ ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ 
ของธุรกิจโรงแรมในเขตอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (5) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ของ
ตราสินค้า และส่ือสังคมออนไลน์กับการตดัสินใจใช้บริการ ของธุรกิจโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูใ้ชบ้ริการจองห้องพกัผ่านส่ือออนไลน์ จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ทั้ งฉบบัเท่ากบั 
0.957 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐานและทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ
ที ค่าสถิติเอฟ และการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการวจิยัพบวา่ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ 
ส่ือสังคมออนไลน์ และการตดัสินใจใชบ้ริการ ของธุรกิจโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทั้งในภาพรวม และรายดา้นผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการ 
ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ าแนก ตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการ แตกต่างกนั อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนอายุ และสถานภาพการสมรส พบว่า ไม่แตกต่างกนั ผลศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีมีต่อการตดัสินใจ ใชบ้ริการ ของธุรกิจโรงแรม ในเขต
อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของธุรกิจโรงแรม และส่ือสังคมออนไลน์ มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการโรงแรม อยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณา
รายละเอียด พบวา่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของธุรกิจโรงแรม และส่ือสังคมออนไลน์ มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้
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บริการโรงแรมดา้นการรับรู้ปัญหา ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมินทางเลือก ด้านการตดัสินใจซ้ือ และดา้น
พฤติกรรมหลงัการซ้ือ อยูใ่นระดบัปานกลาง-สูง  
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study ( 1 )  Brand image of hotel business (2) Social Media online of hotel 
business  (3) Decision online booking intention of hotel business in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan Province 
(4)  Compare the level of opinions on the decision to use the service. Of hotel business in Hua Hin, Prachuap 
Khiri Khan Province by personal factors.  (5)  The relationship between brand image And social media online 
with the decision to use the service. Of hotel business in Hua Hin Prachuap Khiri Khan Province.  The samples 
were Customer's online reservation service in this research is 400. Tools used in the study were query as Rating 
Scale with 0.957 reliability. The statistics used in data analysis were percentage, means, standard deviation and 
the hypothesis was tested by t-test (Independent) , F-test (One-way ANOVA), and Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient Test.The results showed that: The overall and each aspect of Brand image, Social media 
online and decision online booking intention of Hotel Business In Hua Hin, Prachuap Khiri Khan Province 
were at high level. The Compare the level of opinions on the decision to use the service. of hotel business in 
Hua Hin, Prachuap Khiri Khan Province by personal factors were found that, Sex, Educational, Occupation and 
Salary were difference with statistically significant at 0.05, except Age and Marital The relationship between 
brand image And social media online with the decision to use the service. Of hotel business in Hua Hin 
Prachuap Khiri Khan Province were found that, at high level with statistical significance at the level of 0.01. 
When considering each aspect, most of them were decision to use the service of hotel business in Hua Hin, 
Prachuap Khiri Khan Province at the medium-high level. 
 

1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวถือว่าเป็นธุรกิจท่ีท ารายไดใ้ห้กับประเทศไทย ธุรกิจมีการเติบโตข้ึน การ
ท่องเท่ียวในปี 2559 มีรายได้อยู่ท่ี  2,510,779 ล้านบาท มีการขยายตัวร้อยละ11.09 รายได้จากการท่องเท่ียว
ภายในประเทศสูงถึง 869,510 ลา้นบาท มีรายได้ขยายตวัจากการท่องเท่ียวภายในประเทศร้อยละ12.64 ท าให้
ผู ้ประกอบการมีการเพ่ิมทุนและให้ความส าคัญในการพัฒนาธรุกิจ Social Network เข้ามามีบทบาทต่อ
ชีวิตประจ าวนัของคนไทย โดยคนไทยใชอิ้นเตอร์เน็ตเฉล่ีย 7.2 ชัว่โมงต่อวนัคิดเป็นอตัรา 77.1% มีการ ส่ือสาร
ขอ้มูลความคิดเดียวกนัโดยการใชส่ื้อออนไลน์ รูปแบบพฤติกรรม ทศันคติท่ีผลกัดนัการกระท าบางอยา่งทั้งต่อ
ตนเอง สังคม การเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงปรากฏการณ์ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2558) ร้อยละ 44 ของ
นักท่องเท่ียวจะดูวิดีโอเพ่ือหาขอ้มูล เก่ียวกับสถานท่ีท่ีจะไป ร้อยละ 71 จะพิจารณาขอ้เสนอต่าง ๆ ก่อนการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้และบริการและร้อยละ 66 ของนักท่องเท่ียวเลือกมาทวีปเอเชียดว้ยเหตุผลในดา้นราคา 
หรือค่าใชจ่้ายไม่สูงเกินไป นกัท่องเท่ียวจะท าการสืบคน้ขอ้มูล ความคิดเห็นของคนอ่ืน ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์
เพ่ือเลือกซ้ือสินคา้ และบริการท่องเท่ียว 50 เปอร์เซ็นตจ์ะโพสรูปใน Social Media ขณะท่องเท่ียว WhatsApp เป็น
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รูปแบบ ส่ือออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมท่ีสุดในการส่งต่อประสบการณ์และเร่ืองราวต่าง ๆ ร้อยละ 53 จะอ่านความ
คิดเห็นผ่าน TripAdvisor ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของนักท่องเท่ียวจะใช้ให้ความนิยมกบัการใช้ Facebook เพื่อศึกษา
ขอ้มูล ความคิดเห็น ก่อนท าการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ (ศูนยว์จิยัดา้นการตลาดการท่องเท่ียว, 2559) 
 ปัจจุบนัความตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ไดรั้บ ความนิยมเพ่ิมข้ึน
เป็นอย่างมากในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา และมีแนวโน้มจะเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก การท่องเท่ียวจะเป็นตัวจักรส าคัญ ในการขับเคล่ือนภาคเศรษฐกิจและสังคม เป็นตัวเช่ือมให้เกิด
ความสมัพนัธ์ทางการคา้ทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ (ศูนยว์จิยัดา้นการตลาดการท่องเท่ียว, 2559) จาก
การการส ารวจปี 2559 ผลการด าเนินกิจการโรงแรมในรอบปี 2556-2558 โดยการส ารวจจากนักท่องเท่ียวทั่ว
ประเทศจ านวน 26,546.72 คน พบวา่ มีอตัราการจองโรงแรมส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69.12 เป็นการจองโรงแรมท่ี
อยู่ในภาคใต  ้รองลงมาเป็นการจองโรงแรมในภาคกลางประมาณร้อยละ  64.86 เป็นการจองโรงแรมท่ีอยู่ใน
ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีประมาณร้อยละ 64.38 และร้อยละ 55.02 ตามล าดบั (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2559) ทั้งน้ีในการเดินทางท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งมีการพกัคา้งคืน ดงันั้นท่ีพกั โรงแรม หรือรี
สอร์ท มีอตัราการขยายตวัการจองโรงแรมเพ่ิมข้ึนอยา่งมาก โดยปี 2558 อตัราการจองโรงแรมทั้งหมดทัว่ประเทศ 
ร้อยละ 64.86 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2559) ทั้งน้ี การศึกษาของอโกดา้ ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตผ์ูใ้ห้บริการจองโรงแรม
ออนไลน์ทั่วประเทศพบว่าธุรกิจการให้บริการจองโรงแรมออนไลน์เร่ิมเขา้มามีบทบาทในการท่องเท่ียวของ
ผูบ้ริโภคมากข้ึนในสงัคม ปัจจุบนัจากการส ารวจลูกคา้อโกดา้ 65,000 รายในปี 2557(ศิริมงคล ราชสนัเทียะ, 2557) 
เก่ียวกบัความส าคญัของการรีวิวโรงแรมหรือการแสดงความคิดเห็นของลูกคา้ท่ีเคยใช้บริการโรงแรมผลการ
ส ารวจพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มากกวา่ร้อยละ 63 เลือกท่ีพกัไวใ้นใจประมาณ 10 แห่งหรือนอ้ยกวา่นั้น เพ่ือ
ศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบ ก่อนตัดสินใจ ส่ิงท่ีเห็นได้ชัดจากผลการส ารวจก็คือ ความคิดเห็นของลูกค้า 
(Reviews) มีบทบาทส าคญั ในการช่วยให้นกัเดินทางส่วนใหญ่มีขอ้มูลเก่ียวกบัโรงแรมท่ีเลือกไวป้ระเด็นสุดทา้ย 
นกัท่องเท่ียวร้อยละ 77 กล่าววา่ นกัท่องเท่ียวจะไม่จองโรงแรมท่ีไม่มีการแสดงความคิดเห็นของลูกคา้ (ศิริมงคล 
ราชสนัเทียะ, 2557) ขอ้มูลดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นไดว้า่ส่ือสงัคมออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัตอ่ชีวติประจ าวนัของ
คนไทย รวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ได้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารการตลาด เพ่ือโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารให้ผูบ้ริโภครับรู้ ซ่ึงในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีการเขา้ถึงส่ือสังคมออนไลน์
ต่าง ๆ ในอตัราสูง จึงมีส่วนส าคญัต่อการตดัสินซ้ือหรือความตั้งใจซ้ือหรือใช้บริการของผูบ้ริโภคในปัจจุบัน 
เพราะ ส่ือสังคมออนไลน์ถูกน ามาใชใ้นการแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะและการแนะน าผลิตภณัฑ์ของผูใ้ช ้
(Recommendation and Referrals) มีการตั้งกระทูแ้ละชุมชนออนไลน์ (Forums and Communities) เพ่ือให้กลุ่มท่ีมี
ความสนใจเดียวกนัเขา้มาแบ่งปันขอ้มูลรวมถึงมีการใชใ้นการจดัอนัดบัสินคา้หรือบริการ และการเสนอแนะหรือ
แสดงความคิดเห็นของลูกคา้ (Rating and Reviews) เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารของธุรกิจต่าง ๆ ระหวา่งกลุ่ม
ผูบ้ริโภคเน่ืองจากเวบ็ไซตจ์องโรงแรมในปัจจุบนัมีใหเ้ลือกมากมายหลากหลายเวบ็ไซต์ และหลาย ๆ บริษทัท่ีเป็น
ตวักลาง (Operator) ทาการตลาดดา้นโรงแรมในต่างประเทศไดใ้ห้ความสนใจ และขยายกิจการเขา้มาในประเทศ
ไทย เพราะในประเทศไทยมีท่ีพักมากมายท่ีติดอันดับดีท่ี สุดของโลก  นอกจากน้ีนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มี
ความคุน้เคยกบัระบบจองโรงแรม รวมไปถึงระบบจ่ายเงินออนไลน์ ซ่ึงจากการสารวจพบวา่ เวบ็ไซต์ให้บริการ
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จองโรงแรมออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยมของผู ้บริโภคในประเทศไทย  6 อันดับได้แก่ Hotels.com, expedia.co.th, 
agoda.com, booking.com, hotelscombined.com, Tripadvisor.com (Hotelscombined, 2015)  
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ และจากการทบทวนวรรณกรรม จึงเป็นเหตุให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษา วิจยัเร่ือง 
ความสัมพนัธ์ของภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีมีต่อการตดัสินใจใช้บริการ ของธุรกิจ
โรงแรมในเขตอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ทั้งน้ีผลท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ี ท าใหผู้ท่ี้สนใจศึกษาเก่ียวกบั
ธุรกิจ ท่ีพกั โรงแรม หรือรีสอร์ท สามารถใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัในการเขา้ถึงผูบ้ริโภคได้ตรงจุด และเป็น
แนวทางในการวางกลยุทธ์การตลาดก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด ตลอดจนเป็นแนวทางในการจัดการ
ภาพลกัษณ์ของตราผลิตภณัฑ์ และการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ให้แก่ผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรมตลอดจนผูท่ี้ประกอบ
ธุรกิจบริการต่าง ๆ สามารถน าผลการวจิยัคร้ังน้ีไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองได ้
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ของธุรกิจโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
 2. เพ่ือศึกษาส่ือสงัคมออนไลน์ ของธุรกิจโรงแรมในเขตอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 3. เพื่อศึกษาการตดัสินใจใชบ้ริการจองห้องพกัผ่านส่ือออนไลน์ ของธุรกิจโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ของธุรกิจโรงแรมในเขตอ าเภอหัว
หิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
 5. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และส่ือสังคมออนไลน์กบัการตดัสินใจใช้
บริการ ของธุรกิจโรงแรมในเขตอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย   
 การศึกษาวิจยั ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใช้บริการจองห้องพกัผ่านส่ือออนไลน์ ของธุรกิจ
โรงแรมในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการ
ประยุกต์ใชแ้นวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของ Kotler (2003) ประกอบดว้ย (1) คุณลกัษณะ (2) 
คุณประโยชน์และคุณค่า (3) บุคลิกภาพของตราสินคา้ ประยกุตใ์ชแ้นวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัส่ือสงัคมออนไลน์ของ Hajli, 
(2015) ประกอบดว้ย (1) ขอ้เสนอแนะของผูใ้ชแ้ละการแนะน า (2) กระทูแ้ละชุมชนออนไลน์ (3) การจดัอนัดบั
และความคิดเห็นของลูกคา้ และประยกุตใ์ชแ้นวคิด ทฤษฎี พฤติกรรมผูบ้ริโภค ของ Kotler (2003) ท่ีประกอบดว้ย 
(1) การรับรู้ปัญหา (2) การแสวงหาขอ้มูล (3) การประเมินทางเลือก (4) การตดัสินใจซ้ือ และ (5) พฤติกรรมหลงั
การซ้ือ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการจองห้องพกัผ่านส่ือออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม ในเขต
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงสามารถพฒันาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัไดด้งัภาพประกอบ 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการจองห้องพกัผ่านส่ือออนไลน์ ของ

ธุรกิจโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  ในคร้ังน้ี ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research Methodology) ผูว้จิยัมีวธีิและล าดบัขั้นตอนการด าเนินการศึกษา วจิยั ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1. ประชากรท่ีศึกษา  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผูใ้ช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยในการใช้บริการจอง

ห้องพกัผ่านส่ือออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม  ในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัต ์ ซ่ึงในขอ้มูลในปี พ.ศ. 
2559 มีจ านวนผูใ้ชบ้ริการจองห้องพกัผ่านส่ือออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม จ านวนทั้งส้ิน  2,170,714.94 คน และ
การสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการ จ านวนทั้งส้ิน 12,183,197.3 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2559) 

2. กลุ่มตวัอยา่ง 
ผูว้ิจยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งส าเร็จรูปของ Krejcie 

and Morgan (1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีทั้งส้ิน จ านวน 400 คน โดย
วธีิการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) ผูม้าใชบ้ริการท่ีจองหอ้งพกัผา่นส่ือออนไลน์เท่านั้น 

ตวัแปรต้นหรือตวัแปรอสิระ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
     1. เพศ 
     2. อาย ุ
     3. สถานภาพสมรส 
     4. ระดบัการศึกษา 
     5. อาชีพ 
     6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ตัวแปรตาม 

การตดัสินใจใช้บริการ 
 1. การรับรู้ปัญหา  
 2. การแสวงหาขอ้มูล         
 3. การประเมินทางเลือก  
 4. การตดัสินใจซ้ือ 
 5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

ภาพลกัษณ์ของตราสินค้า 
      1. คุณลกัษณะ 
      2. คุณประโยชน์และคุณค่า  
      3. บุคลิกภาพของตราสินคา้ 
 

ส่ือสังคมออนไลน์ 
  1. ขอ้เสนอแนะของผูใ้ช ้และการแนะน าผลิตภณัฑ์ 
  2. กระทูแ้ละชุมชนออนไลน ์
  3. การจดัอนัดบัและความคิดเห็นของลูกคา้ 
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4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
การศึกษาวจิยัปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการจองหอ้งพกัผา่นส่ือออนไลน์ ของธุรกิจ

โรงแรมในเขตอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  พบวา่ มีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย (1) 
ปัจจยัส่วนบุคคล (2) ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ (3) ส่ือสงัคมออนไลน์ และ (4) การตดัสินใจใชบ้ริการ 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1. ขอหนงัสือแนะน าตวัเพ่ือขอความอนุเคราะห์ส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากบณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  ไปยังผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

 2. ผูว้จิยัท าการติดต่อสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม ในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
จ านวน 100 แห่ง โดยท าหนังสือช้ีแจงขอความร่วมมือพร้อมแนบแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมถึงผูต้อบ
แบบสอบถามทุกคน โดยผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละแห่ง ประกอบดว้ย ผูม้าใชบ้ริการโรงแรมท่ีจองโรงแรมผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ จ านวนแห่งละ 4 คน 

 3. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัได้
น าส่งและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในบางส่วน และบางส่วนจะใชก้ารส่งทางไปรษณียใ์หก้บัผูป้ระสานงาน
ซ่ึงปฏิบติังานอยูภ่ายในสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม ในเขตอ าเภอหัวหินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในกรณีท่ียงั
ไม่ไดรั้บแบบสอบถามคืน ผูว้จิยัจะด าเนินการติดตามคร้ังท่ี 2 และ 3 โดยวธีิการต่างๆ เช่น ส่งแบบสอบถามไปให้
ใหม่ โทรศพัทส์อบถาม และติดตามดว้ยตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

 4. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จ านวน 400 ชุด ไปด าเนินการเก็บขอ้มูล  
 5. ผูว้จิยัด าเนินการรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จ านวน 400 ชุด เพื่อน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
  ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บทั้งหมด น ามา

วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย  โดยก าหนดระดับความมี
นยัส าคญั 0.05   สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

 1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ใชส้ าหรับการวิเคราะห์
สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (S.D.) ใชร้ายงานและอธิบายปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์
ของตราสินคา้   ปัจจยัดา้นส่ือสงัคมออนไลน์และปัจจยัดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการ 

 3. ใชส้ถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง 
 4. ใชก้ารวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างท่ีมี

มากกว่าสองกลุ่ม ได้แก่ เพศ  อายุ สถานภาพการสมรส  ระดับการศึกษา ระยะ เวลาการปฏิบัติงาน  ต าแหน่งงาน  
เงินเดือน ถา้หากพบความแตกต่างกนั จะด าเนินการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวธีิของ Scheff  

      5. การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีผูว้จิยัน ามาใชเ้พ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
ดว้ยการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient) 
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ตารางที ่1   ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ตราสินคา้กบัการตดัสินใจใชบ้ริการของธุรกิจโรงแรม  
 ในเขตอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในภาพรวม (TDE) 

ภาพลกัษณ์ตราสินค้าของธุรกจิโรงแรม 
ในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบครีีขันธ์ 

การตดัสินใจ (TDE) 

r Sig. 
1. ดา้นคุณลกัษณะ (BA1) 0.584** 0.000 
2. ดา้นคุณประโยชน์และคุณค่า (BA2) 0.530** 0.000 
3. ดา้นบุคลิกภาพของตราสินคา้ (BA3) 0.546** 0.000 

ในภาพรวม (TBA) 0.623** 0.000 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01   
 
 จากตารางท่ี  1  พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าของธุรกิจโรงแรม  ในเขตอ าเภอหัวหิน  จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ (TBA) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ อยูใ่นระดบัสูง (r=0.623) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (TBA) มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (TDE) อยูใ่นระดบัปาน
กลาง 3 ค่า โดยด้านคุณลกัษณะ (BA1) มีค่าความสัมพนัธ์สูงสุด (r=0.584) รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพของตรา
สินคา้ (BA3) (r=0.546) และดา้นคุณประโยชน์และคุณค่า (BA2) (r=0.530) ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 
 
ตารางที ่2   ความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ือสงัคมออนไลน์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ ของธุรกิจโรงแรม 
 ในเขตอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในภาพรวม (TDE) 

ส่ือสังคมออนไลน์ของธุรกจิโรงแรม 
ในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบครีีขันธ์ 

การตดัสินใจ (TDE) 

r Sig. 
1. ดา้นขอ้เสนอแนะของผูใ้ช ้และการแนะน าผลิตภณัฑ ์(SO1) 0.654** 0.000 
2. ดา้นกระทูแ้ละชุมชนออนไลน ์(SO2) 0.726** 0.000 
3. ดา้นบุคลิกภาพของตราสินคา้ (SO3) 0.746** 0.000 

ในภาพรวม (TSO) 0.803** 0.000 
 ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01   
 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ส่ือสงัคมออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
(TBA) มีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ อยู่
ในระดบัสูง (r=0.803) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า ส่ือสังคมออนไลน์ (TSO) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้
บริการ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (TDE) อยู่ในระดับสูงทั้ ง 3 ค่า โดยด้าน
บุคลิกภาพของตราสินคา้ (SO3) มีค่าความสัมพนัธ์สูงสุด (r=0.746) รองลงมาคือ ด้านกระทู้และชุมชนออนไลน์ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1135 

(SO2) (r=0.726) และด้านขอ้เสนอแนะของผูใ้ช ้และการแนะน าผลิตภณัฑ์  (SO1) (r=0.654) ตามล าดับ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 ผลการขอ้มูลส่วนบุคคลของ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 271 คน (ร้อยละ 67.80) มีอายสูุง
กว่า 40 ปีข้ึนไป มีจ านวน 146 คน (ร้อยละ 36.50) มีสถานภาพโสด จ านวน 250 คน (ร้อยละ 62.50) มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี มีจ านวน 233 คน (ร้อยละ 58.20) มีอาชีพพนกังานองคก์รภาคเอกชน มีจ านวน 260 คน (ร้อยละ 
65.00) และมีรายไดม้ากกวา่ 35,000 บาทข้ึนไป มีจ านวน 158 คน (ร้อยละ 39.50)  
 ผลการศึกษาดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ พบวา่ ในภาพรวมภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ของธุรกิจโรงแรม 
ในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X =3.80 ; S.D.=0.56) เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ทั้ ง 3 ด้าน โดยด้านคุณลกัษณะ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X =3.97 ; S.D.=0.58) 
รองลงมาคือ ดา้นคุณประโยชน์และคุณค่า ( X =3.81 ; S.D.=0.66) และดา้นบุคลิกภาพของตราสินคา้ ( X =3.61 ; 
S.D.=0.66) 
 ผลการศึกษาดา้นส่ือสังคมออนไลน์ พบวา่ ในภาพรวมส่ือสังคมออนไลน์ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอ าเภอหัว
หิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X =3.88 ; S.D.=0.56) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบั
มากทั้ง 3 ดา้น โดยดา้นการจดัอนัดบัและความคิดเห็นของลูกคา้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X =3.92 ; S.D.=0.63) รองลงมาคือ 
ด้านข้อเสนอแนะของผูใ้ช้ และการแนะน าผลิตภัณฑ์  (X =3.87 ; S.D.=0.64) และด้านกระทู้และชุมชนออนไลน์                    
(X =3.84 ; S.D.=063) ผลการศึกษาด้านการตดัสินใจใชบ้ริการ พบว่า ในภาพรวมการตดัสินใจใช้บริการ ของธุรกิจ
โรงแรม ในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (X =3.97 ; S.D.=0.54) เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ดา้น โดยดา้นการรับรู้ปัญหา มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X =4.08 ; S.D.=0.64) รองลงมา คือ ดา้น
การประเมินทางเลือก  (X = 4.03 ; S.D.=0.61) ด้านการตัดสินใจซ้ือ (X = 3.94 ; S.D.=0.62) ด้านแสวงหาข้อมูล                    
(X = 3.94 ; S.D.=0.61) และดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ (X =3.84 ; S.D.=069) ตามล าดบัา 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีมีต่อการตดัสินใจ
ใช้บริการ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินคา้ของธุรกิจ
โรงแรม ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (TBA) มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจใช้บริการ ของธุรกิจ
โรงแรม ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับสูง (r=0.623) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบว่า 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (TBA) มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ (TDE) อยู่ในระดับปานกลาง 3 ค่า โดยด้านคุณลกัษณะ (BA1) มีค่าความสัมพนัธ์สูงสุด (r=0.584) 
รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพของตราสินค้า (BA3) (r=0.546) และด้านคุณประโยชน์และคุณค่า (BA2) (r=0.530) 
ตามล าดบั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01ส่ือสังคมออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ (TBA) มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจใช้บริการ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ อยูใ่นระดบัสูง (r=0.803) เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา่ ส่ือสงัคมออนไลน์ (TSO) มีความสมัพนัธ์กบั
การตดัสินใจใชบ้ริการ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (TDE) อยู่ในระดบัสูงทั้ง 3 ค่า 
โดยด้านบุคลิกภาพของตราสินค้า (SO3) มีค่าความสัมพันธ์สูงสุด (r=0.746) รองลงมาคือ ด้านกระทู้และชุมชน
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ออนไลน์ (SO2) (r=0.726) และดา้นขอ้เสนอแนะของผูใ้ช ้และการแนะน าผลิตภณัฑ์ (SO1) (r=0.654) ตามล าดบั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

6. การอภิปรายผล 
 อภิปรายผลการศึกษาดา้นภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ พบวา่ ในภาพรวมภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ ของธุรกิจ
โรงแรม ในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 3 ดา้น เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ สามารถอธิบายไดว้า่ 
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ (Brand image) เป็นภาพของตราสินคา้ในใจของผูบ้ริโภคหรือ ในความความรู้สึกนึกคิดของ
ผูบ้ริโภคภาพลกัษณ์ตราสินคา้ มีความเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์และความรู้สึกของผูบ้ริโภคในขณะท่ีซ้ือสินคา้หรือใช้
สินคา้ (Aaker, 1996) การท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกว่าส่ิงใดส่ิงหน่ึงให้เป็นความช่ืนชอบของตน จ าเป็นตอ้งอาศยัการ
วเิคราะห์อยา่งถ่ีถว้นและตอ้งระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก การสร้างเอกลกัษณ์ท่ีเก่ียวพนักบัแบรนด์จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั 
ท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคสามารถจดจ าแบรนดข์องเราและเช่ือถือในแบรนด์ของเราได้ (Keller, 2003) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
งานวิจัยของ เสกสรร โอสถิตพร (2551) ศึกษา การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าระหว่างรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า
และฮอนดา้ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ของทั้ง 2 ยีห่้อ
อยูใ่นระดบัมากทัง่ 6 ดา้น 
 อภิปรายผลการศึกษาดา้นส่ือสังคมออนไลน์ พบวา่ ในภาพรวมส่ือสังคมออนไลน์ ของธุรกิจโรงแรม ใน
เขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก
ทั้ง 3 ดา้น เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ สามารถอธิบายไดว้่า ปัจจุบนัเทคโนโลยีได้
พฒันาข้ึน จนท าให้โลกยคุปัจจุบนัเป็นยคุแห่งนวตักรรม ทุก ๆ วนัมีการเคล่ือนไหวทางเทคโนโลยีอยูต่ลอดเวลา 
และเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในการเปล่ียนแปลงการด าเนินชีวติของมนุษย ์ควบคุมวถีิชีวิตของมนุษย์
เรามากข้ึน โดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลน์ (Social Commerce) เป็นส่ือกลางระหวา่งผูข้ายปลีกรายยอ่ย และลูกคา้โดย
มีคุณลกัษณะพิเศษ คือ ความสามารถในการส่ือสาร โตต้อบระหว่างกนัไดท้นัที (Hajli, 2515) กล่าวคือ ส่ือสังคม
ออนไลน์เป็นเคร่ืองมือท่ีท าใหเ้กิดธุรกรรมการ ซ้ือ-ขายบนโลกไซเบอร์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของหลายมท่าน 
เช่น งานวิจยัของ ชาตรี ฉัตรอจัฉริยะ และกิจจ์ธนากร ทิพยเ์ลอเลิศ (2557) ศึกษา กลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ผ่าน
ทางส่ือสังคมออนไลน์  และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาพบวา่ มีการใชก้ลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์ผ่าน
ทางส่ือสงัคมออนไลน์ และเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในระดบัสูง 
 อภิปรายผลการศึกษาด้านการตดัสินใจใช้บริการ พบว่า ในภาพรวมการตดัสินใจใช้บริการ ของธุรกิจ
โรงแรม ในเขตอ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทั้ง 3 ดา้น เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า อยูใ่นระดบัมากเป็นส่วนใหญ่ สามารถอธิบายไดว้า่ การซ้ือสินคา้
นั้ นประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ หลายขั้นตอน ผูซ้ื้อจะตอ้ง ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าว อนัจะน าไปสู่การ
ตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงมีส่วนส าคญั 3 ส่วน (Schiffman & Kanuk, 1994) เช่น การน าเขา้ขอ้มูล (Input) เป็นอิทธิพลจาก
ภายนอกท่ีมีผลต่อค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพ กระบวนการ  (Process) ซ่ึงจะเป็น
อิทธิพลภายใน (แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ หรือทศันคติ) ท่ีมีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจ และการประเมิน
ทางเลือก (Evaluation of Alternative) เป็นขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือซ่ึงผูบ้ริโภคประเมินผลประโยชน์ท่ี
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จะไดรั้บจากแต่ละทางเลือกของผลิตภณัฑท่ี์ก าลงัพิจารณา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Lien, Wen, Huang & Wu 
(2015) ศึกษา Online Hotel Booking: The Effects of Brand Image, Price, Trust and Value on Purchase Intentions ผล
การศึกษาพบวา่ ราคา แบรนดโ์รงแรม ความน่าเช่ือถือ คุม้ค่าสมกบัราคา ส่งผลต่อความตั้งใจใชบ้ริการจองโรงแรม
ออนไลน์ 
 

7. ข้อเสนอแนะ   
 7.1 ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
 ภาพลักษณ์ของตราสินค้า ผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ควรด าเนินการปรับปรุง และพัฒนา ด้าน
คุณลักษณะ ในเร่ืองของ ตราสินค้า (Logo) ด้านคุณประโยชน์และคุณค่า ในเร่ืองของ การเปล่ียนแปลงหรือ
ส่งเสริมภาพลกัษณ์ ด้านบุคลกิภาพของตราสินค้า ในเร่ืองของ ลกัษณะบุคลิกภาพท่ีแสดงออกถึงความเหนือระดบั  
 ส่ือสังคมออนไลน์ ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม ควรด าเนินการปรับปรุง และพฒันา ด้านข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้ และการแนะน าผลิตภัณฑ์ ในเร่ืองของ การรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของ และการแนะน าบริการบนส่ือ
สังคมออนไลน์ ด้านกระทู้และชุมชนออนไลน์ ในเร่ืองของ การให้ความสนใจในรายงานบทวิจารณ์ และแนะน าการ
ให้บริการโรงแรม ผ่านกระทู ้และชุมชนออนไลน์ ด้านการจัดอันดับและความคิดเห็นของลูกค้าในเร่ืองของ การให้
ความสนใจในการจดัอนัดบัดาวของโรงแรม และบทวจิารณ์ในเวบ็ไซต ์ 
 การตัดสินใจใช้บริการ ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม ควรด าเนินการปรับปรุง และพฒันา ด้านการรับรู้
ปัญหา ในเร่ืองของ การใหค้วามสนใจความคิดเห็นของลูกคา้ผ่านกระทู ้และชุมชนออนไลน์ ด้านการแสวงหาข้อมูล 
ในเร่ืองของ การโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ หรือเวบ็ไซต์ต่าง ๆ ด้านการประเมินทางเลือก ในเร่ืองของ การ
แสดงความคิดเห็นผ่านกระทู ้และชุมชน เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้ลูกคา้ ด้านการตัดสินใจซ้ือ ในเร่ืองของ การ
ส่งเสริมการขายผ่านส่ือสังคมออนไลน์หรือบนเวบ็ไซต์ต่าง ๆ ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ ในเร่ืองของ การสร้าง
ความรู้สึกพึงพอใจ และเกิดการบอกต่อ หรือการแนะน าให้บุคคลอ่ืนเลือกใชบ้ริการของโรงแรมผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ 
 7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษา อิทธิพลของภาพลักษณ์ของตราสินค้า และส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีมีต่อการตดัสินใจใช้
บริการ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

2. ควรศึกษา ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการผ่านส่ือออนไลน์ ของธุรกิจโรงแรม ในเขต
อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

3. ควรศึกษา ความสัมพนัธ์ของภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีมีต่อการตดัสินใจใช้
บริการ ของธุรกิจโรงแรม ในระดบัภูมิภาค หรือระดบัประเทศ 

4. ควรศึกษา ความสัมพนัธ์ของภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ และส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีมีต่อการตดัสินใจใช้
บริการ ของธุรกิจอ่ืน ๆ เช่น ธนาคารพาณิชย ์หรือโรงพยาบาลเอกชน เป็นตน้  
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8.กติติกรรมประกาศ 
                 รายงานการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการจองห้องพกัผ่านส่ือออนไลน์ของ
ธุรกิจโรงแรม ในเขตอ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สอาด  
บรรเจิดฤทธ์ิ   ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ตรวจแกไ้ขงานวจิยัน้ี และติดตามความกา้วหนา้
อยา่งสม ่าเสมอ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน ท่ีได้
กรุณาสละเวลาอนัมีค่ายิ่งของท่าน ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือวิจยัจนไดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ ขอขอบคุณ อาจารย์
และบุคลากร ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด  อย่างสูงท่ีเป็นก าลงัใจและให้การ
สนบัสนุนการท างานอยา่งต่อเน่ือง  ขอขอบคุณทุกท่านท่ียงัไม่ไดเ้อ่ยนามท่ีไดมี้ส่วนร่วมใหง้านวจิยัช้ินน้ีเสร็จส้ิน
สมบูรณ์ไปดว้ยดี คุณความดีหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเกิดจากงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดา
มารดาและบูรพาจารยท่ี์ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอนัเป็นเคร่ืองช้ีน าความส าเร็จใน
ชีวติของผูว้จิยัต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 งานวจิยัน้ีน าเสนอการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานเพื่อลดตน้ทุนบรรจุภณัฑสิ์นคา้ โดยใชห้ลกัการ 
"ECRS" (Eliminate – Combine – Rearrange - Simplify) ซ่ึงสามารถด าเนินการไดท้ันที เน้นการมีส่วนร่วมของ
คนในองค์กร ดว้ยการปรับแนวคิดในการท างาน ผลการวิจยัแสดงให้เห็นแนวปฏิบติัท่ีดี 3 กรณี ดงัน้ี กรณีท่ี 1 
ปรับคุณภาพของกระดาษท ากล่อง ทั้งน้ีไดด้ าเนินการทดสอบคุณภาพของกล่องท่ีท าจากวสัดุชนิดใหม่ในประเด็น
ต่างๆ ดงัน้ี การรับน ้ าหนกั การเรียงตวั และการทนความช้ืน เพ่ือให้มัน่ใจวา่กล่องสามารถช่วยป้องกนัสินคา้มิให้
แตกหักเสียหายจากแรงกระแทกภายนอกได ้สามารถลดตน้ทุนลงได ้120,600 บาท คิดเป็น 16% กรณีท่ี 2 จดักลุ่ม
มาตรฐานขนาดกล่องเพ่ือลดความหลากหลายของขนาดให้เหลือเพียง 6 กลุ่ม และสามารถเพ่ิมปริมาณการสั่งซ้ือ
กล่องแต่ละขนาด ส่งผลให้สามารถต่อรองราคากับผูส่้งมอบได้ประมาณ 15-25% การแก้ไขปัญหาในกรณีน้ี 
จ าเป็นตอ้งมีการจดักลุ่มมาตรฐานกล่อง อา้งอิงตามขนาดแท่นรองรับสินคา้มาตรฐานขนาด 100 x 120 ซม. หรือ 
110 x 110 ซม. ซ่ึงขนาดท่ีก าหนดจะสามารถวางเรียงเป็นหน่วยขนส่งไดบ้นแท่นรองรับสินคา้ ส่งผลให้สามารถ
ลดตน้ทุนไดท้ั้งส้ิน 88,216 บาท หรือคิดเป็น 12% และ กรณีท่ี 3 การใชพ้ลาสติกกนักระแทก (Bubble Sheet) แทน
แผ่นกั้นสินคา้ (Insert) ในการป้องกนัสินคา้แตกหักเสียหาย และยงัเป็นการประหยดัเวลาในการออกแบบและสั่ง
ผลิต ท าใหส้ามารถลดตน้ทุนได ้375,442.59 บาท คิดเป็น 66% 
 
ค าส าคญั: ECRS การลดความสูญเปล่า, การลดตน้ทุน 
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ABSTRACT 
 This research presents the process improvement activity to reduce the cost of product packaging using 
the "ECRS" (Eliminate-Combine-Rearrange-Simplify) method. This improvement activity can be done 
immediately, by refining the concept of work. The results show 3 best practice cases. Case 1: Revised density 
of paper box. The new material has been tested its abilities on carrying load testing, sorting, and moisture 
proofing to ensure that the box can protect the product from external impact. This practice leaded to 120,600 
baht cost down, equal to 16% saving. Case 2: Grouping the standard box size. This practice can reduce the 
varieties of box sizes. This practice also increases the negotiation power to the supplier, which able to costing 
down about 15-25%. Standard pallet sizes of 100 x 120 CM or 110 x 110 CM were referenced for the box size 
grouping. This practice reduces the cost of package 88,216 Baht in 6 months equal to 12% saving, Case 3: uses 
bubble sheet instead of the use of insert block to protect the goods from damage. It also saves time in design. 
This activity result is the cost savings of 375,442.59 Baht, equal to 66% saving. 
 
KEYWORDS: ECRS waste reduction, Cost reduction 
 

1. บทน า 
 ตน้ทุนโลจิสติกส์นบัเป็นส่วนส าคญัท่ีผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมตอ้งค าถึง เน่ืองจากเป็นอีกปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อก าไรโดยตรง ดงันั้นนอกจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองแลว้ 
ยงัจ าเป็นตอ้งสรรหาแนวคิดและกลยทุธ์ใหม่ๆ มาใชใ้นการพฒันาองค์กรอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถปรับตวั  
อยูร่อด  และเติบโตในยคุปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนัสูง และเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีการใชเ้ทคโนโลยีการผลิต 
เทคนิควิธีต่างๆ รวมทั้งการจดัการโลจิสติกส์ในกระบวนการท างานนั้น จึงมีเป้าหมายส าคญัท่ีสุดคือ ตอ้งการลด
ตน้ทุนและเวลาท่ีใชใ้นการผลิตใหต้ ่าท่ีสุด แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งส่งมอบสินคา้คุณภาพดีท่ีสุดดว้ย   
 บริษทัท่ีเป็นกรณีศึกษาของงานวิจยัน้ี เป็นผูผ้ลิตโคมไฟคุณภาพสูงแห่งหน่ึง มีกระบวนการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการท างานเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทางดา้นเวลา และความน่าเช่ือถือของ
ผลิตภณัฑ์เป็นหลกั จากการศึกษาขอ้มูลผลประกอบการในอดีตพบวา่ บริษทัมีรายไดห้ลกัมาจากการผลิตสินคา้
ตามความตอ้งการของลูกคา้ (Made to Order) ส่งผลให้การวางแผนการสั่งซ้ือวตัถุดิบและการวางแผนการผลิต
ล่วงหน้าไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความผิดพลาดในการควบคุมปริมาณสินคา้คงคลงั ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงาน และความน่าเช่ือถือดา้นการเงินของบริษทั  
 ดังนั้ น จึงเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องด าเนินการปรับปรุงการบริหารสินค้าคงคลังให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษทัสามารถลดตน้ทุนทั้ งในส่วนของตน้ทุนการด าเนินงาน และตน้ทุนในการบริหาร
จดัการ ทั้งน้ีจากการศึกษาขอ้มูลการด าเนินงานในอดีตของบริษทัพบว่า ตน้ทุนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
สินคา้คงคลงัส่วนหน่ึงเป็นตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัเตรียมบรรจุภณัฑ์ซ่ึงมีความหลากหลาย เน่ืองจากถูก
ออกแบบมาเฉพาะส าหรับผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิด ส่งผลให้เป็นภาระดา้นการบริหารจดัการคลงัสินคา้ และยงัส่งผล
ใหต้น้ทุนการผลิตบรรจุภณัฑสู์งข้ึนเน่ืองจากสัง่ผลิตในปริมาณนอ้ยแต่หลากหลาย  
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 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อวเิคราะห์ปัญหาดา้นตน้ทุนบรรจุภณัฑ ์เพื่อก าหนดแนวทางและการด าเนิน
กิจกรรมการลดตน้ทุนในส่วนของบรรจุภณัฑ ์และลดปริมาณสินคา้คงคลงัประเภทบรรจุภณัฑ ์
 

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวิจยัน้ีมุ่งเน้นการลดตน้ทุนโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการโลจิสติกส์ ซ่ึงอา้งอิงดชันีช้ีวดั
ประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม  ท่ีถูกจดัท าข้ึนโดยส านักโลจิสติกส์ กรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ หรือเกณฑเ์ทียบวดั (Benchmark) ผลการด าเนินงาน
ดา้นโลจิสติกส์ของผูป้ระกอบภาคอุตสาหกรรมเดียวกนั ประกอบดว้ย 9 กิจกรรม 3 มิติ 27 ตวัช้ีวดั ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 เพ่ือใชเ้ก็บรวมรวมขอ้มูล และท าการวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาอุตสาหกรรม
ในเบ้ืองตน้ โดยพิจารณาเฉพาะตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสินคา้คงคลงั และบรรจุภณัฑ ์
  
ตารางที ่1 ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพดา้นกิจกรรมกิจกรรมโลจิสติกส์ 9 กิจกรรม 3 มิติ 

 
ท่ีมา: ส านกัโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

กิจกรรมโลจิสติกส์ มิติดา้นการบริหารตน้ทุน มิติดา้นเวลา มิติดา้นความน่าเช่ือถือ

1. การวางแผนหรือการคาดการณ์ความ

ตอ้งการของลูกคา้ (Demand 

Forecasting and Planning)

สดัส่วนตน้ทุนการพยากรณ์ความ

ตอ้งการลูกคา้ต่อยอดขาย(Forecasting 

Cost per Sales)

ระยะเวลาเฉล่ียการพยากรณ์ความ

ตอ้งการลูกคา้ (Average Forecast 

Period)

อตัราความแม่นย  าการพยากรณ์ความ

ตอ้งการลูกคา้ (Forecast Accuracy 

Rate)
2. การใหบ้ริการแก่ลูกคา้และกิจกรรม

สนบัสนุน (Customer Service and 

Support)

สดัส่วนตน้ทุนการใหบ้ริการลูกคา้ต่อ

ยอดขาย (Customer Service Cost per 

Sales)

ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองค าสัง่ซ้ือ

จากลูกคา้ (Average order Cycle Time)

อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้ 

(Delivered In-Full and On-Time Rate 

of CS and Support)
3. การส่ือสารดา้นโลจิสติกส์และ

กระบวนการสัง่ซ้ือ (Logistics 

Communication and Order processing)

สดัส่วนมูลคา่การลงทุนเก่ียวกบัการ

ติดตัง้ระบบส่ือสารภายในองคก์รต่อ

ยอดขาย (Information Processing cost 

per Sales)

ระยะเวลาเฉล่ียการสัง่ซ้ือสินคา้ภายใน

องคก์ร (Average Order Processing 

Cycle Time)

อตัราความแม่นย  าของการออกใบสัง่ซ้ือ

ไปยงัแผนกอ่ืนๆ (Order Accuracy 

Rate)

4. การจดัซ้ือจดัหา (Purchasing and 

Procurement)

สดัส่วนตน้ทุนการจดัซ้ือจดัหาต่อ

ยอดขาย  (Procurement Cost per Sales)

ระยะเวลาเฉล่ียการจดัซ้ือ (Average 

Procurement Cycle Time)

อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้

ของผูผ้ลิต (Supplier Delivered In-Full 

and On-Time Rate)

5. การจดัการเคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้างๆ 

และการบรรจุหีบห่อ (Materials 

Handling and Packaging)

สดัส่วนมูลคา่สินคา้ท่ีเสียหายต่อ

ยอดขาย (Damaged Value per Sales)

ระยะเวลาเฉล่ียการถือครองและการ

บรรจุหีบห่อ (Average Material 

Handing and Packaging Cycle Time)

อตัราความเสียหายของสินคา้ (Damage

 Rate)

6. การเลือกสถานท่ีตัง้ของโรงงานและ

คลงัสินคา้ (Site Selection, 

Warehousing and Storage)

สดัส่วนตน้ทุนการบริหารคลงัสินคา้ต่อ

ยอดขาย (Warehousing Cost per Sales)

ระยะเวลาเฉล่ียการจดัเกบ็สินคา้

ส าเร็จรูปในคลงัสินคา้ (Average 

Inventory Cycle Time)

อตัราความแม่นย  าของสินคา้คงคลงั 

(Inventory Accuracy Rate)

7. การบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory 

Management)

สดัส่วนตน้ทุนการถือครองสินคา้ต่อ

ยอดขาย (Inventory Carrying Cost per

 Sales)

ระยะเวลาเฉล่ียในการจดัเกบ็สินคา้

ส าเร็จรูปเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

ลูกคา้ (Average Inventory Day)

อตัราจ านวนสินคา้ส าเร็จรูปขาดมือ 

(Inventory Out of Stock Rate)

8. การขนส่ง (Transportation สดัส่วนตน้ทุนการขนส่งต่อยอดขาย ( 

Transportation Cost per Sales)

ระยะเวลาเฉล่ียการจดัส่งสินคา้ 

(Average Delivery Cycle Time)

อตัราความสามารถในการจดัส่งสินคา้

ของแผนกขนส่ง (Transportation 

DIFOT)

9. โลจิสติกส์ยอ้นกลบั (Reverse 

Logistics)

สดัส่วนมูลคา่สินคา้ท่ีถูกตีกลบัต่อ

ยอดขาย (Returned Cost per Sales)

ระยะเวลาเฉล่ียการรับคืนสินคา้จาก

ลูกคา้ (Average Cycle Time for 

Customer Return)

อตัราการถูกตีกลบัสินคา้ (Rate of 

Returned Goods)
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 เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน จึงไดท้ าการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดตน้ทุนดว้ยการ
ใช ้หลกัการ ECRS พบการประยกุตใ์ช ้ECRS เพื่อการปรับปรุงกระบวนการ เช่น กญัจนาป่ีบวั (2556) ศึกษาการ
ออกแบบไส้กล่อง เพ่ือลดขั้นตอนการประกอบกล่องกระดาษลูกฟูกส าหรับบรรจุขวดแกว้ เน่ืองจากปัจจุบนัไส้
กล่องผลิตจากขั้นตอนไดคทั แลว้น ามาประกอบ ใชแ้รงงานคนค่อนขา้งมาก จึงคิดพฒันารูปแบบไส้กล่องท่ีใช้
แรงงานนอ้ยและสามารถปกป้องสินคา้ โดยท าการออกแบบไสก้ล่องใหม่ท่ีท าจากกระดาษลูกฟกูลอน B C และ E 
ท าการเจาะรูขนาดเท่าคอและตวัขวด และน าไปทดสอบความสามารถในการตา้นทานการสั่น พบว่าไส้กล่อง
รูปแบบใหม่สามารถลดขั้นตอนในการประกอบไดดี้กวา่รูปแบบเดิม มีศกัยภาพท่ีจะน าไปใชแ้ทนกล่องกระดาษ
ลูกฟกูชนิด Regular Slotted Container (RSC) จนัทร์ทิวา มโนวเิชียร (2556) ไดท้ าการศึกษาการลดตน้ทุนคุณภาพ 
ดว้ยการลดของเสียของกระบวนการประกอบกลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลตน้ทุนคุณภาพ ใช้
แผนภูมิพาเรโต้แยกประเภทของเสีย และคดัเลือกของเสียท่ีส าคญั จากนั้ นวิเคราะห์สาเหตุหลกัด้วยแผนภูมิ
กา้งปลา พื่อหาแนวทางในการลดของเสีย สามารถลดร้อยละของเสียจาก 4.21 เหลือร้อยละ 0.85 ไพศาล ลาภ
สมบูรณ์ชยั และณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2558) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการบรรจุหอมหัวใหญ่ โดย
วธีิการลดความสูญเปล่าในกระบวนการตามแนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยตา้ โดยมุ่งเนน้ให้การท างานมี
การไหลของกระบวนการ มีรอบการผลิตท่ีชดัเจน ปรับผงัโรงงานเพ่ือลดระยะเวลาการเคล่ือนยา้ย ลดขั้นตอนการ
ท างานท่ีมากเกินความจ าเป็น ท าให้ สามารถสร้างแผนผงัตามกระบวนการผลิตท่ีดีข้ึน และสามารถควบคุมดว้ย
สายตาไดอ้ยา่งสะดวก รวมทั้งก าหนดมาตรการในการควบคุมไดต้ามกระบวนการ ศนิ มิเดหวนั (2557) ศึกษาการ
ลดตน้ทุนการผลิตจากการจดัการคลงัวตัถุดิบ เน่ืองจากในปัจจุบนัโรงงานไม่ไดน้ าหลกัการบริหารสินคา้คงคลงั
มาใชใ้นแผนกจดัซ้ือ จึงไม่มีการวางแผนการสัง่ซ้ือล่วงหนา้ ส่งผลใหต้อ้งสั่งซ้ือวตัถุดิบจากแหล่งท่ีมีราคาสูงกวา่
การสั่งซ้ือตามแผนการ โดยน าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์มาประยกุตใ์ชเ้พ่ือช่วยในการตดัสินใจในการบริหาร
จดัการคลงัวตัถุดิบให้มีตน้ทุนรวมของระบบต ่าท่ีสุด และไม่ท าให้เกิดสินคา้ขาดแคลน โดยการก าหนดช่วงเวลา
ในการสั่งซ้ือและปริมาณการสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมภายใตค้วามผนัผวนของอุปสงค์และราคาของวตัถุดิบในแต่ละ
ช่วงเวลา ส่งผลใหต้น้ทุนรวมต่อปี จึงลดลงร้อยละ 5.20 ศุภฤกษ ์กล่ินหม่น (2559) ศึกษาการลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการกดัเลนส์ข้ึนรูปค่าสายตาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของสายการผลิตโดยน าหลกัการ ECRS มาใชใ้นการ
ลดความสูญเปล่าในการผลิต เพ่ือก าจัดกิจกรรมท่ีไม่เกิดคุณค่ากับการผลิตเลนส์พบว่าประสิทธิภาพของ
สายการผลิตเพ่ิมข้ึนเป็น 93.6% เวลาการผลิตรวมทุกขั้นตอนลดลง 14.8%  

ดงันั้นสามารถกล่าวไดว้า่การประยุกต์ใชห้ลกัการ ECRS จึงมีความน่าสนใจ ท่ีจะน ามาปรับใชใ้นการ
ออกแบบกิจกรรมการลดตน้ทุนบรรจุภณัฑ ์ใหก้บัโรงงานกรณีศึกษา 

 
3. วธีิด าเนินการวจัิย 
 3.1 ศึกษากระบวนการท างานของบริษัทกรณีศึกษา 
 บริษทักรณีศึกษา ด าเนินการรับจา้งผลิตและออกแบบโคมไฟ กระบวนการเร่ิมจากฝ่ายขายรับค าสั่งซ้ือ
จากลูกคา้ ส่งให้ฝ่ายวางแผน ด าเนินการตรวจสอบตามเง่ือนไข ยืนยนัค าสั่งซ้ือ และด าเนินการผลิตตามขั้นตอน 
เพ่ือส่งมอบสินคา้ใหถึ้งมือลูกคา้ตามท่ีลูกคา้ก าหนด ดงัรูปท่ี 1 
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รูปที ่1 กระบวนการท างานของธุรกิจผูผ้ลิตโคมไฟฟ้า 

 
 3.2 เกบ็รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
 จากการศึกษา และเก็บรวบรวมขอ้มูลของบริษทั โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Source) การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยเก็บขอ้มูลตน้ทุนบรรจุภณัฑ์ แผ่นกั้นสินคา้ และแท่นรองรับสินคา้ ของบริษทักรณีศึกษา 
ตั้ งแต่ตั้ งแต่ปี 2559 เดือน ม.ค.- มิ.ย. เป็นระยะเวลา 6 เดือน จากนั้นน ามาวิเคราะห์ล าดับความส าคญั โดยใช้
แผนภูมิพาเรโต ้เพื่อวเิคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา และใชแ้ผนผงักา้งปลาวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาดา้น
ตน้ทุน ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แสดงดงัรูปท่ี 2 และ 3 
 

 
รูปที ่2 แผนภาพพาเรโตต้น้ทุนบรรจุภณัฑ ์

 
 จากรูปท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นวา่ตน้ทุนบรรจุภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูงเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย จากมูลค่าของสินคา้
ในคลงัไดแ้ก่ กล่อง (Carton) คิดเป็น 35% แผน่กั้นสินคา้ (Insert) 27% และแท่นรองรับสินคา้ (Pallet) 14% ดงันั้น
ควรใหค้วามส าคญัและเลือกแกปั้ญหาบรรจุภณัฑ ์ทั้ง 3 ประเภทก่อน 
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รูปที ่3 วเิคราะห์สาเหตขุองปัญหาดา้นตน้ทุน 
 

 จากรูปท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าปัญหาเกิดข้ึนจากปัจจยั 3 ประการคือ พนักงาน (Man) วตัถุดิบ (Material) 
และขั้นตอนการท างานท่ีไม่เป็นระบบ (Method) ส่งผลให้กระบวนการจดัการตน้ทุนของบรรจุภณัฑ์ แผ่นกั้น
สินคา้ และแท่นรองรับสินคา้ มีความหลากหลายน าไปสู่ตน้ทุนการสั่งซ้ือและการจัดเก็บบรรจุภณัฑ์ แผ่นกั้น
สินคา้ และแท่นรองรับสินคา้ท่ีสูงข้ึน 
 3.3 การประยุกต์ใช้หลกัการ "E C R S" ขั้นพืน้ฐาน 

3.3.1 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับ ทีมงานเก่ียวกับหลักการ  E-C-R-S ขั้ น พ้ืนฐานดังน้ี 
E:Eliminate เป็นการตดัขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ าเป็นออก C:Combine เป็นการรวมขั้นตอนการท างานเขา้ดว้ยกนั 
R:Rearrange เป็นการจดัล าดบัใหม่ใหเ้หมาะสม และ S:Simplify เป็นการปรับปรุงวธีิการท างานใหง่้ายข้ึน ซ่ึงหลกั 
E-C-R-S น้ีไม่จ าเป็นตอ้งใชท้ั้งหมดพร้อมกนั จะเลือกใช ้ตวัใดตวัหน่ึงก็ไดต้ามความเหมาะสม 

3.3.2 ท าการระดมความคิดเห็น และสังเกตการณ์ ของผูว้ิจยัและทีมงานท่ีเป็นพนักงานของบริษทั 
พิจารณากระบวนการด าเนินงานและกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดตน้ทุน เช่น กระดาษท่ีใชมี้คุณสมบติัสูงเกินความจ าเป็น 
(Over Spec) เวลาท่ีใชอ้อกแบบตวักระดาษแผ่นกั้นสินคา้ ท าให้มีความหลากหลายเกินไป สั่งซ้ือวตัถุดิบมาก ท า
ใหเ้กิดสินคา้ลา้สมยัคงคา้งในคลงัสินคา้ เป็นตน้ 

3.3.3 การด าเนินการแกไ้ขตามผลท่ีไดจ้ากการระดมความคิดเห็น และสังเกตุการณ์ ทั้งน้ีบริษทัได้
ด าเนินการดงัน้ี การน าขอ้มูลจากอดีต และการวิเคราะห์ของทีมงานมาปรับใช้ในเร่ือง 1) คุณภาพกล่องกระดาษ
ลูกฟกูสูงเกินความจ าเป็น 2) ใชก้ล่องบรรจุหลากหลายขนาด ท าใหป้ริมาณการสัง่ซ้ือในแต่ละขนาดมีจ านวนนอ้ย 
และ 3) การออกแบบแผ่นกั้นสินค้า ตามลกัษณะของช้ินงานมีความหลากหลาย เพ่ือมาก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการในการแกปั้ญหาตน้ทุนบรรจุภณัฑ ์
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4. ผลการวจัิย 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในเบ้ืองตน้ พบวา่บริษทัมีสินคา้คงคลงัท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรจุภณัฑ์ในปริมาณ
มาก โดยไม่มีการค านวณตน้ทุนการสัง่ซ้ือ และการจดัเก็บท่ีเหมาะสม ท าใหเ้กิดปัญหาสินคา้คงคลงัมากเกินความ
จ าเป็น และมีสินคา้เก่าเก็บ (Dead Stock) ท่ีเป็นสินคา้ตกรุ่น รวมถึงความหลากหลายของบรรจุภณัฑ์และแผ่นกั้น
สินคา้ เน่ืองจากเป็นการผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้ (Made to Order) ส่งผลให้การวางแผนการสั่งซ้ือ
วตัถุดิบและการวางแผนการผลิตล่วงหน้าไม่สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้ นบริษัทจึงได้จัดท า
แผนปฏิบติัการเพื่อการด าเนินงานการลดตน้ทุนการสั่งซ้ือวสัดุบรรจุภณัฑ์ เพื่อช่วยลดตน้ทุน โดยประยุกต์ใช้
หลกัการ ECRS ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 การประยกุตใ์ชห้ลกัการ ECRS ในการแกปั้ญหาตน้ทุนบรรจุภณัฑ ์
 

แนวคิด 
เปรียบเทียบแนวคิดเดิมกบัแนวคิดใหม่หรือแนวทางการแกปั้ญหา 

แบบเดิม แบบใหม่ 
E :Eliminate 
การก าจดัออก 

ใชก้ระดาษกล่องลูกฟกูคุณภาพสูงเกินความ
จ าเป็น (Over Design) 

ทบทวนคุณภาพกระดาษใหเ้หมาะสม
กบัสินคา้ 

C :Combine 
การรวมเขา้ดว้ยกนั 

ใชก้ล่องบรรจุหลากหลายขนาด ท าใหป้ริมาณ
การสัง่ซ้ือในแต่ละขนาดมีจ านวนนอ้ย 

จดักลุ่มกล่องบรรจุภณัฑต์ามขนาด
มาตรฐาน โดยแบ่งเป็น 6 ขนาด ไดแ้ก่ 
XXL, XL, L, M, S และ SS เพื่อให้
สามารถรวมปริมาณการสัง่ซ้ือทีละ
จ านวนมาก สามารถต่อรองราคาจากผู ้
ส่งมอบได ้

R :Rearrange  
การล าดบัใหม่ 

การบรรจุสินคา้  
1. ออกแบบตวักระดาษกนักระแทก และ
กล่องบรรจุ 
2. จดัสินคา้ลงบนกระดาษกนักระแทก 
3. บรรจุลงกล่อง 
4. ปิดผนึก 

การบรรจุสินคา้ 
1. เลือกขนาดกล่องบรรจุตามขนาด
มาตรฐานท่ีก าหนด 
2. หุม้ห่อสินคา้ดว้ยพลาสติกกนั
กระแทก แทนการใชก้ระดาษกนั
กระแทก 
3.บรรจุลงกล่อง 
4. ปิดผนึก 

S :Simplify 
การท าใหง่้ายข้ึน 

ออกแบบกระดาษกนักระแทก ตามลกัษณะ
ของช้ินงาน เพ่ือเป็นตวัป้องกนัช้ินงานแตกหกั
เสียหาย 

หุม้ห่อสินคา้ดว้ยพลาสติกกนักระแทก 
แทนการใชก้ระดาษกนักระแทก 

  
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน เพื่อการลดตน้ทุนบรรจุภณัฑพ์บวา่ การปรับ
คุณภาพของกระดาษ และการจดักลุ่มกล่องบรรจุภณัฑต์ามขนาดมาตรฐาน สามารถลดตน้ทุนการสั่งซ้ือได ้ส่วน
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แท่นรองรับสินคา้มีหลายขนาด และบางขนาดไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน ท าให้มีตน้ทุนสูง ดงันั้นการจดักลุ่มกล่อง
บรรจุภณัฑ์ตามขนาดมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมปริมาณการสั่งซ้ือ และลดความหลากหลายของขนาดกล่อง สามารถ
แบ่งเป็น 6 ขนาด ได้แก่ XXL, XL, L, M, S และ SS จึงท าให้บริษทัสามารถเปล่ียนมาใชแ้ท่นรองรับสินคา้ท่ีมี
ขนาดตามมาตรฐาน เน่ืองจากกล่องกระดาษเป็นองค์ประกอบหลกัของโครงสร้างแท่นรองรับสินคา้  โดยแบ่ง
แท่นรองรับสินคา้เป็น 2 ขนาดมาตรฐาน ดงัน้ี ขนาด 100 x 120 x 15 cm. และ 110 x 110 x 15 cm. และการใช้
กระดาษกนักระแทกท่ีออกแบบมาเฉพาะส าหรับผลิตภณัฑ์ สามารถเปล่ียนมาใช้พลาสติกกนักระแทก ห่อหุ้ม
ผลิตภณัฑป้์องกนัช้ินงานแตกหกัเสียหาย 
 จากผลการประยกุตใ์ชห้ลกัการ E-C-R-S ไดน้ าเสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการดงัต่อไปน้ี 

1) การเลอืกคุณภาพกระดาษให้เหมาะสมกบัการใช้งาน  
 จากขอ้มูลการสั่งซ้ือกล่องจ านวน 40,200 กล่อง มูลค่ารวมทั้ งส้ิน 752,191 บาท ซ่ึงเป็นกล่องคุณภาพ
ชนิด A ทั้ งหมดท่ีมีคุณภาพเกินความจ าเป็น จึงท าการทบทวนการเลือกใชคุ้ณภาพของกระดาษ โดยใชก้ล่อง
กระดาษคุณภาพชนิด B ซ่ึงมีความแข็งแรงเพียงพอในการปกป้องสินคา้ ส่งผลให้ตน้ทุนลดลงประมาณ 3 บาท/
กล่อง ทั้งน้ีไดด้ าเนินการทดสอบคุณภาพของกล่องท่ีท าจากวสัดุชนิดใหม่ในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี การรับน ้ าหนัก 
การเรียงตวั และการทนความช้ืน เพ่ือให้มัน่ใจว่ากล่องสามารถช่วยป้องกนัสินคา้มิให้แตกหักเสียหายจากแรง
กระแทกภายนอกได้ ซ่ึงส่งผลให้ตน้ทุนการสั่งซ้ือกล่องจ านวน 40,200 กล่อง มูลค่ารวมทั้ งส้ิน 752,191บาท 
สามารถลดตน้ทุนลงได ้120,600 บาท คิดเป็น 16% ถือเป็นการก าจดั (Eliminate) ตน้ทุนส่วนท่ีเกินจ าเป็นท่ีเกิด
จากการออกแบบท่ีเกินความจ าเป็น (Over Design) 

2) การจดักลุ่มกล่องตามขนาด  
จากขอ้มูลการสั่งซ้ือกล่องจ านวน 40,200 กล่อง มีมูลค่าเม่ือค านวณตามชนิดกระดาษท่ีปรับปรุงใหม่

แลว้รวมทั้งส้ิน 752,191 บาท ทั้งน้ีมีขนาดท่ีหลากหลายรวมจ านวนทั้งส้ิน 78 รายการ โดยแต่ละขนาดมีปริมาณ
การสั่งซ้ือท่ีแตกต่างกนัไปตั้งแต่คร้ังละ 100 – 2,000 กล่อง ในแต่ละคร้ัง ท าให้ขาดอ านาจการต่อรองจากผูผ้ลิต
กล่อง ดงันั้นจึงท าการปรับปรุงโดยจดักลุ่มกล่องตามขนาดเป็น 6 กลุ่ม โดยอา้งอิงตามขนาดแท่นรองรับสินคา้
มาตรฐานขนาด 100 x 120 CM. หรือ 110 x 110 CM. ดงัแสดงในตารางท่ี 3 และ 4 

 
 ตารางที ่3 การจดักลุ่มมาตรฐานขนาดกล่อง 
 

กลุ่มท่ี ขนาด ก x ย x ส (cm2) ช่วงพ้ืนท่ีฐาน ก x ย (cm2) 
1 XXL 50 x 120 >4,000 
2 XL 60 x70 3,000<x<3,999 
3 L 45 x 70 2,000<x<2,999 
4 M 30 x 60 1,500<x<1,999 
5 S 40 x 40 1,000<x<1,499 
6 SS 20 x 30 <999 
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ตารางที ่4 ตวัอยา่งการเลือกใชก้ล่องมาตรฐานแทนกล่องเดิม (การจดักลุ่ม) 
 

กลุ่มท่ี ค านวณพ้ืนท่ี ก x ย (cm) พ้ืนท่ีฐาน (cm2) ช่วงพ้ืนท่ี ก x ย (cm2) ขนาดท่ีเลือก 
1 41 x 112 7,052 >4,000 XXL 
2 56 x 67.5 3,875 3,000<x<3,999 XL 
3 41.5 x 70 2,905 2,000<x<2,999 L 
4 28.5 x 60 1,710 1,500<x<1,999 M 
5 35.5 x 35.5 1,260.25 1,000<x<1,499 S 
6 22 x 28 616 <999 SS 

  
 จากการจดักลุ่มกล่องใหม่ท าให้ปริมาณการสั่งซ้ือในแต่ละคร้ังของกล่องแต่ละขนาดเพ่ิมข้ึน สร้าง
อ านาจต่อรองให้แก่บริษทั ส่งผลให้ตน้ทุนค่ากล่องลดลงเหลือ 663,975 บาท เม่ือเปรียบเทียบกบัการจดัซ้ือกล่อง
ก่อนการปรับปรุง ม.ค.–มิ.ย. 2559 ซ่ึงมีมูลค่า 752,191 บาท สามารถลดตน้ทุนไปไดท้ั้งส้ิน 88,216 บาท หรือคิด
เป็น 12% ถือเป็นประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก การรวมเขา้ดว้ยกนั (Combine) นอกจากน้ียงัท าให้บริษทัสามารถเปล่ียน
มาใชแ้ท่นรองรับสินคา้ท่ีมีขนาดตามมาตรฐาน เน่ืองจากกล่องกระดาษเป็นองคป์ระกอบหลกัของโครงสร้างแท่น
รองรับสินคา้ 

3) การใช้พลาสตกิกนักระแทก (Bubble) แทนกระดาษกนักระแทก (Insert) 
ก่อนปรับปรุง บริษทัใชก้ระดาษกนักระแทกท่ีออกแบบมาเฉพาะส าหรับผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด บริษทั

ตอ้งใชเ้วลาอยา่งน้อย 7 วนัในการออกแบบกระดาษกนักระแทก ท าให้มีตน้ทุนท่ีเกิดจากการสั่งซ้ือกระดาษกนั
กระแทกรวมทั้งส้ิน 570,753.00 บาท ในระยะเวลา 6 เดือนจากการปรึกษาหารือร่วมกบัทีมวศิวกรอุตสาหการของ
บริษัทสามารถเปล่ียนไปใช้พลาสติกกันกระแทก แทนการใช้กระดาษกันกระแทกได้ คิดเป็นตน้ทุนการใช ้
พลาสติกกนักระแทก ทั้ งส้ิน 195,310.41 บาท สามารถลดตน้ทุนได ้375,442.59 บาท คิดเป็น 66% ไม่นับรวม
ตน้ทุนท่ีเกิดจากการออกแบบท่ีลดไดด้ว้ย ถือเป็นประโยชน์จากการจดัล าดบัใหม่ (Rearrange) และการท าให้ง่าย
ข้ึน (Simplify)  

 

5. สรุปผลการวจัิย 
 การประยุกต์ใช้  หลักการ  "ECRS" (Eliminate-Combine-Rearrange-Simplify) เป็นการป รับป รุง
กระบวนการด าเนินงานท่ีสามารถด าเนินการได้ทนั เน้นการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ในช่วงแรกของการ
ด าเนินงานคือ การระดมความคิดเห็น มีต้นทุนในการด าเนินการต ่ามากหรือไม่มีค่าใช้จ่าย หลังจากก าหนด
แผนการปรับปรุงในด้านต่างๆเรียบร้อยแลว้ สามารถเลือกด าเนินงานไดต้ามความพร้อม ในงานวิจยัน้ีบริษทั
กรณีศึกษา เลือกปรับปรุงวิธีการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับบรรจุภัณฑ์ดังน้ี 1) ทบทวนคุณภาพกระดาษให้
เหมาะสมกบัสินคา้ 2) จดักลุ่มกล่องบรรจุภณัฑต์ามขนาดมาตรฐาน 3) ก าหนดขั้นตอนการท างานใหม่ 4) เปล่ียน
ใชพ้ลาสติกกนักระแทก แทนการใชก้ระดาษกนักระแทกห่อหุ้มสินคา้ ส่งผลให้สามารถลดรายการและปริมาณ
สินคา้คงคลงัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรจุภณัฑ์ และสามารถลดตน้ทุนการสั่งซ้ือกล่องได ้120,600 บาท คิดเป็น 
16%  และลดต้นทุนการใช้พลาสติกกันกระแทก (Bubble Sheet) แทนกระดาษกันกระแทก  (Insert) ได ้
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375,442.59 บาท คิดเป็น 66% เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งหกเดือนก่อนปรับปรุง(ม.ค. – มิ.ย. 2559) และหกเดือนหลงั
ปรับปรุง (ก.ค. – ก.ย. 2559) 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัประเภท Non-Food 

และพฒันาระบบการบริหารสินคา้คงคลงัโดยผูจ้ดัจ าหน่าย (Vendor Management Inventory: VMI) มาใชใ้นการ
บริหารจดัการสินคา้คงคลงั เพื่อลดปัญหาสินคา้ขาดมือ โดยศึกษาภาพรวมของการบริหารสินคา้คงคลงัของบริษทั
กรณีศึกษาและการบริหารสินคา้คงคลงัโดยผูจ้ดัจ าหน่าย (VMI) เพื่อออกแบบและประยกุตร์ะบบ VMI บนหนา้
เวบ็แอพพลิเคชัน่ส าหรับใชใ้นการบริหารสินคา้คงคลงัและเก็บขอ้มูล เพื่อเปรียบเทียบจ านวนสินคา้ขาดมือก่อน
และหลงัการน าระบบ VMI มาใช ้กลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาเร่ืองน้ีคือ ผูจ้ดัจ าหน่าย (Supplier) ทั้งหมด 9 บริษทั 

ผลการวิจยัพบวา่ระบบ VMI ท่ีพฒันาข้ึนนั้น สามารถใชง้านไดจ้ริง สามารถลดจ านวนสินคา้ขาดมือได ้              
ในระดบัท่ีดีเม่ือเทียบกบัปี 2559 ซ่ึงบางเดือนสินคา้ขาดมือเป็นศูนย ์(Zero OOS)  

 
ค าส าคญั : การบริหารสินคา้คงคลงัโดยผูจ้ดัจ าหน่าย สินคา้ขาดมือ  
 

ABTRACT 
The objective of this research is to analyze the problem of non-food supply chain management by 

develop vendor management Inventory system. The aim is to reduce out of stocks.This research concentrates on 
study overview of supply chain management and vendor management inventory to create and apply VMI 
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application to collect data and compare out of stocks before and after using VMI system. This research  used Case 
Study with 9 suppliers.  

According to the results, VMI system is very effective. Compare to the 2016, it is able to reduce out of 
stocks and there is no out of stocks in some months. 

 
KEYWORD: Vendor Management Inventory, Out of Stock 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การบริหารสินคา้คงคลงัจดัเป็นกิจกรรมหน่ึงของการด าเนินงานทางดา้นโลจิสติกส์ ซ่ึงมีความส าคญัต่อ

การประกอบธุรกิจ โดยสินคา้คงคลงัจดัเป็นสินคา้หมุนเวียนท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุดของหลายบริษทั เป็นตน้ทุนท่ีสูง
รองลงมาจากตน้ทุนค่าขนส่ง (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) สินคา้คงคลงั
เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับทุกภาคธุรกิจ พึงมีไวใ้ชใ้นการผลิตหรือการขาย เพ่ือใหธุ้รกิจด าเนินการไดอ้ยา่งราบร่ืน  

ปริมาณสินคา้คงคลงัจ านวนมากอาจเป็นปัญหาส าหรับธุรกิจในดา้นตน้ทุนค่าเก็บรักษาสินคา้คงคลงั     
ท่ีสูง พ้ืนท่ีในการจัดเก็บเต็มหรือเกินความจ าเป็น สินคา้เส่ือมสภาพ สินคา้หมดอายุก่อนการใช้งาน เป็นตน้            
แต่ในทางตรงกนัขา้ม การท่ีธุรกิจมีสินคา้คงคลงันอ้ยเกินไปอาจประสบปัญหาสินคา้ขาดมือ ซ่ึงเป็นปัญหาร้ายแรง 
เน่ืองจากท าให้สูญเสียโอกาสทางการขายสินคา้ เป็นการเปิดช่องว่างให้กับคู่แข่งขนั นอกจากน้ีหากสินคา้ท่ี      
ขาดแคลนเป็นสินคา้หรือวตัถุดิบส าคญั การด าเนินธุรกิจก็อาจจะหยุดชะงกั ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงจะตอ้งหา
วธีิการบริหารสินคา้คงคลงัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  

บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์กรุ๊ป จ ากัด หน่ึงในผู ้น าธุรกิจอาหารบริการด่วน (Quick Service 
Restaurants: QSR) โดยน าเขา้แบรนด์ร้านอาหารกวา่ 11 แบรนด์ทั้งอาหารคาวหวาน ไดแ้ก่ Mister Donut, KFC, 
Auntie Anne’s, Pepper Lunch,  Chabuton, Cold Stone Creamery, The Terrace, Yoshinoya,Ootoya, Tenya และ 
Katsuya เป็นตน้ และขยายธุรกิจอยา่งกวา้งขวางทัว่ทุกมุมของประเทศไทย ซ่ึงไดรั้บการตอบสนองจากผูบ้ริโภค
เป็นอย่างดี จึงท าให้มีจ านวนสาขาให้บริการ มากกว่า 800 สาขา  ดังนั้ นจึงให้ความส าคัญกับการบริหาร          
สินคา้คงคลงัโดยเฉพาะรายการสินคา้ประเภท Non-Food ซ่ึงมีรายการสินคา้จ านวนมากและเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ท าใหก้ารบริหารสินคา้คงคลงัค่อนขา้งมีความซบัซอ้น จึงจ าเป็นจะตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหาร
จดัการ 

ปัจจุบันการด าเนินงานใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซ่ึงเป็นโปรแกรมส าเร็จรูป ท่ีใช้ในการสร้าง
ฐานขอ้มูล เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยน าขอ้มูลเหล่านั้นมาวเิคราะห์และวางแผนการจดัการสินคา้คงคลงั                 จาก
การศึกษาพบปัญหา คือ มีการรวบรวมขอ้มูลจากหลายแฟ้มงาน ขอ้มูลมีความล่าชา้และไม่ถูกตอ้ง ไม่สามารถ
สนับสนุนงานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงผูว้ิจยัมองว่าการบริหารสินคา้คงคลงัยงัขาดการเช่ือมโยงขอ้มูลบน
เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างผูจ้ดัจ าหน่ายและลูกคา้ รวมถึงร่วมมือกนัในการบริหารงาน จึงท าให้ผูว้ิจยัเกิด
แนวคิดท่ีจะต่อยอดจากหน้าเวบ็เดิมท่ีมีอยู ่โดยการออกแบบหนา้เวบ็แอพพลิเคชัน่ เพ่ือใชใ้นการแบ่งปันขอ้มูล
ระหวา่งกนั ท าให้การท างานมีความสะดวกรวดเร็วข้ึน ขอ้มูลเรียลไทม ์(Real Time) สามารถใชง้านบนหนา้เวบ็
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แอพพลิเคชัน่ไดอ้ย่างครบวงจรทั้งบริหารสินคา้คงคลงัและบริหารการขนส่ง โดยภาพรวมสามารถสนับสนุน          
การท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและช่วยลดปัญหาได ้ 

Weller และคณะ (1999) ระบบ VMI เป็นระบบบริหารสินคา้คงคลงัโดยผูจ้ดัจ าหน่าย ซ่ึงเป็นระบบท่ี
นิยมใชใ้นต่างประเทศกนัอย่างแพร่หลาย  โดยบริษทัวอลมาร์ท (Walmart) เป็นผูน้ าดา้นการคา้ปลีกระดบัโลก    
ใชร้ะบบ VMI ในการบริหารสินคา้คงคลงั  แต่ในประเทศไทยยงัมีผูป้ระกอบการนอ้ยรายท่ีน าระบบ VMI มาใช ้   
การใชง้านระบบ VMI จะตอ้งมีการตกลงกนัระหวา่งกนัถึงเร่ืองความพร้อมของทั้ง 2 ฝ่าย ซ่ึงระบบ VMI มีวธีิการ
ท างานโดยเร่ิมตน้จาก การขอร่วมมือกนัระหวา่งทั้งสองฝ่าย โดยทางลูกคา้จะท าการแบ่งปันขอ้มูลใหก้บั               ผู ้
จดัจ าหน่ายทางหนา้เวบ็แอพพลิเคชัน่ ขอ้มูลท่ีไดรั้บคือ ปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีเหลือ ยอดเฉล่ียของการเบิกสินคา้ 
จ านวนสินคา้ท่ีใชใ้นการเปิดสาขาใหม่ และก าหนดจ านวนสินคา้เผื่อขาด (Safety Stock) เป็นตน้ เพื่อน าขอ้มูล
เหล่านั้นไปวเิคราะห์และใชใ้นการวางแผนการผลิต การน าเขา้สินคา้  การขนส่งสินคา้และการเติมเตม็สินคา้ใหก้บั
ลูกคา้ ท าให้ผูจ้ดัจ าหน่ายทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริง  ทราบถึงความเคล่ือนไหวของระดบัสินคา้คงคลงัอยา่ง 
Real Time เม่ือสินคา้ของลูกคา้อยูใ่นระดบัทีต ่ากวา่สินคา้เผื่อขาด (Safety Stock) ระบบจะท าการค านวณปริมาณ
สินคา้ท่ีจะตอ้งเติมเตม็ โดยการแจง้เตือนบนหนา้เวบ็แอพพลิเคชัน่ เพ่ือใหผู้จ้ดัจ าหน่ายท าการเติมสินคา้ตามความ
ตอ้งการของลูกคา้  ประโยชน์ของระบบ VMI ไดแ้ก่ ลดปัญหาสินคา้ขาดมือ การพยากรณ์มีความแม่นย  า ระบบใช้
งานง่ายไม่ซับซ้อน ขอ้มูล Real Time สามารถยกระดับขีดความสามารถในการบริหารสินคา้คงคลงัและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัให้สามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั รวมถึงการบริหาร
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่คา้และผูจ้ดัจ าหน่าย เพื่อความสัมพนัธ์อนัดีในระยะยาว จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาพฒันา
ระบบการบริหารสินคา้คงคลงัโดยผูจ้ดัจ าหน่ายบนหนา้เวบ็แอพพลิเคชัน่ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษาวจัิย 
2.1 เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั ประเภท Non-Food 
2.2 เพื่อพฒันาระบบ VMI ท่ีใชใ้นการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั ประเภท Non-Food 
 

3. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
3.1 ทราบถึงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการเกิดปัญหาสินคา้คงคลงั ในแต่ละจุดแลว้น าสาเหตุมาวิเคราะห์ เพื่อหา

วิธีแกไ้ขปัญหาตั้งแต่ตน้น ้ า โดยสามารถลดปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัของ
บริษทักรณีศึกษาได ้

3.2 สามารถใชร้ะบบ VMI บนเวบ็แอพพลิเคชัน่ในการบริหารสินคา้คงคลงั โดยไม่ตอ้งจดัเตรียมท า
ขอ้มูลใน Microsoft Excel เพ่ือลดการท างานท่ีซ ้ าซอ้นและลดระยะเวลาการท างานไดแ้ละสามารถน าขอ้มูลท่ีได้
จากระบบ VMI  มาช่วยในการวางแผน วิเคราะห์และน าขอ้มูลมาใชใ้นการตดัสินใจดา้นการบริหารสินคา้คงคลงั
ได ้
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4. ทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้บทวนทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือน ามาปรับใชก้บัการก าหนด

กรอบแนวคิดและการสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาวิจยัโดยไดแ้บ่งเป็นทฤษฎีหรือแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยั     
ซ่ึงประกอบไปดว้ย ประวติัความเป็นมาของบริษทัเซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป ทฤษฎีและแนวคิดการบริหาร    
สินคา้คงคลงั ทฤษฎีและแนวคิดระบบการบริหารสินคา้คงคลงัโดยผูจ้ดัจ าหน่าย (VMI) ทฤษฎีและแนวคิดการ
สร้างความร่วมมือ (Collaboration) ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารสินคา้คงคลงัของกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือ
เร่ืองท่ีท าการวจิยั นอกจากน้ีแลว้ยงัไดท้ าการศึกษาผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงประกอบดว้ย  

จิตรลดา สัมพนัธ์ (2556) ได้กล่าวถึงการประยุกต์แนวความคิดการบริหารสินคา้คงคลงัระบบ VMI                    
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าประเภทกระจกรถยนต์ ซ่ึงประสบปัญหาการมีสินค้ามากเกิน         
ความจ าเป็นส่งผลให้มูลค่าสินคา้คงคลงั  จากการศึกษาพบวา่สาเหตุหลกัท่ีท าให้มีสินคา้คงคลงัมากเกินความจ า
เป็นมาจากระบบการสั่งซ้ือและนโยบายการจดัเก็บสินคา้ท่ีไม่ชดัเจนท าให้การบริหารจดัการสินคา้คงคลงัของ
บริษทักรณีศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ จึงไดท้ าการปรับปรุงวธีิการสัง่ซ้ือและพฒันาตวัแบบเพ่ือก าหนดนโยบายการ
จัดเก็บสินคา้คงคลงัท่ีเหมาะสม โดยประยุกต์ใช้นโยบายการบริหารวสัดุคงคลงัโดยผูส่้งมอบและได้ท าการ
ปรับปรุงวธีิการจดัซ้ือการพฒันาตวัแบบระบบบริหารวสัดุคงคลงัรวมทั้งวธีิเติมเตม็วสัดุคงคลงัในปริมาณสินคา้ท่ี
เหมาะสม จากผลการศึกษาพบว่าระบบVMI สามารถลดมูลค่าสินค้าคงคลังจาก 253,537,128 บาทเป็น 
235,925,563 บาท ลดลงได ้17,611,565 บาท หรือคิดเป็น 7% จากตน้ทุนรวมของนโยบายเดิมและยงัก่อให้เกิด
ความร่วมมืออนัดีระหวา่งโรงงานผูผ้ลิตกระจกรถยนตแ์ละผูส่้งมอบวตัถุดิบอีกดว้ย 

ทิพย์นภา อารัมพร (2556)ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสินคา้คงคลงัผ่าน                   
ระบบบริหารจดัการสินคา้คงคลงัโดยผูจ้  าหน่าย (VMI) กรณีศึกษา บริษทัขา้มชาติผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้
บริโภค XYZ จ ากัด  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาหลกัการหรือวิธีการของการบริหารคลงัสินคา้ แนวทางในการ
ด าเนินงานของระบบบริหารจดัการสินคา้คงคลงัโดยผูจ้  าหน่ายและปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
สินคา้คงคลงัผ่านระบบบริหารจดัการสินคา้คงคลงัโดยผูจ้  าหน่ายเพ่ือให้เกิดการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขของการบริหารสินคา้คงคลงัผ่านระบบบริหารจดัการ   
สินคา้คงคลงัโดยผูจ้  าหน่าย เพ่ือน าไปปรับปรุงพฒันาระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคลอ้งกบัรูปแบบ
วิธีการด าเนินงานส าหรับบริษทัขา้มชาติผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายสินคา้บริโภค XYZ จ ากดัและบริษทัคู่คา้ ผลจาก
การศึกษาพบวา่การใชร้ะบบบริหารจดัการสินคา้คงคลงัโดยผูจ้  าหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพโดยมีการแบ่งปันขอ้มูล
และการส่ือสารขอ้มูลท่ีตรงกบัความจริงระหว่างกนัและกนั เพ่ือให้ระบบเกิดการพยากรณ์ปริมาณการเติมเต็ม
สินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด การพฒันาระบบ VMI น้ี สามารถท างานผา่นระบบของบริษทัท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
เพื่อท่ีจะอ านวยความสะดวกในการท างานและธุรกิจสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งราบร่ืน 

ณัฐณิชา เหนือแสน (2557) การให้ผูจ้ดัจ าหน่ายเป็นผูบ้ริหารสินคา้คงคลงัแทนลูกคา้ กรณีศึกษา บริษทั
ผลิตพลาสติกฟิล์มแห่งหน่ึง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพ VMI ในการ
บริหารพ้ืนท่ีจดัเก็บและป้องกนัปัญหาสินคา้ขาดและเกิดการสูญเสียยอดขาย มีวิธีการด าเนินการโดยปรับเปล่ียน
ความรับผิดชอบใหผู้จ้ดัจ าหน่ายมาบริหารสินคา้คงคลงัแทน ผลจากการวจิยัพบวา่การปรับเปล่ียนความรับผดิชอบ
ใหผู้จ้ดัจ าหน่ายมาบริหารงานแทน สามารถแกไ้ขปัญหาสินคา้ขาดและปัญหาการสูญเสียยอดขายได ้
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5. วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัในคร้ังน้ีเพื่อพฒันาระบบ VMI มาใชบ้ริหารสินคา้คงคลงัประเภท  Non-Food เพ่ือช่วยลดปัญหา

สินคา้ขาดมือของบริษทักรณีศึกษา ซ่ึงมีขั้นตอนในการท าวจิยัดงัน้ี 
1.ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารสินคา้คงคลงั เพื่อหาแนวทางในการศึกษาวิจยัใน

คร้ังน้ี โดยคน้ควา้เอกสารวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.ศึกษาวิธีการบริหารสินคา้คงคลงัของบริษทักรณีศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุและปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ปัจจุบนั โดยท าระบุหาปัญหาท่ีจะท าการศึกษาใหช้ดัเจน 
3.เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ ยอดเบิกสินคา้ของปี 2559 สถิติจ านวนคร้ังของสินคา้ขาดมือ ปี 

2559 และน ามาวเิคราะห์โดยการจดัล าดบัความส าคญัของสินคา้แบบ ABCโดยใชท้ฤษฎีของพาเรโต ้ 
4.ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาจากเกณฑ์ท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารสินคา้คงคลงั ไดแ้ก่  สินคา้

น าเขา้จากต่างประเทศ สินคา้มีอายกุารใชง้าน สินคา้ผลิตตามค าสั่งซ้ือและสินคา้มีระยะเวลาน า ซ่ึงกลุ่มตวัอย่าง
ของการศึกษาเร่ืองน้ีคือ ผูจ้ดัจ าหน่าย (Supplier) ทั้งหมด 9 บริษทั 

5.ประชุมขอความร่วมมือจากผูจ้ดัจ าหน่ายและมีขอ้ตกลงร่วมกนัในการบริหารสินคา้คงคลงั 
6.ออกแนวคิดระบบ VMI จากนั้นไดท้ าการมอบหมายให้โปรแกรมเมอร์ของบริษทักรณีศึกษาท าการ

เขียนโปรแกรม เพื่อแบ่งปันขอ้มูลใหก้บัผูจ้ดัจ าหน่าย โดยขอ้มูลจะแสดงบนหนา้เวบ็แอพพลิเคชัน่ แบ่งออกเป็น 3 
เมนู 

1.) เมนูสินคา้คงคลงั (Inventory) เมนูน้ีจะแจง้รายละเอียดสินคา้อยา่งละเอียด โดยระบบท าการผกู
สูตรไวแ้ละการค านวณอตัโนมติั เม่ือผูจ้ดัจ าหน่ายเห็นช่องสีแดงเตือนข้ึนมา นั้นหมายความวา่จะตอ้งท าการเติม
เตม็สินคา้ใหก้บัลูกคา้ ในปริมาณและเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ ดงัแผนภาพท่ี 1 

 

 

แผนภาพที ่1 รายละเอียดบนเมนูสินคา้คงคลงั 
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2.) เมนูยอดพยากรณ์สินคา้ (Forecast) ในแต่ละเดือน เพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์และวางแผนงาน
ต่อไป 
 

 
แผนภาพที ่2 รายละเอียดยอดพยากรณ์ในแต่ละเดือน 

3.) เมนูสินคา้คา้งส่ง (PO) เมนูน้ีจะท าการแจง้ในส่วนของใบสัง่ซ้ือท่ีมีการคา้งส่ง ดงัแผนภาพท่ี 3  

 
 

แผนภาพที ่3 รายละเอียดเมนูสินคา้คา้งส่ง 

7.ทดสอบระบบโดยผูใ้ชง้านทั้งภายในองคก์รไดแ้ก่ พนักงานแผนกโลจิสติกส์ พนักงานแผนกจดัซ้ือ
ของบริษทักรณีศึกษาและภายนอกองคก์รท าการทดสอบ ไดแ้ก่ ผูจ้ดัจ าหน่าย เป็นผูท้ดสอบระบบ VMI และท า
การรวบรวมขอ้มูลและแจง้ปัญหาหรือขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากระบบ รวมถึงขอ้เสนอแนะ เพ่ือท่ีจะปรับแกไ้ขระบบ
ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 

8.สรุปผลการวิจยัโดยท าการเปรียบเทียบจ านวนสินคา้ขาดมือก่อน (ปี 2559) และหลงั (ปี 2560) การน า
ระบบ VMI มาใช ้เพื่อช้ีวดัใหเ้ห็นวา่การบริหารสินคา้คงคลงัมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 

 

6. ผลจากการวจัิย 
จากการพฒันาระบบ VMI บนเว็บแอพพลิเคชั่นเพ่ือประยุกต์ใช้ในการบริหารสินคา้คงคลงั ซ่ึงเป็น

เคร่ืองมือท่ีช่วยในการเติมเต็มสินคา้ ท าให้การใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็วมากข้ึน ระบบดังกล่าวสามารถใช้
แลกเปล่ียนขอ้มูล (Information Sharing) สามารถค านวณได้ (Calculation) มีความสามารถในการดูแลสต๊อก
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(Monitoring)และการรายงานผล (Reporting) เป็นตน้ ผูใ้ช้งานสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปเป็นเคร่ืองมือช่วย          
ในการตดัสินใจ รวมถึงน าข้อมูลไปวางแผนการท างานต่อไป เช่น วางแผนการจัดซ้ือจดัหาวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิต      
วางแผนการน าเขา้วตัถุดิบสินคา้ส าเร็จรูป วางแผนการผลิต การวางแผนการเติมเต็มสินคา้ให้กบัลูกคา้ รวมถึงการ
วางแผนขนส่งสินคา้  เป็นตน้ ซ่ึงผลจากการช้ีวดัเป็นไปตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 
6.1) สามารถลดอตัราสินคา้ขาดมือ ( Out of Stock : OOS )ไดด้งัน้ี 

 

แผนภาพที ่4 กราฟเปรียบเทียบสถิติสินคา้ขาดมือ (OOS) 

- เดือนมกราคม ปี 2559 มีสินคา้ขาดมือเป็นจ านวน 61 คร้ัง เดือนมกราคม ปี 2560 มีสินคา้ขาดมือเป็น             
จ านวน 36 คร้ัง ผลจากการเปรียบเทียบสามารถลดจ านวนการขาดมือคิดเป็นร้อยละ 40.98  

- เดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2559 มีสินคา้ขาดมือเป็นจ านวน 80 คร้ัง เดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2560 มีสินคา้ขาดมือ                  
เป็นจ านวน 32 คร้ัง ผลจากการเปรียบเทียบสามารถลดจ านวนการขาดมือคิดเป็นร้อยละ 60 

- เดือนมีนาคม ปี 2559 มีสินคา้ขาดมือเป็นจ านวน 55 คร้ัง เดือนมีนาคม ปี 2560 มีสินคา้ขาดมือเป็น             
จ านวน 31 คร้ัง ผลจากการเปรียบเทียบสามารถลดจ านวนการขาดมือคิดเป็นร้อยละ 43.63 

- เดือนเมษายน ปี 2559 มีสินคา้ขาดมือเป็นจ านวน 41 คร้ัง เดือนเมษายน ปี 2560 มีสินคา้ขาดมือเป็น                
จ านวน 17 คร้ัง ผลจากการเปรียบเทียบสามารถลดจ านวนการขาดมือคิดเป็นร้อยละ 58.53 

- เดือนพฤษภาคม ปี 2559 มีสินคา้ขาดมือเป็นจ านวน 60 คร้ัง เดือนพฤษภาคม ปี 2560 มีสินคา้ขาดมือ                          
เป็นจ านวน 4 คร้ัง ผลจากการเปรียบเทียบสามารถลดจ านวนการขาดมือคิดเป็นร้อยละ 93.33 

- เดือนมิถุนายน ปี 2559 มีสินคา้ขาดมือเป็นจ านวน 59 คร้ัง เดือนมิถุนายน ปี 2560 มีสินคา้ขาดมือเป็น           
จ านวน 0 คร้ัง ผลจากการเปรียบเทียบสามารถลดจ านวนการขาดมือคิดเป็นร้อยละ 100 

- เดือนกรกฎาคมปี 2559 มีสินคา้ขาดมือเป็นจ านวน 84 คร้ัง เดือนกรกฎาคม ปี 2560 มีสินคา้ขาดมือ                          
เป็นจ านวน 7 คร้ัง ผลจากการเปรียบเทียบสามารถลดจ านวนการขาดมือคิดเป็นร้อยละ 91.66 

- เดือนสิงหาคม ปี 2559 มีสินคา้ขาดมือเป็นจ านวน 32 คร้ัง เดือนสิงหาคม ปี 2560 มีสินคา้ขาดมือเป็น           
จ านวน 0 คร้ัง ผลจากการเปรียบเทียบสามารถลดจ านวนการขาดมือคิดเป็นร้อยละ 100 
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สรุปไดว้า่สินคา้ขาดมือลดนอ้ยลงจากปี 2559 เม่ือท าการเปรียบเทียบกนัและในบางเดือนไม่พบปัญหา      
สินคา้ขาดมือ ท าใหก้ารบริหารสินคา้คงคลงัมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

6.2) ระบบ VMI ท่ีใชใ้นการบริหารสินคา้คงคลงั ประเภทสินคา้ Non-Food สามารถใชง้านไดจ้ริง ระบบ 
VMI ท่ีพฒันาข้ึนมา ผูใ้ชง้านสามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวกสบาย รวดเร็ว ขอ้มูล Real Time สามารถดูขอ้มูลผา่น
หนา้เวบ็แอพพลิเคชัน่ผา่นอุปกรณ์ส่ือสารอิเลค็ทรอนิกส์ไดห้ลายประเภท 

 

 
 

แผนภาพที ่5 ตวัอยา่งระบบ VMI บนหนา้เวบ็แอพพลิเคชัน่ 

7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
จากการพฒันาระบบ VMI บนหนา้เวบ็แอพพลิเคชัน่ ท าใหป้ริมาณสินคา้ขาดมือลดนอ้ยลงและ   ในบาง

เดือนไม่พบปัญหาสินคา้ขาดมือ ซ่ึงสอดคลอ้งณัฐณิชา เหนือแสน (2557) การบริหารจัดการสะดวกรวดเร็ว 
สามารถลดกระบวนการท างานท่ีซบัซอ้น ลดระยะเวลาการท างาน ท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน
สอดคลอ้งกบัทิพยน์ภา อารัมพร (2556) รวมถึงความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูจ้ดัจ าหน่ายและลูกคา้สอดคลอ้งกบั
จิตรลดา สมัพนัธ์ (2556) 

 

8. ข้อเสนอแนะ  
8.1 พฒันาโปรแกรมเพ่ิมเติมจากเดิมโดยเพ่ิมการเตือนไปยงัผูจ้ดัจ าหน่ายส าหรับสินคา้ท่ีจะตอ้งเติมเตม็ 

โดยการส่งอีเมลลเ์ตือนหรือส่งขอ้ความไปยงัเบอร์โทรศพัทข์องผูจ้ดัจ าหน่าย 
8.2 พฒันาโปรแกรมโดยจดัท าแอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟน  เน่ืองจากพฤติกรรมของมนุษยเ์ปล่ียนไป

จากเดิมมาก ส่วนใหญ่จะมีการท างานผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่การจัดท าแอพพลิเคชั่นน่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อมนุษยใ์นยคุดิจิตอล 
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บทคัดย่อ 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปรับปรุงกระบวนการเติมสินคา้บนชั้นวางและหาแนวทางการลดระยะเวลา

การเติมสินคา้บนชั้นวางส าหรับธุรกิจคา้ปลีกโดยใชร้ะบบคมับงั โดยการน าหลกัการ ECRS ช่วยในการวิเคราะห์
ลดความสูญเปล่าและน าระบบคมับงั มาช่วยในการเบิกสินคา้แบบทนัเวลาพอดี จากการศึกษาพบวา่ปัญหาท่ีเกิด
ข้ึนมาจากสองสาเหตุคือกระบวนการท างานและโครงสร้างของอาคาร ผลท่ีไดจ้ากปรับปรุงดว้ยเทคนิค ECRS 
สามารถลดระยะเวลาการท างานได้โดยเฉล่ีย 8.29 นาที โดยการเบิกสินคา้รอบบ่าย รอบเย็น รอบพิเศษ ก่อน
ปรับปรุงดว้ยเทคนิค ECRS มีขั้นตอน 30 ขั้นตอน หลงัปรับปรุง เหลือ 26 ขั้นตอน ระยะทางการเคล่ือนยา้ยลดลง
จาก 397.6 เมตร เป็น 379.4 เมตร รอบด่วนลูกคา้ก่อนปรับปรุงมีขั้นตอน 23 ขั้นตอน หลงัปรังปรุงพบวา่เหลือ 20 
ขั้นตอน ระยะทางการเคล่ือนยา้ยลดลงจาก 355.5 เมตร เป็น 352 เมตร กระบวนการท างานท่ีปรับปรุงโดย
ระบบคมับงั สามารถลดระยะเวลาการท างานไดโ้ดยเฉล่ีย 42.04 นาที กิจกรรมการเบิกสินคา้นอกระบบรอบบ่าย 
รอบเยน็ รอบพิเศษ ก่อนปรับปรุงมี ขั้นตอน 30 ขั้นตอน หลงัปรับปรุงดว้ยระบบคมั บงั Kanban พบวา่เหลือ 12 
ขั้นตอน ระยะทางการเคล่ือนยา้ยเพ่ิมข้ึนจาก 397 .6 เมตร เป็น 449.7 เมตร รอบด่วนลูกคา้ก่อนปรับปรุงมีขั้นตอน 
23 ขั้นตอน หลงัปรังปรุงพบว่าเหลือเพียง 12 ขั้นตอน แต่ระยะทางการเคล่ือนยา้ยเพ่ิมข้ึนจาก 355.5 เมตร เป็น 
449.7 เมตร เน่ืองจากพนกังานหนา้ร้านตอ้งเดินข้ึนลงลิฟตม์ากข้ึน 

 
ค าส าคญั:  ECRS, คมับงั 
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ABSTRACT 
The objective of this study is to improve the process of filling shelves and to find solutions to 

decrease time span of filling shelves in retail business through kanban system. This study applied the principle 
of ECRS to decrease waste and the Kanban approach to increase efficiency in the picking process in the just- 
in- time method. The findings revealed two major causes which were the operation process and the structure of 
the building. The ECRS technique helped reduce the operation process by 8.29 minutes on average by picking 
goods in the afternoon, in the evening, and in the special round.  After the implementation of the ECRS 
technique, the steps in the operation process changed from 30 steps to 26 steps and the travel distance reduced 
from 39 7 .6  meters to 3 79 .4  meters. As for urgent order picking, the steps in the operation process slightly 
changed from 23 steps to 20 steps and the travel distance reduced from 355.5 meters to 352 meters. Through the 
Kanban method, the operation time decreased to 42.04  minutes on average. As for the picking process in the 
afternoon, in the evening and in the special round, with the implementation of the Kanban method, the steps in 
the working process obviously decreased from 3 0  steps to only 1 2  steps.  However, the travel distance for 
picking process increased from 355.5 meters to 449.7 meters since shop assistants needed to use elevators more 
frequently. 

 
KEYWORDS: ECRS, KANBAN 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ในธุรกิจคา้ปลีกการบริหารสินคา้คงคลงัมีความส าคญัเน่ืองจากถา้บริหารผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อ
ลูกคา้ในกรณีท่ีสินคา้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ ท าให้เกิดการเสียโอกาสในการขายสินคา้ ในทาง
ตรงกนัขา้มถา้มีสินคา้มากเกินความจ าเป็นจะส่งผลให้ตน้ทุนจม เน่ืองจากการซ้ือของตอ้งใชเ้งินเม่ือเงินมาจมอยู่
กบัสินคา้ท่ีเก็บอยูใ่นคลงัสินคา้ อาจท าใหบ้ริษทัขาดสภาพคล่องในการบริหารเงินสด ถึงแมว้า่จะสามารถบริหาร
ให้มีสินคา้พร้อมจ าหน่ายส าหรับลูกคา้แต่ ถา้ระบบการเติมสินคา้และการจดัเรียงสินคา้ท่ีหน้าร้านไม่ไดมี้การ
จดัระบบอยา่งดีแลว้จะส่งผลกระทบต่อลูกคา้ ถึงแมว้า่จะมีสินคา้พร้อมจ าหน่ายแต่ไม่สามารถจดัเรียงไดท้นัตามท่ี
ลูกคา้ตอ้งการ และร้านคา้ไม่สามารถทราบไดว้า่เม่ือไหร่ลูกคา้จะเขา้มาซ้ือสินคา้ ท าให้ปัญหาการเติมสินคา้และ
จดัเรียงสินคา้ในชั้นวางสินคา้เป็นอีกหน่ึงปัญหาท่ีส าคญัเน่ืองจากชั้นวางสินคา้และคลงัสินคา้ส่วนใหญ่จะอยู่
แยกกนัคนละพ้ืนท่ีเน่ืองจากท่ีเก็บคลงัสินคา้ตอ้งการพ้ืนท่ีมากกวา่ในส่วนของหน้าร้าน แต่ในร้านคา้ปลีกหรือ
แมก้ระทัง่หา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ก็ประสบปัญหาสินคา้บนชั้นวางวา่งเปล่าเน่ืองจากไม่สามารถเติมสินคา้ไดท้นั เม
ท าให้เกิดการเสียโอกาส ในการขายสินคา้ ปัญหาท่ีพบ คือ สินคา้หน้าร้านไม่สามารถเติมได้ทันเวลาท่ีลูกค้า
ตอ้งการ และกระบวนการในการเบิกจ่ายสินคา้จากในคลงัสินคา้ใชเ้วลานาน  
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ภทัรนิษฐ์ บุญวงั (2556) สามารถลดระยะทางขนยา้ยได ้16 เมตรคิดเป็น 72.7 เปอร์เซ็นต ์กระบวนการ
พบัลดปริมาณงานท่ีคา้งในกระบวนการได ้1 วนั คิดเป็น 50  เปอร์เซ็น กระบวนการเช่ือม ลดระยะทางในการ
ขนส่งในกระบวนการได ้918 เมตรต่อวนั ลดระยะเวลาในการขนถ่ายทั้งกระบวนการ  2.82 ชัว่โมงต่อวนั คิดเป็น 
37.2 เปอร์เซ็นตเ์พ่ิมก าลงัการผลิตรวมเป็น 12,170 ตวัต่อปี จาก 12,000 ตวัต่อปี 
 มณฑา อินทรปรีชา (2555) ผลการวิจยัพบวา่เม่ือเปล่ียนระบบการไหลจากระบบผลกัเป็นระบบดึงทั้ง
กระบวนการและท าการคิดจุดคมับงัในต าแหน่งท่ีเป็นกระบวนการหลกัในกระบวนการผลิตท าให้ระยะเวลาใน
การผลิตลดลงเหลือ 0.15 วนั  12.20 ชัว่โมง สามารถเพ่ิมก าลงัการผลิตไดสู้งข้ึน 7 เปอร์เซ็น ปริมาณงานระหวา่ง
ท าลดลง 72.9  เปอร์เซ็น และสามารถลดปริมาณสินคา้คงคลงัลงไดส่้งผลให้ตน้ทุนลดลงในส่วนของจ านวนคนท่ี
เหมาะสมกับการผลิตจากเดิมใช้คนทั้ งหมด 27 คนหลังการปรับปรุงเหลือ 19 คนท าให้ประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตเพ่ิมข้ึน 92  เปอร์เซ็น คิดเป็นเงินท่ีประหยดัไดร้วม  1,301,760 บาทต่อปี 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 2.1 เพื่อปรับปรุงกระบวนการการเติมสินคา้  
 2.2 เพ่ือหาแนวทางการลดขั้นตอนการเติมสินคา้บนชั้นวาง 
 

3. วธีิด าเนินการวจัิย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 

น าเคร่ืองมอืมาแก้ไขปัญหา 
4. เขียนแผนภูมิกระบวนการไหลของกิจกรรม 
5. น าแผนภูมิการไหลของกิจกรรมมาวเิคราะห์กิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมูลค่า 
6. ใชเ้คร่ืองมือ ECRS ก าจดักิจกรรมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดมูลค่า 
7. สร้างระบบ kanban ช่วยเบิกสินคา้ท่ีตอ้งการความรวดเร็ว 
8. วดัผลจบัเวลาก่อนและหลงัปรับปรุงกระบวนการท างาน 
 9. น าหลกัวเิคราะห์ 5W1H มาช่วยวเิคราะห์รูปแบบการท างานท่ีเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

10. สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

 
 
 
 
 

ศึกษาข้อมูลเบือ้งต้น 
1. ศึกษาภาพรวมของกระบวนการท างานของฝ่ายคลงัสินคา้และหนา้ร้าน 
2. สมัภาษณ์บุคลาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. สงัเกตกระบวนการเบิกสินคา้จากคลงัสินคา้มาเติมเตม็หนา้ร้าน 
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4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาจะแบ่งออกเป็นขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ  
4.1. ขอ้มูลปฐมภูมิไดม้าจาก  

 จากการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์จากพนักงานคลงัสินคา้พนักงานหน้าร้านและผูจ้ดัการ
แผนก บริการลูกคา้ฝ่ายซุปเปอร์ เพื่อท าการศึกษารวบรวมขอ้มูลดา้นกระบวนการท างาน 

 จากการสงัเกตการณ์เพ่ือรวบรวมขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถรวบรวมจากการสมัภาษณ์ได ้ 
4.2 ขอ้มูลทุติยภูมิเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้รวบรวมไดจ้ากเอกสาร หนงัสือ ขอ้มูล จากอินเตอร์เน็ต 

รวมถึงเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี 
จากการศึกษาภาพรวมของกระบวนการท างานของฝ่ายคลงัสินคา้และหนา้ร้าน 

การเบิกสินคา้และการท างานจะพบวา่ การท างานแบ่งออกเป็น 2  ส่วนใหญ่ๆคือ  
1. ส่วนของการเบิกสินคา้จากระบบอตัโนมติั AUTO GEN 
2. ส่วนของการเบิกสินคา้โดยระบบมือแบ่งออกเป็น 4 รอบคือรอบบ่าย,รอบเยน็,รอบพิเศษและ

รอบด่วนลูกคา้  
ปัญหาทีพ่บ 
จากค าถามในการวิจยัท าไมสินคา้หน้าร้านถึงขาดทั้ งท่ีมีสินคา้คงคลงัอยู่ท าให้ตอ้งมีการศึกษาขอ้มูล

เบ้ืองตน้พบว่าปัญหาดงักล่าวเกิดจาก กระบวนการเบิกจ่ายสินคา้มีขั้นตอนในการท างานมากเกินความจ าเป็น
ส่งผลให้เสียเวลาในการเบิกจ่ายนานกวา่ท่ีควรจะเป็น และโครงสร้างของตวัอาคารท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการขนส่ง
หรือล าเลียงสินคา้จ านวนมากได ้ 

 

 
ภาพที ่2 แผนผงัคลงัสินคา้และหนา้ร้าน 
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ภาพที ่3 บริเวณประตูทางเขา้คลงัสินคา้ชั้น B 
 

ตารางที ่1 สถิติการเบิกมือนอกระบบ เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2560 
จ านวนการเบิกมอื 

 มถุินายน กรกฎาคม สิงหาคม 
รอบบ่าย 540 คร้ัง 620 คร้ัง 465 คร้ัง 
รอบเยน็ 217 คร้ัง 235 คร้ัง 248 คร้ัง 
รอบพิเศษ 150 คร้ัง 155 คร้ัง 217 คร้ัง 

รอบด่วนลูกคา้ 180 คร้ัง 186 คร้ัง 248 คร้ัง 
รวม 1,087 คร้ัง 1,196 คร้ัง 1,178 คร้ัง 

 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
5.1. ท าการตรวจสอบปัญหาและสอบถามผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเป็นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพแลว้ น ามา

วิเคราะห์กับแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับการลดระยะเวลาในการเบิกสินคา้โดยการน าระบบลีนมาประยุกต์ใช้ เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาวา่ควรเป็นอยา่งไร 

5.2 เขียนแผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการท างาน (Flow Process chart) เพ่ือวิเคราะห์ขั้นตอน
การท างานอยา่งละเอียด  

5.3. น าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลกิจกรรมท่ีสูญเปล่ามาก าจดัออกไปไดโ้ดยใชห้ลกั ECRS 
5.4. สร้างระบบคมับงั (Kanban) เพื่อท าใหส้นบัสนุนการท างานแบบ Real Time มากข้ึน 
5.5. จบัเวลาการท างานก่อนและหลงัการปรับปรุงทั้งสองระบบ 
5.6. วิเคราะห์การท างานด้วยวิธีคิดแบบ 5W1H ว่ากระบวนการท างานแต่ละรูปแบบเหมาะสมจะน า

วธีิการปรับปรุงแบบใดไปใชง้านระหวา่งใชห้ลกั ECRS และ ระบบคมับงั (Kanban) 
 
 แผนการปรับปรุงกระบวนการเบิกสินค้านอกระบบโดยใช้เทคนิค ECRS 

การปรับปรุงกระบวนการเบิกสินคา้นอกระบบโดยใชเ้ทคนิค ECRSมีดงัน้ี 
การก าจดั (Eliminate) ตดักระบวนการท่ีไม่จ าเป็นออกไป 
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การรวมกนั (Combine) พิจารณาขั้นตอนวา่สามารถรวมการท างานใหล้ดลงไดห้รือไม่ 
การจดัใหม่ (Rearrange) การจดัขั้นตอนการผลิตใหม่เพ่ือใหล้ดการเคล่ือนท่ีท่ีไม่จ าเป็น 
การท าใหง่้าย (Simplify)  ใหผู้ต้รวจสอบสินคา้ ณ จุดโหลดสินคา้เหลือเพียงต าแหน่งเดียวเพ่ือลด
กระบวนการตรวจสอบท่ีซ ้ าซอ้นเน่ืองจากไดผ้า่นการอนุมติัจากฝ่ายคลงัสินคา้และหนา้ร้านแลว้ 
 

ตารางที ่2 กระบวนการเบิกสินคา้รอบบ่ายนอกระบบ 

 
LOCATION : คลงัสินคา้ชั้น G - หนา้ร้านชั้น B   ACTIVITY : กระบวนการเบิกสินคา้นอกระบบรอบบ่าย 
DATE : 4.09.17 TIME :  12.30 น.     
OPERATOR : พนงังานหนา้ร้าน และ พนกังานคลงัสินคา้      

TIME Distance

Min M.

1. พนง.หน้าร้านตรวจสอบสินค้าหน้าช้ันวาง 3 4.2
2. เขียนเอกสารขอเบิกสินค้านอกระบบ 3 29.4

3. น าเอกสารเบิกมือให้หัวหน้าระดบั 4 เซ็นอนุมัติ 3 13.3

4. รอหัวหน้าระดบั 4 เซ็นอนุมัติ 3 0

5. น าใบเบิกมือให้แผนกคลังสินค้า 5 102

6. พนง.คลังท าการเช็คสินค้าในระบบ AS400 2 0

7. พนง.คลังสินค้าปริน้ใบ slip com จากระบบ AS 400 2 0

8. พนง.คลังสินค้าน าใบ Slip com ให้หัวหน้าระดบั 5 อนุมัต ิ 1 1.4

9. รอหัวหน้าระดบั 5 เซ็นอนุมัต ิ 3 0

10. ฝ่ายหยบิสินค้ารับเอกสาร Slip com 1 1.4

11. ตรวจสอบเลขบาร์โค้ด 8 หลักให้ตรงกบัสินค้า 6 14.7 ตัดออก

12. น าใบ Slip com ให้ผจก.เซ็นรับพร้อมประทบัตราอนุมัติ 1 3.5 ตัดออก

13. รอผจก.เซ็นรับพร้อมประทบัตราอนุมัติ 2 0

14. น าใบ Slip com ที่อนุมัตไิปหยบิสินค้าตามรายการ 5 14.7

15. ตรวจสอบจ านวนและประเภทสินค้าให้ตรงตามใบ Slip com 3 0

16. เดนิไปหยบิรถลาก hand lift 3 26.6

17.เคลื่อนย้ายสินค้ามาใส่รถ hand lift 5 7

18. เคลื่อนย้ายสินค้าไปหน้าลิฟท์เพือ่น าสินค้าไปยงัลานโหลดช้ัน G 10 70

19. น าสินค้ามาพกัรอตรวจยงัจุดตรวจเช็คช้ัน G 6 31.5

20. หน่วยงาน LP,CHECKER,พนง.คลัง ตรวจสอบสินค้า 4 0.7 ท าให้ง่ายขึ้น

21. รอพนกังาน LP เช็นอนุมัตแิละประทบัตรา 0.33 0

22. รอพนง. CHECKER เช็นอนุมัตแิละประทบัตรา 0.33 0 ตัดออก

23. รอพนง.คลัง เช็นอนุมัตแิละประทบัตรา 0.33 0 ตัดออก

24. พนง.คลังยกสินค้าลงจากพาเลทวางไว้ที่พืน้ลานโหลด 2 3.5

25. พนง.หน้าร้านเดนิมาหยบิสินค้า ณ จุดโหลดสินค้าช้ัน G 2 29.4

26. พนง.หน้าร้านค้นหาสินค้าในความรับผดิชอบของตนเอง 2 4.2

27. พนง.หน้าร้านเดนิไปหยบิรถเข็น 2 5.6

28. พนง.หน้าร้านยกสินค้าขึ้นรถเข็น 2 1.4

29. พนง.หน้าร้านเคลื่อนย้ายสินค้าไปยงัหน้าร้านช้ันวางของสินค้า 2 29.4

30. พนง.หน้าร้านจัดเรียงตามประเภทสินค้า 10 4.2

10 9 7 4 0 94 398

BEFORE IMPROVE

 ACTIVITY DESCRIPTION SYMBOL REMARK

สรุป
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ตารางที ่3 กระบวนการเบิกสินคา้รอบบ่ายนอกระบบหลงัปรับปรุงโดยเทคนิค ECRS 

 
LOCATION : คลงัสินคา้ชั้น G - หนา้ร้านชั้น B   ACTIVITY : กระบวนการเบิกสินคา้นอกระบบรอบบ่าย  
DATE : 17.10.17 TIME :  12.10 น.       
OPERATOR : พนงังานหนา้ร้าน และ พนกังานคลงัสินคา้  
 
ตารางที ่4 เวลาก่อนและหลงัปรับปรุงโดยเทคนิค ECRS 

รูปแบบกระบวนการ รูปแบบกระบวนการ ค่าที่ได้ (นาที) เวลาที่ลดลง (นาที) 

ระบบเบิกมือรอบบ่าย 
ก่อนปรับปรุง 94.33 10 
หลงัปรับปรุง 84.33 

ระบบเบิกมือรอบเยน็ 
ก่อนปรับปรุง 89.06 11.06 
หลงัปรับปรุง 78 

ระบบเบิกมือรอบพิเศษ 
ก่อนปรับปรุง 79.33 6 
หลงัปรับปรุง 73.33 

ระบบเบิกมือรอบด่วนลูกคา้ 
ก่อนปรับปรุง 46.06 6.13 
หลงัปรับปรุง 40.33 

ค่าเฉล่ียท่ีลดลง หลงัปรับปรุง 8.29 

TIME DISTANCE 

MINUTE M.

1. พนง.หน้าร้านตรวจสอบสินค้าหน้าช้ันวาง 3 4.2
2. เขียนเอกสารขอเบิกสินค้านอกระบบ 3 29.4

3. น าเอกสารเบิกมือให้หัวหน้าระดบั 4 เซ็นอนุมัติ 3 13.3

4. รอหัวหน้าระดบั 4 เซ็นอนุมัติ 2 0

5. น าใบเบิกมือให้แผนกคลังสินค้า 5 101.5

6. พนง.คลังท าการเช็คสินค้าในระบบ AS400 2 0

7. พนง.คลังสินค้าปริน้ใบ slip com จากระบบ AS 400 2 0

8. พนง.คลังสินค้าน าใบ Slip com ให้หัวหน้าระดบั 5 เซ็นอนุมัต ิ 1 1.4

9. รอหัวหน้าระดบั 5 เซ็นอนุมัต ิ 3 0

10. ฝ่ายหยบิสินค้ารับเอกสาร Slip com 1 1.4

11. รอผจก.เซ็นรับพร้อมประทบัตราอนุมัติ 2 0

12. น าใบ Slip com ที่อนุมัตไิปหยบิสินค้าตามรายการ 5 14.7

13. ตรวจสอบจ านวนและประเภทสินค้าให้ตรงตามใบ Slip com 3 0

14. เดนิไปหยบิรถลาก hand lift 3 26.6

15.เคลื่อนย้ายสินค้ามาใส่รถ hand lift 5 7

16. เคลื่อนย้ายสินค้าไปหน้าลิฟท์เพือ่น าสินค้าไปยงัลานโหลดช้ัน G 10 70

17. น าสินค้ามาพกัรอตรวจยงัจุดตรวจเช็คช้ัน G 6 31.5

18. หน่วยงาน LP ตรวจสอบสินค้า 3 0.7

19. รอพนง. LP เช็นอนุมัตแิละประทบัตรา 0.33 0

20. พนง.คลังยกสินค้าลงจากพาเลทวางไว้ที่พืน้ลานโหลด 2 3.5

21. พนง.หน้าร้านเดนิมาหยบิสินค้า ณ จุดโหลดสินค้าช้ัน G 2 29.4

22. พนง.หน้าร้านค้นหาสินค้าในความรับผดิชอบของตนเอง 2 4.2

23. พนง.หน้าร้านเดนิไปหยบิรถเข็น 2 5.6

24. พนง.หน้าร้านยกสินค้าขึ้นรถเข็น 2 1.4

25. พนง.หน้าร้านเคลื่อนย้ายสินค้าไปยงัหน้าร้านช้ันวางของสินค้า 2 29.4

26. พนง.หน้าร้านจัดเรียงตามประเภทสินค้า 10 4.2

10 8 5 3 0 84.3 379.4

 ACTIVITY DESCRIPTION SYMBOL REMARK

สรุป

AFTER IMPROVED



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1166 

แนวทางในการแกปั้ญหาระบบการเบิกจ่ายแบบตายตวั 
  ประยกุตใ์ชร้ะบบ คมับงัเพ่ือใหก้ารเบิกจ่ายเป็นแบบ Real Time 

 สร้างระบบ KANBAN ช่วยเบิกสินคา้เพ่ือสนบัสนุนการท างานแบบ Real Time 
1. ออกแบบคมับงัการ์ด (KANBAN) โดยในคมับังตอ้งใส่ขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ท่ีตอ้งการให้

ครบถว้น ไดแ้ก่ รายช่ือผูข้อเบิกสินคา้ วนัท่ีเบิก เวลาเบิก รหสัสินคา้ รายช่ือของสินคา้ จ านวน ราคารวมของสินคา้
ท่ีตอ้งการเบิกหรือหมาเหตุอ่ืนท่ีตอ้งการระบุ ช่องเซ็นอนุมติัจากผูจ้ดัการหนา้ร้านและฝ่ายตรวจสอบสินคา้ LP 

2. สร้างระบบคมับงัใหเ้หมาะสมกบักระบวนการท างานเบิกจ่ายสินคา้มาเติมเตม็หนา้ชั้นวาง 
 

 
ภาพที ่4 ออกแบบระบบคมับงัการ์ด  

 

ผลการวเิคราะห์แผนภูมกิารไหลของกระบวนการท างานหลงัน าระบบคมับังมาช่วยลดกระบวนการทีสู่ญเปล่า 
ตารางที ่6 กระบวนการเบิกสินคา้โดยใชร้ะบบคมับงัการ์ด 

 
LOCATION : WH-FLOOR B,G ACTIVITY : PICKING BY KANBAN    
DATE : 24.10.17 TIME : 15.33 น.  OPERATOR : พนงังานหนา้ร้าน และ พนกังานคลงั  

TIME DISTANCE 

MINUTE M.

1. พนง.หน้าร้านตรวจสอบสินค้าหน้าร้าน 4 4.2
2. พนง.หน้าร้านเขียนใบเบิกคมับัง 3 21

3. น าใบคมับังให้หัวหน้าระดบั 4 เซ็นอนุมัติ 2 13.3

4. น าใบคมับังใส่รถเข็นสินค้า 3 22

5. ลากรถเข็นสินค้าที่ใส่ใบคมับังไปใว้หน้าลาดโหลดสินค้าช้ัน B 3 101.5

6. พนง.คลังสินค้ารับใบคมับังน าไปตรวจสอบในระบบ 2 17.5

7. พนง.คลังสินค้าหยบิสินค้าตามใบเบิกคมับังมาใส่รถเข็น 4 14

8. หน่วยงาน LP,และคลังสินค้าตรวจสอบสินค้าร่วมกนั 3 1.4

9. หน่วยงาน LP,และคลังสินค้าเซ็นอนุมัตแิละประทบัตรา 1 0

10. พนง.หน้าร้านมารับรถสินค้า ณ ลานโหลดสินค้าช้ัน B 3 101.5

11. พนง.เคลื่อนย้ายสินค้าขึ้นลิฟท์ไปยงัหน้าร้านช้ัน G 3 70

12. จัดเรียงสินค้าที่หน้าช้ันวาง,น าสินค้าไปให้ลูกค้าหน้าแคชเชียร์ 4 83.3

8 3 0 1 0 35 449.7สรุป

AFTER IMPROVED
 ACTIVITY DESCRIPTION SYMBOL REMARK
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ก่อนปรับปรุง 

 

หลงัปรับปรุง 

 
 

ภาพที ่5 แผนภาพกระบวนการท างานก่อน และหลงัใชร้ะบบคมับงัการ์ด 
 

ตารางที ่7 เวลาก่อนและหลงัปรับปรุงโดยใชร้ะบบคมับงัการ์ด 

การทดสอบ รูปแบบกระบวนการ 
ค่าทีไ่ด้ 
(นาท)ี 

เวลาทีล่ด 
(นาท)ี 

ระบบเบิกมือรอบบ่าย 
ก่อนปรับปรุง 94.33 59.13 
หลงัปรับปรุง 35 

ระบบเบิกมือรอบเยน็ 
ก่อนปรับปรุง 89.06 52.66 
หลงัปรับปรุง 36.4 

ระบบเบิกมือรอบพิเศษ 
ก่อนปรับปรุง 79.33 44.13 
หลงัปรับปรุง 35.2 

ระบบเบิกมือรอบด่วนลูกคา้ 
ก่อนปรับปรุง 46.06 12.06 
หลงัปรับปรุง 34 

ค่าเฉล่ียท่ีลดลง หลงัปรับปรุง 42.04 

 

6. สรุปผลการวจัิย 
 งานวิจัยน้ีได้ท าการวิเคราะห์ความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนรวมทั้ งออกแบบการระบบการท างาน โดย
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดลีนโดยน าหลกั ECRS มาวเิคราะห์ลดความสูญเปล่าและระบบคมับงั Kanban มาสนบัสนุนการ
เบิกสินคา้แบบ Just in time จากการทดลองพบว่า เทคนิค ECRS สามารถลดระยะเวลาการท างานได้โดยเฉล่ีย 
8.29 นาที กิจกรรมการเบิกสินคา้นอกระบบรอบบ่าย รอบเยน็ รอบพิเศษ ก่อนปรับปรุงมี ขั้นตอน 30 ขั้นตอน 
หลงัปรับปรุงดว้ยเทคนิค ECRS พบว่าเหลือ 26 ขั้นตอน ระยะทางการเคล่ือนยา้ยลดลง 397.6 เมตร เป็น 379.4 
เมตร รอบด่วนลูกคา้ก่อนปรับปรุงมีขั้นตอน 23 ขั้นตอน หลงัปรังปรุงพบว่าเหลือ 20 ขั้นตอน ระยะทางการ
เคล่ือนยา้ยลดลงจาก 355.5 เมตร เป็น 352 เมตร กระบวนการท างานท่ีปรับปรุงโดยระบบคมับัง สามารถลด
ระยะเวลาการท างานไดโ้ดยเฉล่ีย 42.04 นาที กิจกรรมการเบิกสินคา้นอกระบบรอบบ่าย รอบเยน็ รอบพิเศษ ก่อน
ปรับปรุงมี ขั้นตอน 30 ขั้นตอน หลงัปรับปรุงดว้ยระบบคมั บงั Kanban พบว่าเหลือ 12 ขั้นตอน ระยะทางการ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1168 

เคล่ือนยา้ยเพ่ิมข้ึนจาก 397 .6 เมตร เป็น 449.7 เมตร รอบด่วนลูกคา้ก่อนปรับปรุงมีขั้นตอน 23 ขั้นตอน หลงัปรัง
ปรุงพบวา่เหลือ 12 ขั้นตอน ระยะทางการเคล่ือนยา้ยเพ่ิมข้ึนจาก 355.5 เมตร เป็น 449.7 เมตร เน่ืองจากพนกังาน
หน้าร้านตอ้งเดินข้ึนลงลิฟต์มากข้ึน หลงัจากนั้นได้หลกัวิเคราะห์ 5W1H มาวิเคราะห์เลือกเอารูปแบบงานให้
เหมาะสมโดยระบบเบิกสินคา้เบิกมือรอบปกติเหมาะสมกบัน าหลกั ECRS ไปใชเ้พราะสามารถลดระยะเวลาและ
กระบวนการไดม้ากข้ึนส่วนระบบคมับงั Kanban เหมาะสมกบัการเติมสินคา้แบบ Real Time ไดแ้ก่การเบิกมือ
นอกระบบรอบด่วนลูกคา้ หรือการเติมสินคา้ท่ีมียอดขายดีในระหวา่งวนั เป็นตน้ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ จากการปรับปรุงโดยน าแนวคิดลีนมาใช้จะเห็นได้ว่าหาก
ประสบความส าเร็จก็จะเป็นผลดีมาก แต่การด าเนินงานนั้นตอ้งวางแผนอยา่งรัดกมุ เน่ืองจากการท างานตอ้งควบคู่
กบัความรู้และความเขา้ใจในการท างานทุกๆด้านระหว่างพนักงานหน้าร้านและฝ่ายคลงัสินคา้ ตอ้งเขา้ใจการ
ท างานในระบบใหม่วา่ตอ้งท าอะไร เวลาใด ท าไมจึงตอ้งท า ท าท่ีใด และท่ีส าคญัคือท าอยา่งไร เพ่ือให้การท างาน
เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

7.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1.ในการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะกลุ่มสินคา้แผนกโกรเซอร์ร่ี (Grocery) เท่านั้น ควรศึกษาสินคา้ใน

ทุกๆแผนกเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานใหมี้ประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
2. การด าเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการเบิกสินคา้นอกระบบน้ี ตอ้งมีการเฝ้าติดตามผลสม ่าเสมอ 

เพ่ือกระตุน้ให้พนักงานปฏิบติัตามขั้นตอนอย่างถูกตอ้งและพฒันาระบบอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เหมาะสมแก่การ
ด าเนินงานต่อไป 
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