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บทคัดย่อ  
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ และปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาคือ ผูท่ี้ซ้ือ
อุปกรณ์ประดบัยนตผ์่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยั สถิติท่ีใช้
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบการแจกแจงแบบที (t-test) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชง้านเฟ
ซบุ๊กผา่นโทรศพัทมื์อถือ มีความถ่ีในการใชง้านเฟซบุ๊ก 1-3 ชัว่โมงต่อคร้ัง ใชง้านเฟซบุ๊กในช่วงเวลา 18.01-24.00 
น. ใชง้านเฟซบุ๊กทุกวนั ใชง้าน  เฟซบุ๊กบริเวณบา้นพกั ใชง้านเฟซบุ๊กในขณะพกัผอ่น ใชง้านเพ่ือการติดต่อส่ือสาร 
และอุปกรณ์ประดบัยนตท่ี์เคยซ้ือส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพ่ือความสวยงาม เช่น ชุดแต่งรถยนตร์อบคนั เบาะ
นัง่ฝาครอบไฟ โลโก ้สติ้กเกอร์ สปอยเลอร์ ฟิลม์กรองแสง อุปกรณ์หุ้มพวงมาลยั หรืออุปกรณ์หุ้มเกียร์ เป็นตน้ 
ความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนตผ์่านเฟซบุ๊กแฟน
เพจ พบวา่โดยภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียสูงสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ลกัษณะทางประชากรดา้นอาย ุและอาชีพท่ีแตกต่าง
กนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจแตกต่างกนั  ส่วนเพศ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนตผ์า่นเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ไม่แตกต่างกนั  นอกจากน้ียงัพบวา่ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
อุปกรณ์ประดบัยนตผ์า่นเฟซบุ๊กแฟนเพจไม่แตกต่างกนั 

 
ค าส าคญั : การตดัสินใจซ้ือ   อุปกรณ์ประดบัยนต ์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  เฟซบุ๊กแฟนเพจ 
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ABSTRACT 
 This research aims to investigate social media exposure behavior and marketing mix factor affected to 
car accessories buying decision through Facebook Fanpage. Sample group is 400 buyers who buy car accessories 
through Facebook Fanpage. Research instrument is questionnaire. The result revealed that most of the samples 
follow Facebook through mobile phone, frequency of Facebook use is during 1-3 hour per time, using Facebook 
is during 18:01-24:00, daily using Facebook, using Facebook at home, using Facebook in relaxing time, using for 
communication and most of car accessories are decorative accessories such as body parts, seat cover, light cover, 
logo, sticker, spoiler, tinted film, steering wheel cover or gear cover. Marking mix factors affected to car 
accessories buying decision through Facebook Fanpage found that overall factors affected to buying decision in 
high level. When considering in each factor we found that the highest mean value is place. Hypothesis testing 
result revealed that the different age and career affected to car accessories buying decision through Facebook 
Fanpage in different levels. Age, material status, education, and monthly income affected to car accessories 
buying decision through Facebook Fanpage on the same level. Moreover, the different social media exposure 
behavior affected to car accessories buying decision through Facebook Fanpage on the same level.  
 
KEYWORDS : Buying Decision, Car Accessories, Marketing Mix, Facebook 
 

บทน า 
 รถยนตถื์อเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีความส าคญัการด าเนินชีวติของมนุษยใ์นปัจจุบนัท่ีนอกจากเหนือไปจาก
ปัจจยัส่ี เน่ืองจากเป็นตวัช่วยอ านวยความสะดวกในการเดินทางใหเ้ป็นไปอยา่งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั ดงั
จะเห็นไดจ้ากการสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีรถยนตจ์ากนโยบายของรัฐบาลในสมยันางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร เป็น
นายกรัฐมนตรี (ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2554) นอกจากน้ีขอ้มูลยอดผลิตของรถยนตน์ัง่ของบริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดัตั้งแต่เดือนมกราคม – ธนัวาคม 2557 พบวา่มีจ านวน 742,678 คนั หรือเท่ากบัร้อยละ 
39.5 ของยอดการผลิตทั้งหมด และมียอดขายรถยนตร์วมในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม – ธนัวาคม 2557 มี
ยอดขายอยู่ท่ี 881,832 คนั (ส านักข่าวกรุงเทพ, 2558) ในขณะท่ีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรมยงัมีนโยบายในการวางแผนยกระดบัการผลิตอุตสาหกรรมประดบัยนตไ์ทยสอดรับนโยบายรถคนั
แรก พร้อมเปิดกลยุทธ์อุตสาหกรรมประดับยนต์ของประเทศไทยในการสู่การแข่งขนัในตลาดอาเซียน ด้วย
นโยบายบันได 4 ขั้น โดยมีเป้าหมายในการพฒันาศักยภาพผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 
เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดแ้ละมีอตัราการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2555 สามารถ
ท าลายสถิติยอดการผลิตในประเทศไทย รวมทั้งส้ิน 2,453,717 คนั เพ่ิมข้ึนจาก ปี พ.ศ. 2554 ถึงร้อยละ 68 และมี
แนวโนม้เติบโตต่อเน่ือง จึงท าให้อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์เช่น อุตสาหกรรม
ช้ินส่วน และประดบัยนต์ มีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนควบคู่กนัไปดว้ย ดงันั้น ทางภาครัฐจึงเร่งผลกัดนัอุตสาหกรรม
ดังกล่าวเพ่ือรองรับการขยายตัว ทั้ งเชิงรุกและเชิงรับ ทั้ งในด้านการพฒันาผูป้ระกอบการ การยกระดับขีด
ความสามารถการแข่งขนั การพฒันาผลิตภณัฑ ์การลดตน้ทุนการผลิต และท่ีส าคญัการบุกตลาดในกลุ่มประเทศ
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อาเซียน อนัเป็นผลมาจากความตอ้งการของอุตสาหกรรมยานยนตก็์ยงัมีทิศทางท่ีดีและมีแนวโนม้การเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ือง ทั้งจากนโยบายในประเทศและนโยบายของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในการลงทุนระบบขนส่งมวลชนท่ี
เช่ือมโยงระหว่างประเทศ จะลว้นเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดความตอ้งการรถยนต์ของประชาชนในประอาเซียน มี
จ านวนเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปลายปี พ.ศ. 2558 
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2556) จากการสงัเกตอุปกรณ์ประดบัยนต ์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1.  อุปกรณ์ประดับยนต์ส าหรับตกแต่งความสวยงามให้แก่รถยนต์ เช่น ตวัถงั ลอ้แม็ก เคร่ืองเสียง               
เป็นตน้ 
 2.  อุปกรณ์ประดบัยนตส์ าหรับตกแต่งแรงเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะของรถยนต ์เช่น เคร่ืองยนต ์ระบบส่งก าลงั       
ช่วงล่าง ลอ้แมก็ ยาง เป็นตน้ 
 นอกจากน้ีจากขอ้มูลของผูจ้ดัการ 360 องศา ยงัพบวา่ตลาดเคร่ืองเสียงติดรถยนตมี์การเติบโตเพ่ิมข้ึนจาก 
1,500 ลา้นบาท จากปี พ.ศ.  2551 เป็น 2,000 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2552 สาเหตุหลกัมาจาก เคร่ืองเสียงท่ีติดมากบั
ตวัรถยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคโดยเหตุหลกัมาจากการควบคุมตน้ทุนอาจบีบบงัคบัใหต้อ้งลด
ระดับคุณภาพหรือประสิทธิภาพในหลายส่วนลงและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันผูบ้ริโภคจะหันมาดูแลรักษา
รถยนตค์นัเดิมมากกวา่ และการออกรถใหม่ ดงันั้นเคร่ืองเสียงติดตั้งบนรถยนตก็์จะเป็นอีกหน่ึงอุปกรณ์ท่ีผูบ้ริโภค 
อาจจะท าการเปล่ียนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง (ผูจ้ดัการ 360 องศา รายสปัดาห์, 2552) 
 ในขณะท่ีผลส ารวจพฤติกรรมผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 ของส านักงานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2556) พบวา่ ภายในระยะเวลา 12 ปี ท่ีผ่านมานบัตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต
ในประเทศไทยมีจ านวนชัว่โมงการใชง้านอินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 
76.3 และผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 9 มีชั่วโมงการใช้งานต่อสัปดาห์ สูงถึง 105 ชั่วโมง ด้านอุปกรณ์การเขา้ถึง
อินเทอร์เน็ตนั้น ผูใ้ชมี้แนวโน้มหันมาใชอุ้ปกรณ์ท่ีสามารถพกพาไปไดทุ้กสถานท่ีมากข้ึน ทั้งสมาร์ทโฟนและ
แท็บเลต็ นอกจากนั้นยงัพบวา่กลุ่มผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 15 ปี และกลุ่มผูสู้งอาย ุใชแ้ท็บเลต็ในการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต
ในสัดส่วนท่ีสูงกวา่กลุ่มอายอ่ืุน  กิจกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ การใชง้านโซเชียล
มีเดีย ในขณะท่ีกิจกรรมหลกัยงัคงเป็นการรับส่งอีเมล ์และการคน้หาขอ้มูลเช่นเดิม 
 นอกจากน้ีจากการส ารวจช่องทางการจ าหน่ายอุปกรณ์ประดบัยนตใ์นปัจจุบนั นอกจากการเปิดจ าหน่าย
ในลกัษณะหน้าร้านแลว้ ยงัพบว่ามีการจ าหน่ายอุปกรณ์ประดบัยนตใ์นส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) และ
การคา้ออนไลน์ (e-Commerce) อีกดว้ย โดยขอ้มูลจากธนาคารไทยพาณิชย ์พบวา่ กิจการคา้ปลีกของไทยมีการให้
ความส าคญัและขยายตลาดมาสู่ช่องทางออนไลน์มากข้ึน เน่ืองจากจ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตของไทยยงัมีแนวโนม้
เติบโตสูง โดยในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา พบว่ามีการขยายตวัถึงราวร้อยละ 20 ต่อปี ขณะท่ีการซ้ือสินคา้ออนไลน์ก็
เติบโตตามไปดว้ย โดยขอ้มูลจาก บริษทั PwC Consulting (ประเทศไทย) จ ากดั เปิดเผยแนวโนม้ตลาดซ้ือสินคา้
ออนไลน์ในประเทศไทยวา่มีสญัญาณการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยเม่ือปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าตลาดมากกวา่ 100,000 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ท่ีมีมูลค่าการตลาดประมาณ 90,000 ลา้นบาท เน่ืองจากการขยายตวัของการใช้
โทรศพัท์มือถือ อีกทั้งปัจจุบนัผูบ้ริโภคเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดง่้าย ทั้งผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ 
จึงเอ้ืออ านวยต่อการสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นอุปกรณ์ส่ือสาร อีกทั้งราคาถูกกวา่สินคา้ในร้าน โดยส่วนใหญ่จะมี
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ส่วนลดจากราคาปกติประมาณ 5-10% ยิง่ดึงดูดความสนใจของนกัช็อปชาวไทย นอกจากน้ีสงัคมออนไลน์ยงัเป็น
ส่ือท่ีผูบ้ริโภคชาวไทยใชติ้ดตามแบรนด ์และ รีววิสินคา้ (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2557) 
 ไม่เพียงแต่ขายสินคา้เท่านั้น แต่การท าตลาดผา่นช่องทางออนไลน์จะช่วยเสริมรายไดใ้หก้บัธุรกิจคา้ปลีก
ของไทยอีกทางหน่ึง โดยช่องทางการตลาดออนไลน์ท่ีมีศกัยภาพเติบโตสูง ไดแ้ก่ discount coupon การโฆษณา
ออนไลน์  e-catalog หรือ social network ยอดนิยมอยา่งเฟซบุ๊ก (Facebook) มีส่วนอยา่งมากในการกระตุน้ยอดขาย
สินคา้ให้เติบโตและแข่งขนัได้ เน่ืองจากการเติบโตของจ านวนสมาชิกเฟซบุ๊กของคนไทยเพ่ิมข้ึนอย่างก้าว
กระโดดปัจจุบนัเกินกวา่ 10 ลา้นคนแลว้ หรือคิดเป็นสดัส่วนราวร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ 
 จากขอ้มูลดงักล่าวท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนตผ์่านเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ โดยมุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์และลกัษณะทางประชากรของผูท่ี้
สนใจอุปกรณ์ประดบัยนต์ ตลอดจนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบั
ยนตข์องผูท่ี้สนใจอุปกรณ์ประดบัยนต ์เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพฒันาช่องทางการจ าหน่ายอุปกรณ์ประดบั
ยนตผ์า่นส่ือสงัคมออนไลน์ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนต์ของผูท่ี้ซ้ืออุปกรณ์
ประดบัยนตผ์า่นเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์ของผูท่ี้ซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนตผ์า่นเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนตข์องผูท่ี้ซ้ือ
อุปกรณ์ประดบัยนตผ์า่นเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
 4. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน ์ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนตข์องผูท่ี้ซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนต์
ผา่นเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

 
กรอบแนวคิด   

จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรม
การเปิดรับส่ือ แนวคิดและทฤษฎีส่ือใหม่ ความรู้ทั่วไปเ ก่ียวกับเฟซบุ๊กแฟนเพจ  แนวคิดและทฤษฎี
ประชากรศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือ แนวคิดและ
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอุปกรณ์ประดบัยนต ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูว้ิจยัน ามาก าหนด
ตวัแปรและกรอบแนวคิดของการวจิยั ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
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    ตวัแปรต้น                                                          ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้ใชง้านเฟซบุ๊ก ซ่ึง
จากขอ้มูลของเวบ็ไซต ์it24hrs.com พบวา่ จ านวนประชากรท่ีใชง้าน Facebook ในประเทศไทย มีจ านวนประมาณ 
35,000,000 คน ค านวณหากลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากสูตรการค านวณขนาดของ Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage 
sampling) โดยขั้นแรกใชว้ิธีการการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากกลุ่มผูท่ี้มีความ
สนใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของร้านท่ีจ าหน่ายประดบัยนต์ท่ีมีจ านวนแฟนเพจมากกว่า 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

การตดัสินใจซื้ออปุกรณ์ 

ประดบัยนต์ผ่านส่ือออนไลน์ 

พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคม
ออนไลน์ 
- ประเภทของเคร่ืองมือท่ีใช ้
- ความถ่ีในการใชง้าน 
- ช่วงเวลาในการใชง้าน 
- วนัท่ีใชง้าน 
- สถานท่ีท่ีใชง้าน 
- ลักษณะการใช้งาน 
- เหตุผลในการใช้งาน 

 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
- ปัจจยัดา้นราคา 
- ปัจจยัดา้นสถานท่ีจดั

จ าหน่าย 
- ปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาด 
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10,000 คน จ านวน 5 แฟนเพจ ไดแ้ก่  1) Ip carcare ประดบัยนตร์าคาถูกทั้งปลีกและส่ง มีจ านวนแฟนเพจ 90,367 
คน  2) TaSracingshop ขายเบาะแต่งและอุปกรณ์ประดับยนต์ทุกชนิด มีจ านวนแฟนเพจ 22,346 คน  3) KCC 
Autoshop ร้านขายอะไหล่ประดบัยนต์ส่งทัว่ประเทศ มีจ านวนแฟนเพจ 15,422 คน  4) 129 Auto Shop ขายของ
แต่งรถ มีจ านวนแฟนเพจ 13,698 คน  และ 5)  Zeed Autopart ประดบัยนต ์จ าหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนตร์าคาส่ง 
มีจ านวนแฟนเพจ 10,720 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 24 กนัยายน 2558) จากนั้นจึงใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา 
(Quota Sampling) และการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) ตามล าดบั   
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผู ้
ท่ีตอบแบบสอบถาม  ส่วนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์  ส่วนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และส่วนท่ี 4 ความคิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  การตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือวจิยัในดา้นความตรงของเน้ือหา โดยใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา และความถูก
ตอ้งของเน้ือหา จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบแลว้ ไปทดลองเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้มีความสนใจซ้ือ
อุปกรณ์ประดบัยนตผ์่านส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 ตวัอยา่ง เพ่ือทดสอบความเช่ือมัน่ 
โดยใชว้ธีิการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดเ้ท่ากบั 0.89   
 สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ใชอ้ธิบายตวัแปรดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล
ของกลุ่มตวัอยา่ง และตวัแปรดา้นพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์ของประชากร  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ใชอ้ธิบายตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนต์
ผา่นเฟซบุ๊กแฟนเพจ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การทดสอบการแจก
แจงแบบที (t test) ใชใ้นการทดสอบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (one-way ANOVA) ใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ซ่ึง
หากผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธี LSD (Least 
Significant Difference) ต่อไป โดยงานวจิยัน้ียอมรับสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สรุปผลการวจัิยและอภิปรายผล 
 1. ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษา
ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งทัว่ไป และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 
– 30,000 บาท มีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มาวภิา อศัวจ ารูญ (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน
การซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนตใ์นอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ซ่ึงพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และมีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีเช่นเดียวกบังานวจิยัน้ี หากแต่ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งจากงานวจิยัของ   มา
วิภา อศัวจ ารูญ ในดา้นอ่ืน ๆ มีความแตกต่างกนั กล่าวคือ มีอายุ 41-50 ปี มีอาชีพเป็นเจา้ของธุรกิจหรือธุรกิจ
ส่วนตวั มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาท มีสถานภาพสมรส ซ่ึงถือว่ามีความแตกต่างกันอยู่หลาย
ประการ สาเหตุส าคญัท่ีท าให้กลุ่มตวัอย่างมีความแตกต่างกันอาจเน่ืองมาจากลกัษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ประชากร วฒันธรรม และช่วงเวลาท่ีท าการวจิยัมีความแตกต่างกนั อยา่งไรก็ตาม ผลการวจิยัในคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็น
วา่ผูท่ี้ช่ืนชอบการซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนตแ์ละการตกแต่งรถยนต ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีพ้ืนฐานความรู้ในระดบั
ปริญญาตรี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในระดบัปานกลางถึงค่อนขา้งสูง 
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 2. พฤติกรรมการเปิดรับเฟซบุ๊กของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่ใชง้านเฟซบุ๊กผ่านโทรศพัท์มือถือ มี
ความถ่ีในการใชง้านเฟซบุ๊ก 1 - 3 ชัว่โมงต่อคร้ัง ใชง้านเฟซบุ๊กในช่วงเวลา 18.01 - 24.00 น. ใชง้านเฟซบุ๊กทุกวนั 
ใชง้านเฟซบุ๊กบริเวณบา้นพกั ใชง้านเฟซบุ๊กในขณะพกัผ่อน ใชง้านเพ่ือการติดต่อส่ือสาร โดยผลการวจิยัดงักล่าว
มีความใกลเ้คียงกบัผลงานวจิยัของ ธญัญพสัส์ เกตุประดิษฐ ์(2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตในดา้นสถานท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตบ่อยท่ีสุดอยูใ่นท่ีท างาน ดา้นความถ่ีในการใชง้านอินเทอร์เน็ตพบวา่ มี
การใช้งานทุกวนั มีระยะเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตคร้ังละ 2-6 ชั่วโมง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าประชาชนใน
ปัจจุบนัใชเ้วลาไปกบัการเล่นอินเทอร์เน็ตและส่ือสงัคมออนไลน์ โดยเฉล่ียมากกวา่ 1 ใน 6 ของทุก ๆ วนั  
 3. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนตผ์่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริม
การตลาด และดา้นผลิตภณัฑ ์แสดงใหเ้ห็นวา่การใชช่้องทางในการจ าหน่ายอุปกรณ์ประดบัยนตผ์่านเฟซบุ๊กแฟน
เพจ ถือเป็นช่องทางท่ีคนรุ่นใหม่ใหค้วามสนใจ ซ่ึงมีผูเ้ขา้สู่ส่ือสงัคมออนไลน์ต่อวนัเป็นจ านวนมาก สอดคลอ้งกบั
ความหมายของส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ท่ีอธิบายวา่เป็นช่องทางการส่ือสารรูปแบบใหม่ท่ีไดรั้บความ
นิยมอย่างมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เน่ืองจากสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายสังคมของผูใ้ชไ้วไ้ดต้ลอดเวลา และเป็น
ส่ือกลางในการแบ่งปันเน้ือหาแบบมลัติมีเดียไดจ้ากอุปกรณ์ส่ือสารใกลต้วั เช่น แท็บเลต็ สมาร์ทโฟน เป็นตน้ ส่ือ
สังคมออนไลน์ท่ีได้รับความนิยม เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูป (YouTube) ลิงเคดอิน 
(LinkedIn) เป็นตน้ ซ่ึงผลการส ารวจ เม่ือปี พ.ศ. 2556 พบว่า ทั่วโลกมีสมาชิกเฟซบุ๊กทั้งส้ิน 1,000 ลา้นบญัชี 
สมาชิกกูเก้ิลพลสั 235 ลา้นบญัชี สมาชิกทวิตเตอร์มากกว่า 200 ลา้นบญัชี สมาชิกลิงเคดอิน 160 ลา้นบญัชี และ
สมาชิกพินเทอเรสต ์10.4 ลา้นบญัชี ในขณะท่ีคนไทยเป็นสมาชิกในเครือข่ายเฟซบุ๊กทั้งส้ิน 24 ลา้นบญัชี (ศูนย์
ขอ้มูล&ข่าวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง, 2558) 
 4. การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ลักษณะทางประชากรของผูท่ี้ซ้ืออุปกรณ์ประดับยนต์ผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดับยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจแตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูซ้ื้ออุปกรณ์ประดับยนต์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีอายุต่างกัน มีการตดัสินใจซ้ือ
อุปกรณ์ประดบัยนตผ์่านเฟซบุ๊กแฟนเพจแตกต่างกนัในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
และในภาพรวม และผูซ้ื้ออุปกรณ์ประดบัยนตผ์า่นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีอาชีพต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์
ประดบัยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และใน
ภาพรวม  แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบั
แนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ซ่ึงอธิบายวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลท าการ
คน้หา การซ้ือ การใช้ การประเมินผลและการใช้จ่ายในผลิตภณัฑ์และบริการโดยคาดว่าจะตอบสนองความ
ตอ้งการของเขาได้ โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคในด้านของปัจจัยส่วนบุคคลนั้น การ
ตดัสินใจของผูซ้ื้อมกัไดรั้บอิทธิพลจากคุณสมบติัส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น อายุ อาชีพ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา รูปแบการด าเนินชีวติ วฏัจกัรชีวติครอบครัว เป็นตน้  
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 5. การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนตผ์า่นเฟซบุ๊กแฟนเพจแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ พฤติกรรมการ
เปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ การใชง้านเฟซบุ๊กผ่านอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนั ความถ่ีการใชง้านท่ี
แตกต่างกนั ช่วงเวลาการใชง้านท่ีแตกต่างกนั วนัใชง้านท่ีแตกต่างกนั สถานท่ีใชง้านท่ีแตกต่างกนั ลกัษณะการใช้
งานท่ีแตกต่างกนั และเหตุผลการใชง้านท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนตผ์่านเฟซบุ๊ก
แฟนเพจไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น และในภาพรวม แสดงใหเ้ห็นวา่ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์ของผู ้
ซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจกบัการตดัสินใจว่าจะซ้ือหรือไม่ซ้ือนั้น ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัแต่
อยา่งใด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากอุปกรณ์ประดบัยนตเ์ป็นสินคา้ในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ส าหรับคนท่ีมีใจ
รักหรือช่ืนชอบการตกแต่งรถยนตเ์ป็นพิเศษ ดงันั้นแมว้า่จะเป็นการซ้ือขายอุปกรณ์ประดบัยนตผ์่านเฟซบุ๊กแฟน
เพจก็ตาม แต่การตดัสินใจซ้ือหรือไม่นั้น จึงไม่เก่ียวขอ้งในเชิงพฤติกรรมใด ๆ  เก่ียวกบัการใชง้าน Facebook ของผู ้
ซ้ือนัน่เอง ซ่ึงผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ       ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ท่ีอธิบายวา่ ปัจจยัท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบไปดว้ย 1) ปัจจยัทางวฒันธรรม 2) ปัจจยัทางสงัคม 3) ปัจจยัส่วน
บุคคล และ 4) ปัจจยัทางจิตวิทยา ซ่ึงในปัจจยัท่ีกล่าวมาน้ีไม่พบวา่มีปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคม
ออนไลน์เขา้มาเก่ียวขอ้งแต่อยา่งใดเลย  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจยัท่ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20 – 30 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ลูกจา้งทัว่ไป และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 15,001 – 30,000 บาท นั้น ช่วยแสดงให้เห็นถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีผูป้ระกอบการจ าหน่ายอุปกรณ์ประดบั
ยนตค์วรให้ความส าคญั ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลดงักล่าว มาใชเ้พ่ือการก าหนดกลุ่มประชากรในการส่ือสารผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ ซ่ึงสามารถเลือกคดักรองดว้ยปัจจยัส่วนบุคคลได ้
 2. พฤติกรรมการเปิดรับเฟซบุ๊กของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ส่วนใหญ่ใชง้านเฟซบุ๊กผ่านโทรศพัท์มือถือ มี
ความถ่ีในการใชง้านเฟซบุ๊ก 1 - 3 ชัว่โมงต่อคร้ัง ใชง้านเฟซบุ๊กในช่วงเวลา 18.01 - 24.00 น. ใชง้านเฟซบุ๊กทุกวนั 
ใชง้านเฟซบุ๊กบริเวณบา้นพกั ใชง้านเฟซบุ๊กในขณะพกัผ่อน และใชง้านเพ่ือการติดต่อส่ือสาร จากขอ้มูลดงักล่าว
ช่วยแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กของผูบ้ริโภคท่ีผูป้ระกอบการจ าหน่ายอุปกรณ์ประดบัยนต์
ควรให้ความส าคญั ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลดังกล่าว มาใช้เพ่ือการก าหนดช่วงเวลาในการส่ือสารผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ ซ่ึงสามารถเลือกก าหนดช่วงเวลาการส่ือสารได ้
 3. จากผลการวิจยัท่ีพบวา่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนตผ์่านเฟซบุ๊กแฟนเพจโดยภาพรวมมีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริม
การตลาด และดา้นผลิตภณัฑ ์แสดงใหเ้ห็นวา่การใชช่้องทางในการจ าหน่ายอุปกรณ์ประดบัยนตผ์่านเฟซบุ๊กแฟน
เพจถือเป็นช่องทางท่ีคนรุ่นใหม่ใหค้วามสนใจ ซ่ึงมีผูเ้ขา้สู่ส่ือสังคมออนไลน์ต่อวนัเป็นจ านวนมาก แสดงใหเ้ห็น
ว่าช่องทางการส่ือสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจมีประสิทธิภาพ ผูป้ระกอบการจ าหน่ายอุปกรณ์ประดบัยนตค์วรให้
ความส าคญัต่อการประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางดงักล่าวใหมี้ความต่อเน่ือง 
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 4. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ซ่ึงพบว่า ผูซ้ื้ออุปกรณ์ประดับยนต์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีอายุ
ต่างกนั มีการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจแตกต่างกนัในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด และในภาพรวม และผูซ้ื้ออุปกรณ์ประดบัยนตผ์า่นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีอาชีพต่างกนั 
มีการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนตผ์่านเฟซบุ๊กแฟนเพจแตกต่างกนัในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย และในภาพรวม  แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค ดงันั้น ผูป้ระกอบการจ าหน่ายอุปกรณ์ประดบัยนตค์วรใหค้วามส าคญัต่อรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ให้
สอดคลอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลดงักล่าว 
 5. ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ซ่ึงพบวา่ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่  
การใชง้านเฟซบุ๊กผา่นอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกนั ความถ่ีการใชง้านท่ีแตกต่างกนั ช่วงเวลาการใชง้านท่ีแตกต่างกนั วนั
ใช้งานท่ีแตกต่างกัน สถานท่ีใช้งานท่ีแตกต่างกัน ลกัษณะการใช้งานท่ีแตกต่างกัน และเหตุผลการใช้งานท่ี
แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบัยนตผ์่านเฟซบุ๊กแฟนเพจไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น และใน
ภาพรวม แสดงใหเ้ห็นวา่ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์ไม่มีผลใด ๆ ต่อการตดัสินใจซ้ืออุปกรณ์ประดบั
ยนตผ์่านส่ือสังคมออนไลน์ ดงันั้น ผูป้ระกอบการจ าหน่ายอุปกรณ์ประดบัยนตจึ์งควรใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัใน
ดา้นอ่ืน ๆ เช่น ปัจจยัส่วนบุคคล มากกวา่ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ  
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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบับรรยากาศองคก์ารและประสิทธิภาพในการท างาน ของ
บุคลากร ส านักป้องกนั ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างาน 3)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์ารกบัประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคคลากร ส านักป้องกนั ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กลุ่มตวัอย่างเป็นบุคลากรระดบัปฏิบติัการของส านัก
ป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟ  จ านวน 140 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ทางสถิติ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีและเอฟ  
การวิเคราะห์ค่าสหสัมพนัธ์ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน  ส่วนประสบการณ์ในการท างาน และรายได ้ มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 บรรยากาศองค์การด้านการเห็นคุณค่า  ด้านการสนับสนุน ด้านความผูกพนั                     
มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ค าส าคญั : บรรยากาศองคก์าร ประสิทธิภาพในการท างาน 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were (1) to study the levels of organizational climate and performance 

efficiency of the employees working at Forest Protection and Fire Control Office; (2) to study demographic 
factors affecting performance efficiency of the employees and (3) to study the relationship between organizational 
climate and performance efficiency of the employees at Forest Protection and Fire Control Office. The sample size was 
140 employees from  Practitioner Level (K1) at Forest Protection and Fire Control Office. The research instrument was 
questionnaires. The statistics analysis were frequency, percentage, average, standard deviation, T-Test, F-Test 
(ANOVA) and Pearson Correlation. The results of this research showed that (1) demographic factors as follows 
: gender, age and educational level do not affect performance efficiency of the employees. (2) Work experience 
and income affect performance efficiency of the employees at the statistical significance level of .05. (3) The 
organizational climate concerning appreciation, support and connection to the organization relates to performance 
efficiency at the statistical significance level of .05. 

 
KEYWORDS:  Organizational Climate, Performance Efficiency 
 

บทน า 
องคก์ารถือวา่เป็นหน่วยยอ่ยทางสงัคมอยา่งหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลมากท่ีสุด ดว้ยเหตุผลท่ีองคก์ารเป็น

การรวมตวักนัของกลุ่มคนท่ีมีวตัถุประสงคร่์วมกนัและด าเนินงานเพื่อบรรลุ วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของกลุ่ม
ท่ีก าหนดไว ้(Griffin, 2005) และหากต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพฒันาองค์การแลว้ ส่ิงท่ีนักพฒันา
องค์การจะตอ้ง พิจารณาเปล่ียนแปลงก่อนอ่ืนคือ บรรยากาศองคก์าร เน่ืองจาก บรรยากาศองคก์ารเป็นลกัษณะ
ของ บรรยากาศท่ีบุคลากรปฏิบติังานบรรลุผลส าเร็จและรู้สึกมีความสุขในการปฏิบติังาน (Gray, 2007) เนน้การ
ประสานสัมพนัธ์และความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัใน องคก์าร จึงเป็นสภาพบรรยากาศองคก์ารท่ีมุ่งผลส าเร็จของงาน 
บุคลากรพึงพอใจในงาน รู้สึกมี ความสุขในการปฏิบติังาน เกิดความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัในการท างาน มีผลการ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ ท่ีดีต่อกนัระหวา่งบุคคล ส่งผลให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงบรรยากาศ 
องค์การถือว่ามีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้งานเกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย หรือบรรลุวตัถุประสงค์ ขององค์การท่ี
ก าหนดไวร่้วมกนั  

ในปัจจุบนัการด าเนินงานของหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน ตอ้งใหค้วามส าคญักบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีจะ
น าพาและขบัเคล่ือนหน่วยงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร บุคลากรในองคก์ารถือเป็นปัจจยัส าคญัใน
การบริหารงานราชการ การปฏิบติังานของบุคคลนอกจากจะใชค้วามรู้ ความสามารถแลว้ยงัเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัอ่ืน
โดยเฉพาะสภาพแวดลอ้มขององคก์าร ซ่ึงถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการท างานท่ีมีผลต่อคุณภาพของงาน 
บรรยากาศองคก์ารควรเป็นบรรยากาศท่ีดีหรือเอ้ืออ านวยแก่บุคคลในการปฏิบติังาน เพราะเป็นส่ิงส าคญัท่ีกระตุน้
ใหบุ้คคลในองคก์ารเกิดความสบายใจ มีความสนุก มีความสุขในการท างาน เกิดความไวว้างใจในองคก์าร มีความ
เสียสละและเตม็ใจท างาน และมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร ท าให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ ส่งผลใหมี้
อตัราการขาดงาน การโยกยา้ย การลาออกของบุคลากรลดลง และก่อให้เกิดผลดีต่อองคก์ารคือท าใหอ้งคก์ารเกิด
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การพฒันา มีความเจริญกา้วหนา้ แต่ในทางตรงกนัขา้มหากบรรยากาศองคก์ารไม่ดีหรือไม่เอ้ืออ านวยแก่บุคคลใน
การปฏิบติังาน จะท าให้บุคคลเกิดความไม่สบายใจ เบ่ือหน่ายต่องาน เกิดความไม่ไวว้างใจในองคก์าร ท าให้การ
ปฏิบติังานไม่เต็มศกัยภาพ การปฏิบติังานดว้ยความเฉ่ือยชา ขาดความกระตือรือร้น ไม่มีประสิทธิภาพในการ
ท างาน ท าใหเ้กิดการโยกยา้ยงาน การลาออกจากงาน  

จากภาวะดังกล่าวผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและ
ประสิทธิภาพในการท างาน เน่ืองจากเป็นอีกตวัแปรหน่ึงท่ีจะท าใหอ้งคก์ารสามารถธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถไวใ้หอ้ยูก่บัองคก์ารต่อไป การศึกษาน้ีจะท าใหท้ราบวา่บรรยากาศองคก์ารดา้นใดบา้ง ท่ีจะส่งเสริม
ให้พนักงานเกิดประสิทธิภาพในการท างาน ผลการศึกษาท่ีได้รับจะเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร 
สามารถน าไปใชใ้นการพิจารณาปรับปรุง ให้มีบรรยากาศองค์การท่ีเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้
บุคลากรเกิดความผกูพนัต่อองคก์ารเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนลดอตัราการสูญเสียบุคลากรไดต้่อไป 

 

กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
การศึกษาคร้ังน้ี ไดน้ าแนวคิดบรรยากาศองค์การของ (Stringer, 2002) ท่ีไดพ้ฒันามาจากแนวคิดของ ลิ

ทวินและสตริงเจอร์ (Litwin & Stringer, 1968)  โดยไดนิ้ยาม บรรยากาศขององคก์ารไวว้า่สภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์ารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองคก์าร แบ่งไดเ้ป็น 6 ดา้น คือ 1) ดา้นโครงสร้าง (Structure) 2) ดา้น
มาตรฐาน (Standard) 3) ดา้นความรับผิดชอบ (Responsibility) 4) ดา้นการเห็นคุณค่า (Recognition) 5) ดา้นการ
สนบัสนุน (Support)  6) ดา้นความผูกพนั (Commitment) และไดศึ้กษาแนวคิดของ Peterson & Plowman  ซ่ึงได้
ให้แนวคิดคิดและองคป์ระกอบของประสิทธิภาพไว ้4 องคป์ระกอบ คือ คุณภาพของงาน (quality) ปริมาณงาน 
(quantity)   เวลา (time) และค่าใชจ่้าย (costs) ในการด าเนินงานทั้งหมดจะตอ้งเหมาะสมกบังาน และวิธีการคือ
จะตอ้งลงทุนนอ้ยและไดก้ าไรมากท่ีสุด 

ในการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีไดใ้ชแ้นวคิดบรรยากาศองคก์ารของ (Stringer, 2002) ท่ีไดพ้ฒันามาจาก
แนวคิดของ ลิทวินและสตริงเจอร์ (Litwin & Stringer, 1968) และแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพ (Peterson & 
Plowma, 1953)  มาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัไดด้งัภาพประกอบ 1 
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       ตวัแปรอสิระ           ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาระดบับรรยากาศองค์การและประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลากร ส านักป้องกัน 

ปราบปราม และควบคุมไฟป่า (กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช) 
2.  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
3.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นบรรยากาศองค์การกบัประสิทธิภาพในการท างานของ

บุคคลากร ส านกัป้องกนั ปราบปราม และควบคุมไฟป่า (กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช) 
 

สมมติฐานในการวจัิย 
1.  ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานท่ีแตกต่างกนั 
2.  ปัจจยัดา้นบรรยากาศองค์การมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร ส านัก

ป้องกนั ปราบปราม และควบคุมไฟป่า (กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช) 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรระดบัปฏิบติัการ ส านกัป้องกนั ปราบปราม และควบคุม
ไฟ  ทั้งหมด จ านวน 140 คน  เน่ืองจากมีประชากรจ านวนนอ้ย จึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนประชากรทั้งหมด  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยจ าแนกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- ประสบการณ์ในการท างาน 
- รายได ้

บรรยากาศองค์การ (Stringer) 
- ดา้นโครงสร้าง 
- ดา้นมาตรฐาน 
- ดา้นความรับผิดชอบ 
- ดา้นการเห็นคุณค่า 
- ดา้นการสนบัสนุน 
- ดา้นความผกูผนั 
 

ประสิทธิภาพในการท างาน 
-ดา้นคุณภาพของงาน 
-ดา้นปริมาณงาน 
-ดา้นเวลา 
-ดา้นค่าใชจ่้าย 
(Plowman & Peterson, 1953) 
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ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร จ านวน 5 ข้อ โดยครอบคลุมขอ้มูลเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และรายได ้ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามบรรยากาศองคก์าร ลกัษณะค าถามเป็นค าถาม
ปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั มีจ านวน 24 ขอ้ ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
โครงสร้าง ดา้นมาตรฐาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นการเห็นคุณค่า ดา้นการสนบัสนุน และดา้นความผกูพนั ส่วน
ท่ี 3 แบบสอบถามประสิทธิภาพในการท างาน ลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดบั มีจ านวน 12 ขอ้ ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้น
เวลา และดา้นค่าใชจ่้าย  โดยไดท้ าการหาคุณภาพของแบบสอบโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคลอ้งโดยใช้
สูตร IOC ซ่ึงมีค่าดัชนีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามแต่ละขอ้อยู่ระหว่าง 0.67-1  และน าไปทดลองใชก้บั
บุคลากรท่ีไม่ใช่กลุ่มประชากรจ านวน  30  คน  ไดค้่าอ านาจจ าแนก มีค่าระหวา่ง .31 ถึง .62 และค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัเท่ากบั  0.81สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test การทดสอบเอฟ หรือ One Way ANOVA และการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ 2 
ตวัแปร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเป็นผูเ้ก็บรวบรวมดว้ยตนเอง อตัราไดรั้บคืน 
ร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามท่ีน าไปเก็บขอ้มูลทั้งหมด  

 

สรุปผลการวจัิย 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 67.10 มีอาย ุ30-
40 ปี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 37.10 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 74.30 
ประสบการณ์ในการท างาน  6-10 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 38.60 และส่วนใหญ่มีรายได ้20,001-30,000 
บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6  

บรรยากาศองค์การในภาพรวมมีความเห็นอยู่ในระดับสูงมีค่าเฉล่ีย 4.39 โดยด้านการสนับสนุน มี
ความเห็นอยู่ในระดบัสูง อนัดบัแรก มีค่าเฉล่ีย 4.55 รองลงมา  คือ  ดา้นความผูกพนั ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น
โครงสร้าง ดา้นมาตรฐาน  ดา้นการไดรั้บการยอมรับ มีความเห็นอยูใ่นระดบัสูงทั้งหมด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.47  4.37  
4.35  4.33  และ 4.32 ตามล าดบั 

ประสิทธิภาพในการท างานในภาพรวมมีความเห็นอยู่ในระดับสูงมีค่าเฉล่ีย 4.40 โดยด้านเวลา มี
ความเห็นอยู่ในระดบัสูง อนัแรก มีค่าเฉล่ีย 4.46 รองลงมาคือ ดา้นปริมาณ  ดา้นคุณภาพ  และดา้นค่าใชจ่้าย มี
ความเห็นอยูใ่นระดบัสูงทั้งหมด  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 4.38 และ 4.38 ตามล าดบั 

 

ตารางที ่1  แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการท างาน จ าแนกตาม
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา 

t P F P F P 
ประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 

0.80 0.43 0.584 0.626 1.124 0.328 
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 จากตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรส านกัป้องกนั ปราบปราม 
และควบคุมไฟป่า (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช) ท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการท างาน พบว่า ปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 เน่ืองจากค่า P มากกวา่ 0.05  
 

ตารางที ่2  แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการท างาน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน และรายได ้

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ประสบการณ์ในการท างาน รายได ้

F P F P 
ประสิทธิภาพในการท างาน 3.552 0.016* 3.552 0.016* 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรส านกัป้องกนั ปราบปราม 
และควบคุมไฟป่า (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช) ท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการท างาน พบว่า ปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์ในการท างาน รายได ้มีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 เน่ืองจากค่า P นอ้ยกวา่ 0.05  
 
ตารางที่  3  แสดงค่าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์ารและประสิทธิภาพในการ

ท างานของบบุคลากรส านกัป้องกนั ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 

บรรยากาศองคก์าร 
ประสิทธิภาพในการท างาน 
r p-value 

ดา้นโครงสร้าง 0.272 0.001 
ดา้นมาตรฐาน 0.109 0.202 
ดา้นความรับผดิชอบ 0.160 0.060 
ดา้นการเห็นคุณค่า 0.536 0.000 
ดา้นการสนบัสนุน 0.846 0.000 
ดา้นความผกูพนั 0.976 0.000 

รวม 0.665 0.000 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่าการปัจจยับรรยากาศองคก์าร  ดา้นการเห็นคุณค่า  ดา้นการสนับสนุน  ดา้นความ
ผูกพนั และบรรยากาศองค์การโดยรวม มีสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรส านักป้องกนั 
ปราบปราม และควบคุมไฟป่า  โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง และมีความสัมพนัธ์ไปในทางเดียวกนั อยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนบรรยากาศองค์การ ในด้านโครงสร้าง และด้านความรับผิดชอบ มี
ความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่ามาก หรือไม่มีความสมัพนัธ์กนั  
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อภิปรายผล 
บุคลากรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศท่ีต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัผลงานวิจยัของ มทันพร ค าบุญ และสุปราณี คมคาย (2546)ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนกังานฝ่ายผลิต : กรณีศึกษา บริษทัควอลิต้ี สกิลล ์จ ากดั พบวา่ พนกังานท่ีมีอายุ เพศ รายได ้
สถานภาพสมรส การศึกษา อายกุารท างานต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกนั 

บุคลากรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายตุ่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับผลงานวิจัยของ เพียงภทัร์  เจริญพิทยา (2546) ศึกษา เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองค์การ 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารกบัผลการปฏิบติังาน ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานท่ีมีเพศและอายตุ่างกนัมี
ผลการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  

บุคลากรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกนัใน
ทุกดา้นยกเวน้ในดา้นเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวนัวิสาข ์  เกิดผล (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพของทีมงานของบริษทัในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนประกอบยานยนตใ์นจงัหวดั
สมุทรปราการ ผลการวจิยัสรุปวา่ พนกังานในระดบัปฏิบติัการท่ีมีการศึกษาขั้นสูงสุดแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพของทีมงานไม่แตกต่างกนั  

บุคลากรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการ
ท างานแตกต่างกนัในดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา และโดยรวมทุกดา้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุนิสา สงบเงียบ 
 (2551)ท่ีไดท้ าการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั 
มิน อิก เทคโนโลยี แลนด์ จ ากดั) ผลการวิจยัพบว่าพนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัแตกต่างกนั   

บุคลากรท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดแ้ตกต่างกนั มีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกนัในดา้น
ปริมาณงาน ดา้นเวลา และโดยรวมทุกดา้น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชาริณี จนัทร์แสงศรี (2540) ศึกษาเร่ืองปัจจยั
ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ ของบริษทัวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั พบวา่ ปัจจยัสภาพภูมิหลงัทางเศรษฐกิจ และสงัคม คือ สถานภาพสมรส ระดบัต าแหน่ง รายได ้
ปัจจยัดา้นความพึงพอใจในการท างาน คือ ความส าเร็จในการปฏิบติังาน สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานจึงมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  

โดยสรุปผลงานวจิยัอธิบายไดว้า่องคก์ารน้ีไดมี้การน าเอาระบบประเมินผลงานแบบการตั้งเป้าหมายส่วน
บุคคล (Key Performance Indicator) มาใชก้บับุคลากรทุกคนในองคก์ร ท าให้บุคลากรทุกคนตอ้งปฏิบติังานอยา่ง
เต็มท่ีเพ่ือสร้างผลงานใหก้บัตนเอง เพราะหากบุคลากรท่านใดไม่สามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดจะ
ไดรั้บผลประเมินการปฏิบติังานส่วนบุคคลในระดบัต ่า ซ่ึงส่งผลต่อรายไดแ้ละผลตอบแทนในรูปเงินโบนสัต ่าไป
ดว้ย จึงท าให้บุคลากรทุกคนตอ้งพยายามท่ีจะสร้างผลงานของตนเองอยา่งเต็มท่ี ดงันั้นปัจจยัส่วนบุคคล คือ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั จึงไม่ท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกนั แต่ในส่วนปัจจยัส่วนบุคคล
ในดา้นประสบการณ์การท างาน และรายได ้ท่ีแตกต่างกนั ท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกนั 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นบรรยากาศองค์การและประสิทธิภาพในการท างาน พบว่า
บรรยากาศองคก์ารในดา้นการเห็นคุณค่า  ดา้นการสนบัสนุน  ดา้นความผกูพนั และบรรยากาศองคก์ารโดยรวม มี



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

630 

สัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูง และมีความสัมพนัธ์ไปในทางเดียวกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเฮลริเกล และสโลคุม 
(Hellriegel&Slocum, 1974, p.298) ท่ีกล่าวว่า บรรยากาศองค์การ มีความส าคญัต่อผูบ้ริหารและบุคคลอ่ืน เช่น 
ความเหมาะสมระหว่างบุคคลและองค์การ ปรากฏว่ามีผลกระทบต่อผลการปฏิบติังานและความพึงพอใจของ
บุคลากรในองคก์าร  

 จากการอภิปรายผลดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า บรรยากาศองค์การมีความสัมพนัธ์เชิงบวกและมี
ความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร ส านักป้องกัน ปราบปราม และ
ควบคุมไฟป่า (กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพืช) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 

จากผลการวิจยัพบวา่บรรยากาศองค์การในดา้นโครงสร้าง ดา้นมาตรฐาน และดา้นความรับผิดชอบ มี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานต ่าหรือไม่มีความสัมพนัธ์กนั จึงเห็นควรว่าผูบ้ริหารองค์การควร
น าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงบรรยากาศองคก์ารทั้ง 3 ดา้น ดงัน้ี 

ดา้นโครงสร้าง องคก์ารควรมีการจดัโครงสร้างท่ีก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรอยา่ง
ชดัเจน โครงสร้างท่ีดีควรท าให้บุคลากรรู้สึกวา่งานของทุกคนมีการระบุหนา้ท่ีความรับผิดชอบไวอ้ยา่งชดัเจนวา่
ใครควรท างานอะไรและใครมีอ านาจตดัสินใจ ความรู้สึกว่ามีโครงสร้างท่ีดี มีผลอย่างยิ่งในการกระตุน้ให้เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

ดา้นมาตรฐาน   องคก์ารควรมีผลกัดนัใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานเพ่ือเพ่ิมระดบัความภาคภูมิใจของ
ผูป้ฏิบติังาน อนัจะส่งต่อประสิทธิภาพในการท างาน 

ดา้นความรับผิดชอบ องคก์ารควรให้บุคลากรไดรั้บความไวว้างใจและการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา 
ความรับผิดชอบระดบัสูงแสดงวา่ ผูป้ฏิบติังานรู้สึกมีความมัน่ใจและมีก าลงัใจในการแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน
ดว้ยตนเอง ซ่ึงส่งต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรมีวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพเพื่อตรวจสอบหรือหาค าอธิบายส าหรับขอ้คน้พบจากงานวิจัยเชิง
ปริมาณ 

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ เช่น ปัจจัยทางด้านส่ิงแวดลอ้ม การประกันคุณภาพ เพื่อคน้หา
ประเด็นปัญหาใหม่ๆ ท่ีเกิดจากปัจจยัดา้นอ่ืนนอกเหนือจากบรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคก์ารต่อไป 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งบุคลากรแต่ละประเภท เพ่ือใหเ้กิดความหลากหลายทางความคิด
ในเชิงสร้างสรรค ์
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วทิยาลยับัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1.เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ
พนกังานบริษทั ไนซ์ แอพพาเรลจ ากดั 2.เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของงานกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนกังานบริษทั ไนซ์ แอพพาเรล จ ากดั โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
น าผลจากแบบสอบถามมาทดสอบหาความเช่ือมัน่ (Reliability Coefficient) มีค่าเท่ากบั 0.896 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวจิยัคือ พนกังานบริษทั ไนซ์ แอพพาเรล จ ากดั จ านวน 300 คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
โดยใชส้ถิติแบบ Independent Sample t-test, F-Test(ANOVA) และสถิติหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยการ
วิเคราะห์แบบ Pearson Correlation ผลการวิจยัพบวา่  (1) เพศมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 (2) คุณลกัษณะงานมีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  

 
ค าส าคญั : คุณลกัษณะของงาน, ความผกูพนัต่อองคก์าร 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1 .  To study personal factors affecting organizational commitment 

of Nice Apparel Co., Ltd. staffs,  2 .  To study the relationship between job characteristics and  organizational 
commitment of Nice Apparel Co., Ltd. Staffs.  Questionnaires were used for data collection. The questionnaire 
answers were used to test the Reliability Coefficient yielded the value at 0.896 .  The sample groups used in the 
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research were 300 Nice Apparel Co., Ltd. staffs.  The data was analyzed using descriptive statistics such as 
frequency distribution, means, and standard deviation.  The data was analyzed to test the hypothesis by using 
Independent Sample t-test, F-Test (ANOVA) and statistical relationships between variables with Pearson 
Correlation analysis.  The results showed that (1) gender affecting organizational commitment with statistical 
significance at 0.05 level. (2) job characteristics affecting organizational commitment with statistical significance 
at the 0.05 level 

 
KEYWORDS : Job description, Organizational commitment 
 

บทน า 
ในประเทศไทย ยงัมีอีกอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจโดยรวม เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีสร้าง

รายไดติ้ดอนัดบัตน้ๆ รวมถึงยงัเป็นธุรกิจท่ีมีการจา้งงานสูง ก่อให้เกิดการกระจายรายไดสู่้ประชากร นั่นก็คือ 
“อุตสาหกรรมส่ิงทอ” ซ่ึงสภาพตลาดโดยรวมของส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 พิจารณาจาก
ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม ดชันีการส่งสินคา้ และดชันีสินคา้ส าเร็จรูป เพื่อดูการเปล่ียนแปลงของผลผลิต การ
จ าหน่ายสินคา้รวมทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ และปริมาณสินคา้ท่ีเหลือคงคลงั พบวา่สถานการณ์ผลผลิต
ในอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มโดยมากเพ่ิมข้ึน รวมทั้งการจดัจ าหน่ายสินคา้ทั้งในประเทศและระหวา่ง
ประเทศโดยมากเพ่ิมข้ึน แต่ปริมาณสินคา้คงคลงัใน-อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มโดยมากลดลง และมี
สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นอนัดบั  4 รองจากอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหาร
และเคร่ืองด่ืม อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรสานกังาน และอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามลาดบั บริษทั ไนซ์ แอพพาเรล 
จ ากดั ก็เป็นอุตสาหกรรมส่ิงทอท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตชุดกีฬาส่งออกต่างประเทศ ให้กบัแบรนด์ระดบั
โลก มาเป็นระยะเวลากว่า 32 ปี จากก าลงัการผลิตท่ีน้อย จนปัจจุบนัไดข้ยายก าลงัการผลิตไปอย่างรวดเร็ว ทั้ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศ ในประเทศส่วนมากจะอยู่ท่ีภาคอีสาน ต่างประเทศคือ ประเทศจีน และ
กมัพูชา ในอนาคตจะขยายไปสู่ประเทศเวียดนาม ก าลงัการผลิตเป็นทั้งแรงงานฝีมือ(Skilled Labor) และก่ึงฝีมือ
(Semi-Skilled Labor) อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มมีสายห่วงโซ่อุปทานท่ียาวเช่ือมโยงหลายอุตสาหกรรม
ยอ่ย จึงถูกแบ่งส่วนงานออกเป็นหลายส่วนงานยอ่ยๆ ซ่ึงท าในหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั แต่ทุกส่วนงานมีการท างานท่ี
เช่ือมโยงกนั ท าใหมี้การโอนยา้ยต าแหน่งหนา้ท่ีการงานเกิดข้ึน โดยเฉพาะในสายการผลิต ท่ีบางคร้ังจะตอ้งมีการ
เพ่ิมอตัราก าลงัการผลิตในบางขั้นตอน จึงตอ้งมีการโยกยา้ยพนกังานใหไ้ปท าในส่วนงานอ่ืนๆในระยะเวลาหน่ึง 
จากภาวะดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ืองของคุณลกัษณะงานกบัความผูกพนัต่อองค์การว่า
คุณลกัษณะงานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัขององคก์ารหรือไม่ ความแตกต่างของปัจจยัอ่ืนๆ เช่นปัจจยัส่วน
บุคคล เป็นผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รหรือไม่ ควรจะมีการจดัการในดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีการงานของพนกังานแต่
ละต าแหน่งอย่างไร เช่น การจัดการในดา้น Talent Management หรือ การประเมินผลการปฏิบติังาน และการ
จดัท า Job Description ขององคก์รต่อไป 
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กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
 การวจิยัคร้ังน้ี ไดศึ้กษาทฤษฎีคุณลกัษณะของงานของ Steers 1977 โดยไดใ้หค้  านิยามไวว้า่ คุณลกัษณะ
ของงานประกอบไปดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความหลากหลายของงาน, ความส าคญัของงาน, ความมีอิสระในการท างาน 
ผลป้อนกลบัของงานและงานท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น ท่ีน ามาใช้ในการศึกษความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อ
องคก์าร โดยใชท้ฤษฎีความผูกพนัต่อองคก์ารของ แอลเลนและเมเยอร์ Allen and Mayer, 1990 ซ่ึงไดแ้บ่งเป็น 3 
ประการ คือ ความผกูพนัทางดา้นความรู้สึก (Affective), ความผกูพนัทางดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร (Continuance) 
และความผกูพนัทางดา้นบรรทดัฐาน (Normative) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีได้ศึกษางานวิจยั อภิชาต จิวิริยะวฒัน์(2548) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนั
ต่อองคก์ารของพนกังาน ศึกษากรณี พนกังานส านกังาน บริษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่ ปัจจยั
ส่วนบุคคลต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์ารไม่แตกต่างกนั ในเร่ืองของ เพศระดบัต าแหน่งงาน และระยะทางจาก
บา้นถึงท่ีทางาน ส่วนในเร่ืองของอายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส และระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน (อายุงาน) 
แตกต่างกันจะมีความผูกพนั ต่อองค์การแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนยุทธ บุตรขวญั(2554) 
เปรียบเทียบความผูกพนัต่อองคก์ารจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
ยกเวน้ดา้นอาย ุและระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ชาญวุฒิ บุญชม(2553) ความผูกพนัต่อองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณีบุคลากรโรงเรียนอิสลามสันติชน พบว่า 
ปัจจยัท่ีมีผลกบัความผกูพนัในองคก์าร ไดแ้ก่ ความแตกต่างของระดบัต าแหน่งท าใหมี้ ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วน ความแตกต่างทางดา้นระดบัการศึกษาและระยะเวลาในการทางาน 
มีความผูกพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดศึ้กษางานวิจยัของ รักษรั์ศมี วฒิุ
มานพ(2555) ลกัษณะบุคคลและลกัษณะงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน พบว่า 
ความผูกพนัโดยรวมมีความสัมพนัธ์กับ ความก้าวหน้าในงานและโอกาสในการพฒันา การให้อ านาจและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน รายได ้และต าแหน่งงาน   

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าว สามารถท าเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัภาพประกอบท่ี 1 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อมูลส่วนบุคคล     

- เพศ      

- อาย ุ     

- อายงุาน      

- ต าแหน่งงาน     

- สถานภาพสมรส 
 

  

ความผูกพนัต่อองค์การ   
- ความผกูพนัดา้นจิตใจ 
- ความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร 
- ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน 

ทฤษฎีความผกูพนัต่อองคก์ารของ 

 

ปัจจยัด้านคุณลกัษณะของงาน 

- ความหลากหลายของงาน 

- ความส าคญัของงาน 

- ความมีอิสระในการท างาน 

- ผลป้อนกลบัของงาน 

- งานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

                
    
  

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
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วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงานบริษทั 

ไนซ์ แอพพาเรลจ ากดั          
2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะงานกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั ไนซ์ 

แอพพาเรล จ ากดั  
 

สมมติฐานในการศึกษา         
 1. พนกังานบริษทั ไนซ์ แอพพาเรล จ ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ  อาย ุอายงุาน ต าแหน่ง
งาน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั     

2. ปัจจยัทางดา้นคุณลกัษณะของงานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงไดเ้ก็บขอ้มูลการวิจยัในระหวา่ง

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 ประชากรเป็นบุคลากรระดบัพนกังานในสายการผลิต และสายสนบัสนุน ปี พ.ศ. 2559 
ในบริษทั ไนซ์ แอพพาเรล จ ากดั จ านวน 1,232 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดขนาดตวัอยา่งโดย
ใชสู้ตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1973 อา้งอิงจาก รุ่งณภา สีทะ, 2554 : 40) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 300 คน 
โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Proportional stratified random sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาก าหนดขอบเขต
เน้ือหาแบบสอบถาม เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล คุณลกัษณะของงาน สวสัดิการ และความผูกพนัต่อองค์การ ซ่ึง
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานใน
สายการผลิตและสายสนับสนุน ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ  อายุงาน ต าแหน่งงาน และสถานภาพสมรส โดย
ลกัษณะค าถามจะเป็นลกัษณะใหเ้ลือกตอบเพียงค าตอบเดียว ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะของ
งาน โดยแบ่งเป็นค าถามเก่ียวกบัดา้นความหลากหลายของงาน ดา้นความส าคญัของงาน ดา้นความมีอิสระในการ
ท างาน ดา้นผลป้อนกลบัของงาน และดา้นงานท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น จ านวนทั้งหมด 23 ขอ้ ส่วนท่ี 3 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร โดยแบ่งเป็นค าถามเก่ียวกบัความผูกพนัดา้นจิตใจ ความผกูพนัดา้น
การคงอยูก่บัองคก์าร และความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน จ านวนทั้งหมด 12 ขอ้ แบบสอบถามชุดท่ีผ่านการตรวจ
แก้ไขความถูกตอ้งของเน้ือหาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ไปทดลองใช้ (Try out) จ านวน 50 ชุด แลว้น าผลจาก
แบบสอบถามมาทดสอบหาค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ (Reliability Coefficient) ไดเ้ท่ากบั 0.896 สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติแบบ Independent Sample t-test, F-Test(ANOVA) และ
สถิติหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยการวิเคราะห์แบบ Pearson Correlation การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัขอ
หนงัสือจากวทิยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ไปยงับริษทั ไนซ์ แอพพาเรล จ ากดั เพ่ือขอ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัพนกังานในสายการผลิตและในสายสนบัสนุนจากบริษทั ไนซ์ แอพพาเรล 
จ ากดั อตัราการตอบรับคืน ร้อยละ 100 ของแบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด โดยใชว้ิธีการนบัจ านวนของพนกังาน
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ในแต่ละฝ่ายแผนกจากฐานขอ้มูล HRIS และติดตามแบบสอบถามคืนจากหัวหนา้ฝ่ายแผนกนั้นๆ โดยมีการแจง้
วนั เวลา และสถานท่ีในการส่งแบบสอบถามคืน ท าให้สามารถตรวจสอบจากจ านวนจากฐานขอ้มูลวา่ ฝ่ายแผนก
ใดยงัตอบรับกลบัมาไม่ครบ 
 

สรุปผลการวจัิย 
จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา จ านวน 300 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 

217 คน คิดเป็นร้อยละ 72.3 มีอายุอยู่ในช่วง 18-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 44 อายุงาน 1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.7  
ต  าแหน่งงานในสายการผลิต จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 77 และมีสถานภาพสมรสเป็นโสด จ านวน 191 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.7 

ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของงานภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 โดยดา้นงานท่ีมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น อยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 3.61 รองลงมาคือ ดา้นความส าคญัของงาน ดา้นความ
หลากหลายของงาน และดา้นผลป้อนกลบัของงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54, 3.32 และ 3.40 ตามล าดบั โดยดา้นความ
มีอิสระในการท างาน อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดเท่ากบั 2.96 ปัจจยัดา้นความผูกพนัต่อองคก์ารภาพ
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 โดยมีดา้นความผูกพนัดา้นจิตใจ อยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด
เท่ากบั 3.45 รองลงมาคือ ดา้นความผูกพนัดา้นบรรทดัฐาน อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 และดา้น
ความผกูพนัทางดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดเท่ากบั 3.08 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานในสายการผลิตและสายสนับสนุน ท่ีมีต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์าร จ าแนกตาม เพศ 

ตวัแปรทีศึ่กษา 
 เพศ 

 t P 

ความผูกพนัต่อองค์การ  2.77 .006 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เปรียบเทียบความคิดเห็นนของพนกังานในสายการผลิตและสาย
สนบัสนุน ท่ีมีต่อความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมแลว้พบวา่ พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลทางเพศ มีผลต่อความ
ผกูพนัขององคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจาก P นอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

ตารางที ่2 แสดงค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัคุณลกัษณะงาน กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

ตวัแปรทีศึ่กษา 

ความผูกพนัต่อองค์การ 

r Sig 

คุณลกัษณะของงาน .716 .000 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 2  แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะงาน กับความผูกพนัต่อ
องคก์าร พบวา่ ปัจจยัคุณลกัษณะงาน มีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์าร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
 

อภิปรายผล 
 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบักบัสมมติฐานการวจิยั และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุ่งฤทยั ทิพยศิ์โรเวฐน์ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง อิทธิพลในการท านายปัจจยัคุณลกัษณะ
งาน ลกัษณะองคก์าร ประสบการณ์การท างาน ต่อความผกูพนัขององคก์าร ของพนกังานในสวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี พบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซ่ึงผลการทดสอบพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีความ
ผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั เพศ จากการศึกษาพบวา่ มีจ านวนเพศหญิงมากกวา่เพศชาย อาจเป็นเพราะวา่ บริษทั 
ไนซ์ แอพพาเรล จ ากดั เป็นอุตสาหกรรมเก่ียวกบัส่ิงทอ พนกังานในสายการผลิตส่วนมากจะเป็นพนกังานเยบ็ ซ่ึง
เป็นเพศหญิง ท่ีจะมีความสามารถในการเยบ็ ปัก ถกั ร้อย อยูแ่ลว้ และมีความละเอียดในเน้ืองานมากกวา่ และใน
ปัจจุบนั เพศหญิงจะเป็นเพศท่ีท างานเก่ง และเร่ิมออกมาท างานมากข้ึน เพราะภาระ และค่าใชจ่้ายท่ีมากข้ึน โดย
เพศชายมีแนวโน้มมีความผูกพนัมากกว่าเพศหญิง อาจเน่ืองมาจากผูห้ญิงมีความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนงานบ่อย 
เพราะตอ้งการแสวงหาส่ิงท่ีดีท่ีสุด เงินเดือนท่ีสูง หรือสวสัดิการท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ตนเอง อาจเพราะจะตอ้งรับผิดชอบ
ภาระท่ีมีอยูไ่ม่วา่จะเป็นลูก ค่าใชจ่้ายต่างๆในบา้น หรือหน้ีสินท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

ปัจจัยด้านคุณลักษณะของงานมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การอยู่ในระดับสูง โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) มีค่าเท่ากบั .716 อาจเน่ืองมาจาก บริษทัฯมีการก าหนดต าแหน่งหนา้ท่ีการงานอยา่ง
ชดัเจน โดยแบ่งเป็น ฝ่าย ส่วน แผนก และจดัท า Job Description ในทุกต าแหน่งงานท่ีเช่ือมโยงกบั Functional ใน
การประเมิน Competency และ KPI ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รุ่งฤทยั ทิพยศิ์โรเวฐน์ (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง 
อิทธิพลในการท านายปัจจยัคุณลกัษณะงาน ลกัษณะองคก์าร ประสบการณ์การท างาน ต่อความผกูพนัต่อองคก์าร 
ของพนกังานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี พบวา่ คุณลกัษณะของงานมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิยในคร้ังนี้ 
 1. เน่ืองจากพนกังานส่วนมากเป็นผูห้ญิง และมีแนวโนม้ความผูกพนัต่อองคก์ารต ่าท่ีสุด ควรจะมีการ
ส ารวจความตอ้งการ จดักิจกรรมหรือสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัพนักงานผูห้ญิงให้มากข้ึน เช่น พนักงานท่ีเพ่ิง
คลอดบุตร ควรจัดมุมป๊ัมน ้ านมให้กระจายอยู่ในแต่ละพ้ืนท่ีการท างาน และจัดให้มีตู ้เย็นส าหรับแช่น ้ านม
โดยเฉพาะ หรือจดัใหมี้กิจกรรมใหค้วามรู้ในเร่ืองของบุคลิกภาพ เพ่ือเป็นการสร้างความสุข ความมีส่วนร่วม และ
แรงจูงใจในการอยากมาท างานเพ่ิมมากข้ึน 

2. ควรมีการให้จัดให้งานมีความหลากหลายมากข้ึน โดยการหมุนเวียนต าแหน่ง หรือหน้าท่ีในการ
ท างาน หรือจะเป็นการปรับวิธีการท างานใหง่้าย สะดวกมายิ่งข้ึน ให้มีความหลากหลาย ไม่ซ ้ าซาก และไม่น่าเบ่ือ 
 3. ควรเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นในการท างาน รวมไปถึงการรับฟังข้อเสนอแนะและ
ความคิดใหม่ๆมากข้ึน รวมทั้งเปิดโอกาสในการแกไ้ขปัญหาต่างๆดว้ยตวัเอง 
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ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวิจยัถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม และพฤติกรรมของแรงงานไทยและแรงงานเมียนมาร์ 

เพ่ือเป็นการศึกษาพฤติกรรมของพนักงาน และหาแนวทางหรือวิธีต่างๆในการดูแลรักษาและพฒันาพนักงาน
ต่อไป    

2. ควรเพ่ิมค าถามท่ีเป็นปลายเปิด เพ่ือจะไดเ้ปิดโอกาสให้พนักงานไดแ้สดงความคิดเห็นและทราบ
ปัญหาต่างๆของพนกังานได ้          

3. ท าการศึกษาวิจยัพนกังานในบริษทัฯในเครือเพ่ิมเติม เพ่ือจะไดเ้ห็นความแตกต่างของพนกังานในแต่
ละพ้ืนท่ี วา่มีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด เพ่ือน ามาพฒันาบุคลากร และองคก์ารต่อไป 
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คุณภาพชีวติในการท างานทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏบัิติงานของพนักงานใน 
บริษทั อมิเมจ โลโก้ จ ากดั 
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บทคัดย่อ 
การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือตอ้งการศึกษา  1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั อิมเมจ โลโก ้จ ากดั 2. เพื่อศึกษาปัจจยัคุณภาพชีวติในการท างาน
ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ พนกังาน บริษทั อิมเมจ โลโก ้จ ากดั โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล น าผลจากแบบสอบถามมาทดสอบหา ความเช่ือมัน่(Reliability Coefficient) มีค่า เท่ากบั 
0.941 ผลการวจิยัพบวา่ (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือนต่างกนั พบวา่ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และระดบัเงินเดือน
ต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 นอกนั้นพบว่า ไม่
แตกต่างกนั และ (2) ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน 
บริษทั อิมเมจ โลโก ้จ ากดั ท่ีระดบัความมีนยัส าคญั 0.05 มี 3 ปัจจยัดว้ยกนั คือ ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้และความ
มัน่คง ความสมดุลระหวา่งชีวติ กบัการท างาน และ ค่าตอบแทนเพียงพอและเป็นธรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

 
ABSTRACT 
 The purpose of this independent study was two factor. 1. To identity the  personal factors that affected 
the performance of the employees in Image logo Co.,Ltd.; 2. To find out the quality of working life affecting the 
performance of the employees there. The questionnaire which was used to collect the data. Had a reliability 
coefficient  0.941 it was found that: (1) marital status, number of working years and monthly income .In contrast, 
gender, age and education had no significant impact on their performance. Significant by affected the performance 
of the employee at the 0.05 level. (2) Three factors related to the quality of working life that significantly affected 
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their performance at the 0.05. level were career advancement and job security , a balance of life and work, and 
fair and adequate remuneration, respectively.  
 

ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 โลกในปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะในเร่ืองของเศรษฐกิจ ทั้งดา้นการคา้ การส่งออกและการ
ลงทุน ทั้งมีการท่ีจะน าพาประเทศเขา้สู่ผูน้ ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดน้ั้นปัจจยัท่ีเป็นส่วนส าคญัท่ีจะ
พฒันาประเทศไดคื้อ “ทรัพยากรมนุษย”์ ดงันั้น คุณภาพชีวิตของบุคลากร ในองค์กรจึงมีส่วนส าคญัต่อความมี
ประสิทธิภาพและความส าเร็จขององคก์ารเน่ืองจากคุณภาพชีวิตท่ีดี จะมีส่วนท าใหม้นุษยมี์สภาพจิตใจท่ีพร้อมท่ี
จะท างานและส่งเสริมใหเ้กิดคุณภาพท่ีดีของผลลพัธ์ของงาน อีกทั้งทางดา้นคุณภาพของทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่วน
หน่ึงในการก าหนดโอกาสการเจริญเติบโตขององค์การได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์การจะตอ้งศึกษาหรือหา
แนวทางให้เกิดความพึงพอใจระหว่าง พนักงานและองค์การ เพ่ือให้องค์การนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด
บริษทั อิมเมจ โลโก ้จ ากดั เป็นอีกหน่ึงองคก์รท่ีเลง็เห็นถึงความส าคญัของคุณภาพชีวติในการท างานของพนกังาน 
เน่ืองจากพบว่าสาเหตุจากการลาออกจากงานส่วนใหญ่คือปัญหาสุขภาพเน่ืองจาก ผลรายงานการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี พบวา่ผลการเอกซเรยป์อดไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สาเหตุเกิดจากกระบวนการท างานท่ีพนกังานตอ้งสูด
ดมสารเคมี และฝุ่ นละอองจากผา้  เม่ือองคก์รทราบถึงปัญหาดงักล่าว จึงเร่งท าการปรับปรุงแกไ้ขในขั้นตน้ คือ ให้
พนักงานสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่ นละอองในระหว่างท างาน จากปัญหาดังกล่าวองค์กรจึงเล็งเห็นถึง
ความส าคญัของคุณภาพชีวิตในด้านอ่ืนๆของพนักงานเพ่ือการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนักงานและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานขององคก์รเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการพฒันา
และแกไ้ข เพื่อให้ไดบุ้คลkกรท่ีมีคุณภาพตามท่ีองค์การตอ้งการ ซ่ึงเม่ือองค์การมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพแลว้ย่อม
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานท่ีไดรั้บจากบุคลากรนั้นๆอีกดว้ย และส่ิงน้ีจะส่งผลใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายตาม
ท่ีตั้งไวไ้ด ้
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิดทฤษฎีคุณภาพชีวติในการท างานจากแนวคิด ทฤษฎี ของ Richard 
E. Walton (1973) ท่ีประกอบดว้ย 1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 2. สภาพการท างานท่ีค านึงถึงความ
ปลอดภยัและส่งเสริมคุณภาพ 3. การมีโอกาสในการพฒันาความสามารถโดยท างานท่ีมีความหมายและแสวงหา
แนวทางใหม่ๆ ในการท างาน 4. ความกา้วหนา้และความมัน่คงนั้นหมายรวมถึงโอกาสในการพฒันาความรู้ทกัษะ
และ ความสามารถรวมทั้งรู้สึกถึงความมัน่คงในการท างาน 5. ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสังคม
ของผูป้ฏิบติังาน  6. ลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรมการท่ีพนกังานท างานใน
สภาพการท างานท่ีปราศจากความวิตกกงัวลและ การมีโอกาสกา้วหนา้อย่างเท่าเทียมกนั 7. ความสมดุลระหว่าง
ชีวติ กบัการท างานโดยส่วนรวม 8. ลกัษณะงานค านึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 แนวคิดทฤษฎีประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ ทิพาวดี เมฆสวรรค ์(2538)  โดยประสิทธิภาพเป็นส่ิงท่ี
วดัไดห้ลายมิติ ตามแต่วตัตุประสงคท่ี์ตอ้งการ พิจารณา คือ 1. ประสิทธิภาพในมิติของค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนของ
การผลิต (Input) ไดแ้ก่ การใช ้ทรัพยากรทางการบริหาร คือ ทรัพยากรบุคคล เงิน วสัดุ เทคโนโลยีท่ีมีอยู่อยา่ง
จ ากัด ให้คุม้ค่า ประหยดั และเกิดการสูญเสีย น้อยท่ีสุด 2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร 
(Process) ไดแ้ก่ การท างานท่ีถูกดอ้งไดต้ามมาตรฐาน รวดเร็ว และใชเ้ทคโนโลยท่ีีสะดวกกวา่เดิม 3. ประสิทธิภาพ
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ในมิติของผลผลิตและผลลพัธ์ (Output) ไดแ้ก่ การท างานท่ีมีคุณภาพเกิด ประโยชน์ต่อสงัคม เกิดผลก าไร ทนัเวลา 
ผูป้ฏิบติังานมีจิตส านึกท่ีดีต่อการท างานและ บริการเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ หรือผูม้ารับบริการ 
 จากการทบทวนงานวจิยัท่ีไดศึ้กษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานพบวา่ ปัจจยั
ดา้นคุณลกัษณะงานท่ีมีผลต่อ ความพึงพอใจในดา้นการท างานของพนกังานสอบบญัชีในส านกัสอบบญัชีดีไอเอ 
ผลการวิจยัสรุปไดว้่า พนักงานท่ีระดบัความพึงพอใจในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี ระดบั
ความพึงพอใจปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนโดยรวมในระดบัปานกลางทั้งน้ีผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดว้า่เพศ 
สถานภาพสมรส วฒิุการศึกษาระดบัต าแหน่งงานและรายไดแ้ตกต่างกนัมีความพึงพอใจ ในการท างานท่ีแตกต่าง
กนั (ชาตรี พฒันาเลิศพนัธ์ 2546) ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรฝ่ายบริหารทัว่ไป
โรงเรียนอสัสัมชนั บางแค กรุงเทพ สรุปไดว้า่ บุคลากรส่วนใหญ่ อายกุาร ท างานมากกวา่ 9 ปี ข้ึนไป ส่วนใหญ่
บุคลากรมีระดบัปัจจยัองคป์ระกอบของทีมอยูใ่น ระดบั มาก และมี ประสิทธิภาพการท างานเป็นทีม อยูใ่นระดบั 
มาก (เศกศกัด์ิ  นิติวฒันานนท์ 2558) ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานปฏิบติัการ บริษทั 
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากดั (มหาชน) สรุปไดว้่า พนักงานท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกนัมีประสิทธิภาพใน การ
ท างานดา้นผลผลิต แตกต่างกนั (สมยศ แยม้เผื่อน 2551) 
 ทั้งน้ีมีการศึกษาวิจยัคุณภาพชีวิตในการท างานพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างาน
กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน : กรณีศึกษาพนกังานะนาคารออมสิน ภาค 1 ผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพชีวิตการ
ท างาน  ด้านความมัน่คงในการงาน ด้านสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั ด้านความภูมิใจ ด้านการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร ดา้นการเจริญเติบโตในอาชีพ ดา้นการแกไ้ขปัญหา ดา้นการส่ือสาร ดา้นสุขภาพท่ีดี มีความสัมพนัธ์ต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานในทิศทางเดียวกนั (ณฏัฐรินีย ์พิศวงศ์ 2555) คุณภาพชีวติกบัประสิทธิภาพการท างาน
ในการปฏิบติังานของบุคลากร สายสนบัสนุนการสอน มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระพรมราชูปถมัภ ์
ผลการวิจยัพบว่า ดา้นค่าตอบแทนท่ียุติธรรม ดา้นการพฒันาความสามารถของบุคคล ดา้นความกา้วหน้าและ
มัน่คงในงาน และดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัการท างานโดยรวม เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานในองคก์รในระดบัปานกลาง (กรรณิกา เทพนวล 2552)  
 ทั้งน้ีมีการศึกษาวิจยัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพนกังาน บริษทั ธรรมรักษ ์ออโตพาร์ท จ ากดั ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์
กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัธรรมรักษ ์ออโตพาร์ท จ ากดั โดยพบวา่ ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ
เหมาะสมกบัผลการปฏิบติังาน ความสมัพนัธ์ของเพ่ือนร่วมงานมีความสามคัคี และสร้างบรรยากาศในการท างาน
ใหห้น่วยงานมีความเป็นกนัเองระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีความสมัพนัธ์ในระดบัค่อนขา้งสูง ใน 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพให้สอดคลอ้งกบัทศันคติของพนักงานบริษทั ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จ ากดั (มาลินี 
นกศิริ และ ธนเดช กงัสวสัด์ิ 2558) 
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ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั อิมเมจ โลโก ้

จ ากดั 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัคุณภาพชีวติในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ พนกังาน บริษทั 

อิมเมจ โลโก ้จ ากดั 
 

สมมติฐานของการวจัิย  
 1 . ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 2.  ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน  บริษทั 
อิมเมจ โลโก ้จ ากดั 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตดา้นประชากร เป็นพนกังาน บริษทั อิมเมจ โลโก ้จ ากดั ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 135 

คน ทั้ งน้ีผูว้ิจัยได้ท าการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  โดยได้ก าหนดโดยด้าน
ประชากร เป็นพนกังาน บริษทั อิมเมจ โลโก ้จ ากดัทั้งหมด ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 135 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
คร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม  (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงผู ้วิจัยได้สร้างข้ึนมาจากการศึกษา
แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี1 แบบสอบถาม

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ

3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 

5. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
6. ระดบัเงินเดือน 

ประสิทธิภาพการปฎิบติังาน 
ของพนกังานบริษทั อิมเมจ โลโก ้จ ากดั 
1. ประสิทธิภาพดา้นค่าใชจ่้าย 
2. ประสิทธิภาพดา้นกระบวนการการ

บริหาร 
3. ประสิทธิภาพดา้นผลผลิตและ

ผลลพัธ์ 
ทิพาวดี เมฆสวรรค ์(2538) คุณภาพชีวติในการท างาน 

1. ค่าตอบแทนเพียงพอและเป็นธรรม   
2. ส่ิงแวดลอ้มท่ีถกูลกัษณะและปลอดภยั   
3. การเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถ   
4. ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความกา้วหนา้และความมัน่คง   
5. ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสงัคม   
6. ลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการ

ยติุธรรม  
7. ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตวักบัการท างานโดยส่วนรวม 
8.  ลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคม 

Richard E. Walton  (1973) 

ตัวแปรอสิระ 

 

ตัวแปรตาม 
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ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน ระดบัเงินเดือน ส่วนท่ี2  แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน  เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนจากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎีของ Richard E. Walton ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้ง 8 ดา้น จ านวน 33 ขอ้ 
ส่วนท่ี3  แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  เป็นแบบสอบถามน้ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการทบทวน 
แนวคิด ทฤษฎีของ ของ ทิพาวดี เมฆสวรรค ์(2538) ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้ง 3 ดา้น จ านวน 16 ขอ้ ซ่ึงขอ้ค าถาม
ใหต้อบในลกัษณะประเมินค่า 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน เพื่อแปลความหมายของแบบสอบถาม 

 

สรุปผลการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ี ท่ีเป็นเพศหญิง มี
จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 มีอาย ุ40 - 49 ปี มีจ านวน 46 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.1 และอาย ุ50 ปีข้ึนไป มี
จ านวน 46 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.1 มีสถานภาพสมรส มีจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 มีการศึกษาต ่ากว่า
มธัยมศึกษา มีจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 มีระยะเวลาในการปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปี ข้ึนไป มีจ านวน 65 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 และมีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท ข้ึนไป มีจ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0  
 2. ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน  พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างาน อยูใ่นระดบัดีในภาพรวม รายดา้น โดยอยูใ่นระดบัดี 5 ดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย คือ ดา้นลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง, ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะ
และปลอดภยั, ดา้นการเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถ, ดา้นลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความ
เจริญเติบโตและความมัน่คง, ดา้นลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม ตามล าดบั 
ส่วนอีก 3 ดา้น อยู่ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสังคม,  ดา้นความ
สมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างานโดยส่วนรวม, ดา้นค่าตอบแทนเพียงพอและยติุธรรม  ตามล าดบั ตามล าดบั เม่ือ
พิจารณา รายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างานอยูใ่น
ระดบัดี  
 

ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานระดบัคุณภาพชีวติการท างาน 

คุณภาพชีวติการท างาน X  S.D. ระดบั 

ดา้นลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคมโดยตรง 3.81 0.79 ดี 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกลกัษณะและปลอดภยั 3.71 0.63 ดี 
ดา้นการเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถ 3.60 0.86 ดี 
ดา้นลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความมัน่คง 3.55 0.69 ดี 
ดา้นลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม 3.41 0.83 ดี 
ดา้นลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสงัคม 3.40 0.74 ปานกลาง 
ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างานโดยส่วนรวม 3.25 0.80 ปานกลาง 

ค่าตอบแทนเพียงพอและยติุธรรม 3.24 0.70 ปานกลาง 

รวม 3.50 0.54 ด ี



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

644 

 3. ดา้นระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีความคิดเห็น 
เก่ียวกบัระดบัประสิทธิภาพปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัดีทั้งในภาพรวม และรายดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย คือ ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร, ประสิทธิภาพของค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนของการ
ผลิต และประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลพัธ์ ตามล าดบั เม่ือพิจารณา รายขอ้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน อยูใ่น ระดบัดี  
 
ตารางที ่3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ระดบัประสิทธิภาพปฏิบติังาน 

ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน X  S.D. ระดบั 

ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริหาร 3.98 0.66 ดี 
ประสิทธิภาพของค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนของการผลิต 3.88 0.60 ดี 
ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลพัธ์ 3.86 0.55 ดี 

รวม 3.91 0.55 ด ี

 
ตารางที ่4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

     สมมตฐิานปัจจยัส่วนบุคคล ผลการทดสอบ 

ส่งผล ไม่ส่งผล 

   เพศต่างกนั มีระดบัผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั   
   อายตุ่างกนั มีระดบัผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั   
   สถานภาพสมรสต่างกนั มีระดบัผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั   
   ระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั   
   ระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั มีระดบัผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั   
   ระดบัเงินเดือนต่างกนั มีระดบัผลการปฏิบติังานแตกต่างกนั   
 *  นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางที ่5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจ าแนกตามปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติการท างาน 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบ 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

 ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติในการท างานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังาน บริษทั อิมเมจ โลโก ้จ ากดั 

  

 *  นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) พบวา่ ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลในการพยากรณ์ 3 ปัจจยัดว้ยกนั คือ ความกา้วหนา้และความมัน่คง ,ความสมดุลระหวา่งชีวิต กบัการ
ท างาน และ ค่าตอบแทนเพียงพอและเป็นธรรม โดยทั้ง 3 ปัจจยัใหค้่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) = 0.548 
และสามารถ อธิบายความแปรผนัของประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั อิมเมจ โลโก ้จ ากดั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดร้้อยละ 30 (R2=0.300)  
 สมการถอดถอยในรูปคะแนนดบิ  

 Ŷ  = 1.986 + 0.237(ดา้นความกา้วหนา้) + 0.173(ดา้นความสมดุล) + 0.161(ดา้นค่าตอบแทน)  
 จากสมการจะพบวา่ ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง มีผลต่อ ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพนกังาน มากท่ีสุด (ค่าสัมประสิทธ์ิ = 0.237) รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิต กบัการท างาน 
(ค่าสมัประสิทธ์ิ = 0.173) และดา้นค่าตอบแทนเพียงพอและเป็นธรรม (ค่าสมัประสิทธ์ิ = 0.161) 
 สมการถอดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 Ẑ  = 0.299(ดา้นความกา้วหนา้)  + 0.252(ดา้นความสมดุล)  + 0.203(ดา้นค่าตอบแทน) 
 จากสมการจะพบวา่ ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง มีผลต่อ ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพนกังาน มากท่ีสุด (ค่าสัมประสิทธ์ิ = 0.299) รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิต กบัการท างาน 
(ค่าสมัประสิทธ์ิ = 0.252) และปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นค่าตอบแทนเพียงพอและเป็นธรรม (ค่าสมัประสิทธ์ิ = 0.203) 
 
อภิปรายผล 
 ดา้นสถานภาพสมรส ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีผลการ
ปฏิบติังาน แตกต่างกนั ท่ีระดบัความมี นยัส าคญั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน สถานภาพสมรส เป็นตวัแสดงถึง
การมีหนา้ท่ี รับผิดชอบเล้ียงดูครอบครัว จึงมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ท าใหส้ถานภาพสมรส ท่ีต่างกนัมี
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั (ชาตรี พฒันาเลิศพนัธ์ 2546) ไดศึ้กษาปัจจยั
ดา้นคุณลกัษณะงานท่ีมีผลต่อ ความพึงพอใจในดา้นการท างานของพนกังานสอบบญัชีในส านกัสอบบญัชีดีไอเอ  
 ดา้นระยะเวลาในการปฏิบติังาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ท่ีระดับความมีนัยส าคญั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีมาก ยอ่มมีผลต่อทกัษะ และความช านาญ ของพนกังาน  
ท าใหร้ะยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานก็แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั 
(เศกศกัด์ิ  นิติวฒันานนท ์2558) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร
ฝ่ายบริหารทัว่ไปโรงเรียนอสัสมัชนั บางแค กรุงเทพ  
 ระดบัเงินเดือนต่างกนั มีระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัเงินเดือนตา่งกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั ท่ีระดบัความมีนยัส าคญั 0.05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ ค่าตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึน ความรับผิดชอบในการท างานท่ีเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย 
และผูป้ฏิบัติงานก็เกิดความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย  ท าให้ระดับเงินเดือนท่ีต่างกัน มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั (ชาตรี พฒันาเลิศพนัธ์ 2546) ไดศึ้กษาปัจจยัดา้นคุณลกัษณะ
งานท่ีมีผลต่อ ความพึงพอใจในดา้นการท างานของพนกังานสอบบญัชีในส านกัสอบบญัชีดีไอเอ 
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 ปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติในการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั อิมเมจ 
โลโก ้จ ากดั ท่ีระดบัความมีนยัส าคญั 0.05 มี 3 ปัจจยัดว้ยกนั คือ ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คง ความ
สมดุลระหวา่งชีวติ กบัการท างาน และ ค่าตอบแทนเพียงพอและเป็นธรรม โดยปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นความกา้วหนา้
และความมัน่คง มีผลต่อ ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน มากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความ
สมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างาน และปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นค่าตอบแทนเพียงพอและเป็นธรรม  และทั้ง 3 ปัจจยั 
สามารถท านายประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั อิมเมจ โลโก ้จ ากดั ไดร้้อยละ 30  ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูบ้ริหารควรควรด าเนินการในเร่ืองของวางแผนการกา้วหน้าในอาชีพให้กบัพนกังาน และก าหนด
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาผลงานอยา่งเป็นธรรม 
 2. ผูบ้ริหารควรควรด าเนินการในเร่ืองของ การส่งเสริมใหมี้วธีิการผอ่นคลายความเครียดในการท างานท่ี
เหมาะสม ไม่กดดนัใหเ้กิดความเครียดมากจนเกินไป 
 3. ผูบ้ริหารควรควรด าเนินการในเร่ืองของ รายไดท่ี้พนักงานไดรั้บในแต่ละเดือนปรับให้เพียงพอต่อ
ความตอ้งการ เหมาะสมกบัภาระงานท่ีไดรั้บผิดชอบ สอดคลอ้งกบัค่าใชจ่้ายในการด ารงชีวิตของครอบครัวและ
สภาวะเศรษฐกิจ และเป็นธรรมเม่ือเปรียบเทียบกบังานหรือองคก์ารอ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามกบัประชากรหรือกลุ่มตวัอย่าง ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง

คลา้ยกนัแต่มีขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใหญ่ข้ึน 
2. ควรทดสอบค่าเชิงสถิติแบบใหม่ เช่น การใชค้่าความสัมพนัธ์เป็นรายขอ้ (Pearson correlation) เพื่อ

ใหผ้ลมีความละเอียดมากข้ึน 
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อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของแบบจ าลองความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรกลุ่มเจเนอ
เรชัน่วายท่ีปฏิบติังานภาคธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย ผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มตวัอย่างในการ
ศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีปฏิบติังานภาคธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย  
จ านวน 300 คน ทั้ งน้ีผูว้ิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี มีดังน้ี ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  และ ค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)  การวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis)  และการตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดล
การวิจยักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์   ผลการวิจยั  พบวา่   ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองปัจจยัเชิง
สาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวายท่ีปฏิบติังานภาคธุรกิจพลงังานและ
สาธารณูปโภค ในประเทศไทย พบวา่ ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากบั 8.77 ท่ีชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degrees 
of Freedom) 11 มีค่าความน่าจะเป็นเขา้ใกล ้1 (p = 0.64291) นัน่คือ ค่าไค-สแควร์ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และค่า
ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั 1.00 
และ .96 ตามล าดบั แสดงวา่ยอมรับสมมติฐานหลกัท่ีวา่ โมเดลการวิจยัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ และ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลรวม (TE) สูงสุดต่อความผูกพนัต่อองคก์ร (CORG) คือ องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
(LEAD) มีค่าอิทธิพล เท่ากบั .63 รองลงไปคือ องคป์ระกอบดา้นความพึงพอใจในงาน (JSAT) และองคป์ระกอบ
ดา้นบรรยากาศองคก์ร (OCLI) มีค่าอิทธิพล เท่ากบั .38 และ .37 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรง (DE) พบวา่ 
องคป์ระกอบดา้นความพึงพอใจในงาน (JSAT) มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อความผูกพนัต่อองคก์ร (CORG) มีค่า
อิทธิพล เท่ากับ .38 รองลงไป คือ องค์ประกอบด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (LEAD)  และองค์ประกอบดา้น
บรรยากาศองค์กร (OCLI) โดยมีค่าอิทธิพล เท่ากบั .32 และ .31 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาอิทธิพลระหว่างปัจจยั 
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พบวา่ ปัจจยัเชิงสาเหตุ สามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพนัต่อองคก์ร ไดร้้อยละ 84.00 (R2 = 0.84) และ มี
สมการโครงสร้าง  คือ CORG = 0.38(JSAT) + 0.31(OCLI) + 0.32(LEAD) 
 
ค าส าคญั :   ปัจจยัเชิงสาเหต ุ  ความผกูพนัต่อองคก์ร บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย   ภาคธุรกิจพลงังานและ 
 สาธารณูปโภค 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study the casual factor influenced to organizational commitment of Generation Y 
Personnel working in Energy Business and Public Utility in Thailand as well as examining the direct, indirect 
and overall effects of organizational commitment model on the aforementioned generation. Total 300 generation 
Y personnel working in Energy Business and Public Utility in Thailand were selected for research samples. In 
the present study, data collected with questionnaires were subjected to data analysis and results compilation with 
the Statistical Program SPSS, having the statistical significance 0.05. Statistics used in this study comprised of 
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation or S.D. and Confirmatory Factor Analysis, including Goodness 
of fit test with the empirical evidence.   The research Model findings suggest that outcomes of non-parametric 
statistic effect organizational commitment of Generation of Y Personnel working in Energy Business and Public 
Utility in Thailand with Chi-Square equals to 8.77  at the Degrees of Freedom 11, having the probability near 1 (p 
= 0.64291) that is Chi-Square has not shown any statistical significance and GFI as well as the modified AGFI 
equal to 1.00 and  .96, respectively which indicated the acceptance of main hypothesis that  the research model has passed 
Goodness of fit test with the empirical evidence  and Total Effect on commitment to organization comprised of 
LEAD,  with the effect of .63, and leading job satisfaction (JSAT),  OCLI effect equal to.38 and .37, respectively. In 
consideration of Direct Effect, the findings suggest that job satisfaction (JSAT) has the direct effect on commitment to 
organization (CORG) with the effect of .38, followed by Executive Leadership (LEAD) and the effect of Organization 
Climate (OCLI) equal to .32  and .31, respectively. As for the effect between factors, the findings suggest that the 
casual factor could explain the variation on commitment to organization as much as 84.00 percent (R2 = 0.84) and 
the structural equation CORG = 0.38(JSAT) + 0.31(OCLI) + 0.32(LEAD) 
 
KEY WORD:  Casual Factor/Commitment to Organization/Generation of Y Personnel/ Energy Business  
  and Public Utility  
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
การสร้างความผกูพนัใหบุ้คลากรมีความผกูพนัต่อองคก์รนั้น เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ท่ีผูบ้ริหาร จ าเป็นตอ้ง

มีการสร้างความผูกพนัต่อองค์กรของตนเอง  ทั้ งน้ีเน่ืองจากความผูกพนัต่อองคก์รครอบคลุมมากกว่าความพึง
พอใจในงานท่ีท า ดว้ยเหตุน้ีเอง  จึงถือไดว้่าความผูกพนัต่อองคก์รเป็นกุญแจส าคญัท่ีจะคอยผูกมดับุคลากรให้
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ปฎิบติังานและร่วมงานกบัองคก์รไปนานท่ีสุด นอกจากน้ีแลว้ความผกูพนัต่อองคก์รยงัมีความมัน่คงมากวา่ความ
พึงพอใจในงาน โดยความผูกพนัต่อองค์กรนั้นจะพฒันาอย่างช้าแต่จะคงอยู่อย่างมัน่คงโดยจะท าหน้าท่ีเป็น
แรงผลกัดนัและแรงจูงใจใหบุ้คลากรท างานอุทิศตนเพ่ือองคก์ร ในทางตรงกนัขา้มหากบุคลากรเกิดความรู้สึกอึด
อดัใจ ไม่สบายใจหรือไม่พึงพอใจต่องานท่ีตนเองท าแลว้ บุคลากรเหล่านั้นจะไม่มีความจงรักภกัดีต่อองคก์รและ
ไม่มีความผกูพนัต่อองคก์ร ส่งผลใหบุ้คลากรหล่านั้นลาออกจากองคก์รไป ผลกระทบท่ีตามมาคือ ท าใหง้านล่าชา้
ลง หยดุชะงกั ขาดความต่อเน่ือง และหากพิจารณาอีกแง่มุมหน่ึง การท่ีองคก์รมีการลาออกของบุคลากรสูง เป็น
การสูญเสียภาพพจน์ท่ีดีขององค์กรและจะส่งผลกระทบต่อความเช่ือมัน่และความมัน่คงของบุคลากรท่ียงัคง
ท างานอยูด่ว้ย  โดยบุคลากรท่ีมีอตัราการลาออกมากท่ีสุดคือ  บุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย หรือ Y Generation 
หรือ Gen-Y หรือ Why Generation : ซ่ึงเป็นผูท่ี้เกิดในช่วง พ.ศ. 2523 – 2537 (ค.ศ.1980 – 1994) มีอายรุะหวา่ง 22 
- 36 ปี เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีมีความกลา้แสดงออก มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ไม่สนใจต่อค าวจิารณ์ มีความมัน่ใจในตวัเอง
สูง ชอบท างานทางลดั สะดวก รวดเร็ว และมีความสามารถทางดา้นเทคโนโลยีสูง  โดยคนกลุ่มน้ีตอ้งการความ
ชดัเจนในการท างานวา่ส่ิงท่ีท ามีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอยา่งไรตลอดจนชอบท างานเป็นทีม และตอ้งการ
ค่าตอบแทนท่ีสูงดว้ยเช่นกนั ในขณะเดียวกนัคนกลุ่มน้ีจะมีความผูกพนัต่อองคก์รน้อยมาก (ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์สืบคน้ขอ้มูลจาก www.km-oas.csc.ku.ac.th   เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2559) ทั้งน้ีจาก
ผลการส ารวจของเฮร์กรู๊ป ท่ีไดท้ าการส ารวจอตัราการลาออกของพนกังาน ในปี  2558 ของภาคธุรกิจพลงังานและ
สาธารณูปโภค พบวา่  มีอตัราการลาออกของพนกังานสูงถึง 18.9% และต าแหน่งท่ีลาออกมากท่ีสุดคือ ต าแหนง
วิศวกร โดยบุคลากรท่ีลาออก จะมีอายอุยูใ่นช่วง 22 – 36 ปี ซ่ึงเป็นบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย (สืบคน้ขอ้มูล
จาก www.haygroup.com เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2559)  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อ
องคก์รของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีปฏิบติังานภาคธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย โดย
ผลการวจิยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ี ท าใหอ้งคก์รธุรกิจไดแ้บบจ าลองความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย
ท่ีปฏิบติังานภาคธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย ท่ีจะสามารถท าให้บุคลากรมีความผูกพนัต่อ
องค์กรของตนเองมากยิ่งข้ึน   และผลการวิจัยท่ีได้ยงัสามารถลดการลาออกของบุคลากรได้  นอกจากน้ีแลว้
ผลการวิจยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ี  ท าให้องคก์รธุรกิจในประเทศไทย สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางการ
พฒันาและเสริมสร้างบุคลากรใหมี้ความผกูพนัต่อองคก์รมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย  
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1)  เพื่อศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ี
ปฏิบติังานภาคธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย  
                (2)  เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของแบบจ าลองความผูกพนัต่อองค์กร
ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีปฏิบติังานภาคธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย 
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3  กรอบแนวคิดในการวจัิย   
ในการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่

วายท่ีปฏิบติังานภาคธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 4 ตวัแปรไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  ตวัแปรดา้นบรรยากาศองค์กร  
ตวัแปรดา้นความพึงพอใจในงาน และตวัแปรดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร ซ่ึงแต่ละตวัแปรมีองคป์ระกอบ  ดงัน้ี  

1. ปัจจยัด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร   จากแนวคิดของ Yukl (2002) ประกอบดว้ย 3    องคป์ระกอบยอ่ย   
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสมัพนัธ์   ภาวะผูน้ ามุ่งการเปล่ียนแปลง   

2. ด้านบรรยากาศองค์กร จากแนวคิด ทฤษฎีของ Stringer (2002)   ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 6  
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  โครงสร้างองคก์ร  มาตรฐานการปฏิบติังาน   ความรับผิดชอบ การไดรั้บการยอมรับ การ
ไดรั้บการสนบัสนุน ความยดึมัน่ผกูพนั 

3. ด้านความพงึพอใจในงาน   จากแนวคิดของ Baron & Greenberg (2000) ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ
ยอ่ยไดแ้ก่ นโยบายองคก์ร ลกัษณะงาน คุณสมบติัของบุคคล 

4. ด้านความผูกพนัต่อองค์กร มาจากแนวคิด ทฤษฎีของ Steers (1977)  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 
3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การยอมรับองคก์ร การใชค้วามสามารถเพื่อองคก์ร   ความตอ้งการเป็นสมาชิกขององคก์ร 

 

 
 
  รูปที ่1   กรอบแนวคิดในการวจิยั  : เร่ือง   “ปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร 
 กลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีปฏิบติังานภาคธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย” 

การยอมรับองคก์ร 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
               การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวายท่ี
ปฏิบัติงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทยในคร้ังน้ี  ใช้วิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research Methodology)  โดยน าขอ้มูลเชิงประจกัษ์จากประสบการณ์จริงมาตรวจสอบกับกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีผูว้จิยัก าหนดข้ึนจากหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี  
        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 
          ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีปฏิบติังานภาคธุรกิจพลงังานและ
สาธารณูปโภคท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงมี จ านวน 37 บริษทั มีบุคลากรทั้งส้ิน 32,021 
คน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) ทั้งน้ีเหตุผลท่ีผูว้ิจยัเลือกศึกษาเฉพาะบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ี
ปฏิบติังานภาคธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค เน่ืองจากบุคลากรท่ีปฎิบติังานภาคธุรกิจน้ีมีอตัราการลาออกสูง
ถึง 18.9 %  (สืบคน้ขอ้มูลจาก www.haygroup.com เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2559)  
   กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั 
           กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีปฏิบติังานในระดบัปฏิบติัการ
ข้ึนไป ของภาคธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทยเท่านั้น  และการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ท าการ
พิจารณาถึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเหมาะสมกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) โดย
การใชเ้คร่ืองมือทางเทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling (SEM) การก าหนดอตัราส่วนกลุ่มตวัอยา่งตามกฎ
แห่งความชดัเจน (Rule of Thump) ตามขอ้เสนอของแฮร์และคณะ (Hair ; et al. 1998)  ท่ีนกัสถิติวเิคราะห์ตวัแปร 
พหุนิยมใชคื้อ ใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 20 เท่าของตวัแปรสงัเกตได ้ซ่ึงผูว้จิยัมีตวัแปรสงัเกตไดต้ามโมเดลจ านวน 15 
ตวัแปร ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเหมาะสมจ านวน 300 คน 
       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
           ในการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่
วายท่ีปฏิบติังานภาคธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง4 ตวัแปรไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  ตวัแปรดา้นบรรยากาศองคก์ร ตวั
แปรดา้นความพึงพอใจในงาน  และตวัแปรดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร  
 4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 การวิจยัเร่ือง  “ ปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ี
ปฏิบติังานภาคธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย” คร้ังน้ี ใชว้ทิยาการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research Methodology) ทั้งน้ีผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั
บุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  300  คน     
   4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้จิยัด าเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 
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1. ผูว้จิยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลเพ่ือท าวจิยั ท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม 

2. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัได้
น าส่งและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในบางส่วน และบางส่วนใชก้ารส่งทางไปรษณียใ์ห้กบัผูป้ระสานงานซ่ึง
ปฏิบัติงานอยู่ภายในภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ทั้ งน้ีผูว้ิจัย
ด าเนินการติดตามคร้ังท่ี 2 และ 3 โดยวธีิการต่างๆ โดย ส่งแบบสอบถามไปใหใ้หม่ โทรศพัทส์อบถาม และติดตาม
ดว้ยตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

3. ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 300 ฉบบั แลว้น ามาวเิคราะห์ขอ้มูลในล าดบัต่อไปโดย
ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล   
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
       จากกรอบแนวความคิดการวจิยัท่ีกล่าวไวใ้นขา้งตน้ สามารถวเิคราะห์และเขียนในรูปของโมเดลท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั และการวเิคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างไดด้งัน้ี 
 การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนั 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลไดท้ าการใชว้ิธีการทดสอบโมเดลแบบใชค้่าสังเกต (Observe Variables) และท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดิบจากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด จ านวน 300  คน ผลการทดสอบพบว่าโมเดลท่ีมีความกลมกลืนกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยมีดชันีความกลมกลืน ดงัรูปท่ี 2 และตารางท่ี 1 พิจารณาตามเกณฑ์ของ Hair et al.(2006) 
และ Diamantopoulos and Siguaw (2000) 
 
ตารางที ่1  ดชันีความกลมกลืนของโมเดลท่ีปรับแลว้ ( N = 300 คน)  

ค่าดชันี เกณฑ์พจิารณา ค่าสถิตใินโมเดล ผลการพจิารณา 

2 Not Significant 2=8.77 p-value=0.64291 df=11 ผา่นเกณฑ ์
GFI ≥ 0.90 1.00 ผา่นเกณฑ ์

AGFI ≥ 0.90 0.96 ผา่นเกณฑ ์
NFI > 0.90 1.00 ผา่นเกณฑ ์
IFI > 0.90 1.00 ผา่นเกณฑ ์

SRMR < 0.05 0.0053 ผา่นเกณฑ ์
RMSEA < 0.07 0.000 ผา่นเกณฑ ์
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รูปที ่2 ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของ
บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีปฏิบติังานภาคธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย    (N=300  คน) 
 
ตารางที ่2   ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวม ของโมเดลปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมี 
อิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวายท่ีปฏิบัติงานภาคธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภคในประเทศไทย 

ตวัแปรผล CORG LEAD OCLI JSAT 
ตวัแปรเหต ุ TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

LEAD .63 .31 .32 - - - - - - - - - 
OCLI .37 .06 .31 - - - - - - - - - 
JSAT .38 - .38 .81 - .81 .18 - .18 - - - 

Chi-Square = 8.77,  df=11 ,  p = 0.64291,GFI = 1.00 ,  AGFI = .96,  RMSEA = .000 ; TE = IE+DE 
 

จากรูปท่ี 2 และตารางท่ี 2  แสดงค่าสถิติ  2 = 8.77, df = 11, p-value = 0.64291, RMSEA = 0.000, 
GFI= 1.00, AGF I= 0.96 สรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลรวม (TE) สูงสุดต่อความผูกพนัต่อองค์กร (CORG) คือ
องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร (LEAD) มีค่าอิทธิพล เท่ากบั .63 รองลงไปคือ องคป์ระกอบดา้นความ
พึงพอใจในงาน (JSAT) และองค์ประกอบด้านบรรยากาศองค์กร (OCLI) มีค่าอิทธิพล เท่ากับ .38 และ .37 
ตามล าดบั เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรง (DE) พบวา่ องคป์ระกอบดา้นความพึงพอใจในงาน (JSAT) มีอิทธิพล
ทางตรงสูงสุดต่อความผกูพนัต่อองคก์ร (CORG) มีค่าอิทธิพล เท่ากบั .38 รองลงไป คือ องคป์ระกอบดา้นภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ริหาร(LEAD)  และองคป์ระกอบดา้นบรรยากาศองคก์ร (OCLI) โดยมีค่าอิทธิพล เท่ากบั .32 และ 
.31 ตามล าดับ เม่ือพิจารณาอิทธิพลระหว่างปัจจยัในตารางท่ี 2 ประกอบกับรูปท่ี 2 พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุ 
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5. สรุปผลการวจัิย 
 การวิจัยเร่ือง“ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวายท่ี
ปฏิบัติงานภาคธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย”  คร้ังน้ี สามารถสรุปผลการวิจัยเพื่อตอบ
วตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี  
 วตัถุประสงค์การวจิยัที ่1   เพ่ือศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร
กลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีปฏิบติังานภาคธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย 
 การวเิคราะห์ในขั้นตอนน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสร้างปัจจยัเชิงสาเหตุ
ท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวายท่ีปฏิบัติงานภาคธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภคในประเทศไทย  กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ซ่ึงเป็นวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัของการวิจยัในคร้ังน้ี โดยการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองจากตวับ่งช้ีใหม่ 87 ตวับ่งช้ี ซ่ึงไดจ้ากสเกลองคป์ระกอบท่ีสร้างข้ึน 
และองคป์ระกอบหลกั 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร   ดา้นบรรยากาศองคก์ร   ดา้นความพึงพอใจใน
งาน และดา้นความผูกพนัต่อองค์กร  มาท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองในคร้ังเดียว   ซ่ึงได้
แสดงโมเดลลิสเรลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีปฏิบติังานภาคธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศ
ไทย  ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ร
ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีปฏิบติังานภาคธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค ในประเทศไทย พบว่า ค่าไค-
สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากบั 8.77 ท่ีชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 11 มีค่าความน่าจะเป็นเขา้ใกล ้
1 (p = 0.64291) นัน่คือ ค่าไค-สแควร์ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่า
ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั 1.00 และ .96 ตามล าดบั แสดงว่ายอมรับสมมติฐาน
หลกัท่ีวา่ โมเดลการวจิยัสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 วตัถุประสงค์การวจิยัที ่2   เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และอิทธิพลรวมของแบบจ าลอง
ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีปฏิบติังานภาคธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคใน
ประเทศไทย  
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลรวม (TE) สูงสุดต่อความผูกพนัต่อองคก์ร (CORG) คือ องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร (LEAD) มีค่าอิทธิพล เท่ากับ .63 รองลงไปคือ องค์ประกอบด้านความพึงพอใจในงาน (JSAT) และ
องคป์ระกอบดา้นบรรยากาศองคก์ร (OCLI) มีค่าอิทธิพล เท่ากบั .38 และ .37 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาอิทธิพลทางตรง 
(DE) พบว่า องค์ประกอบดา้นความพึงพอใจในงาน (JSAT) มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อความผูกพนัต่อองค์กร 
(CORG) มีค่าอิทธิพล เท่ากับ .38 รองลงไป คือ องค์ประกอบด้านภาวะผู ้น าของผู ้บริหาร (LEAD)  และ
องคป์ระกอบดา้นบรรยากาศองคก์ร (OCLI) โดยมีค่าอิทธิพล เท่ากบั .32 และ .31 ตามล าดบั เม่ือพิจารณาอิทธิพล
ระหว่างปัจจยั พบว่า ปัจจยัเชิงสาเหตุ สามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพนัต่อองค์กร ไดร้้อยละ 84.00                 
(R2 = 0.84) และ มีสมการโครงสร้าง  คือ CORG = 0.38(JSAT) + 0.31(OCLI) + 0.32(LEAD) 

สามารถอธิบายความแปรปรวนของความผูกพนัต่อองค์กร ไดร้้อยละ 84.00 (R2 = 0.84) และ มีสมการโครงสร้าง 
ดงัต่อไปน้ี   CORG = 0.38(JSAT) + 0.31(OCLI) + 0.32(LEAD) 
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6.อภิปรายผล 
ผลการวิจัยปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวายท่ี

ปฏิบติังานภาคธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทยคร้ังน้ี   มีขอ้คน้พบท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี  
องค์ประกอบหลกัภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัดา้นภาวะผูน้ า  และ ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของ

โมเดลดา้นภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร พบวา่ องคป์ระกอบยอ่ยแต่ละองคป์ระกอบในโมเดลภาวะผูน้ า  ท่ีประกอบดว้ย 
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน  ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสัมพนัธ์  และภาวะผูน้ ามุ่งการเปล่ียนแปลง  มีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์    

  องค์ประกอบด้านบรรยากาศองค์กร   
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัดา้นวฒันธรรมองค์การและผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยนัของโมเดลดา้นบรรยากาศองคก์ร  พบวา่ องคป์ระกอบยอ่ยแต่ละองคป์ระกอบในโมเดลบรรยากาศองคก์ร  ท่ี
ประกอบดว้ย โครงสร้างองคก์ร มาตรฐานการปฏิบติังาน     ความรับผิดชอบ การไดรั้บการยอมรับ  การไดรั้บการ
สนบัสนุน และความยดึมัน่ผกูพนั มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์    

องค์ประกอบด้านความพงึพอใจในงาน 
ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัดา้นความพึงพอใจในงานและผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง

ยนืยนัของโมเดลดา้นความพึงพอใจในงาน พบวา่ องคป์ระกอบยอ่ยแต่ละองคป์ระกอบในโมเดลความพึงพอใจใน
งาน ท่ีประกอบด้วย นโยบายองค์กร  ลกัษณะงาน  และคุณสมบัติของบุคคล มีความสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ 

องค์ประกอบด้านความผูกพนัต่อองค์กร 
ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร และผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง

ยืนยนัของโมเดลดา้นความผกูพนัต่อองคก์ร พบวา่ องคป์ระกอบยอ่ยแต่ละองคป์ระกอบในโมเดลความผกูพนัต่อ
องคก์ร  ท่ีประกอบดว้ย การยอมรับองคก์ร   การใชค้วามสามารถเพื่อองคก์ร   และความตอ้งการเป็นสมาชิกของ
องคก์มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

 

7. ข้อเสนอแนะ  
 7.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ 
 ผลการวิจยัคร้ังน้ีช้ีใหเ้ห็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่
วายท่ีปฏิบติังานภาคธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย ดงันั้น จึงเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารของ
องคก์รธุรกิจน าไปใชใ้นการพฒันา     ทั้งน้ีผูบ้ริหารขององคก์รควรแสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมของผูน้ าในลกัษณะ
ท่ีเป็นมิตรภาพความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน   และความอบอุ่นท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างผู ้บังคับบัญชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  และจะตอ้งถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ และกระตุน้ทางดา้นความคิดต่างๆให้แก่สมาชิก
อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ  และผูบ้ริหารขององคก์รธุรกิจ  ควรก าหนด นโยบาย และแนวทางการท างานท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองคก์รซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมุ่งเสริมใหบุ้คลากรสามารถท างานเป็นทีมได ้
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7.2 ข้อเสนอแนะในการทาวจิยัคร้ังต่อไป  
 ควรมีการวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากรในกลุ่มช่วงอายุ
ต่างๆ เพ่ือน าผลการวิจยัท่ีได ้มาใชใ้นการลดการลาออกของบุคลากร   และน าผลการวิจยัท่ีไดม้าก าหนดนโยบาย
ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังานและเพ่ิมความผกูพนัต่อ
องคก์รของบุคลากรใหม้ากยิง่ข้ึนดว้ย 

 
8. กติติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจยัเร่ืองปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่
วายท่ีปฏิบัติงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย ผู ้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธ์ิ   ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ตรวจแกไ้ขงานวจิยัน้ี 
และติดตามความกา้วหนา้อยา่งสม ่าเสมอ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณ ศูนยส่์งเสริมและพฒันางานวิจยั  มหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ีได้มอบทุนสนับสนุนงานวิจยั
ปีงบประมาณ 2558  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน ท่ีไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่ายิง่ของท่าน ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือวจิยัจน
ไดเ้คร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ                                          

ขอขอบคุณทุกท่านท่ียงัไม่ไดเ้อ่ยนามท่ีไดมี้ส่วนร่วมให้งานวิจยัช้ินน้ีเสร็จส้ินสมบูรณ์ไปดว้ยดี คุณ
ความดีหรือประโยชน์อ่ืนใดอนัเกิดจากงานวจิยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์
ท่ีใหก้ารศึกษาอบรมสัง่สอน ใหส้ติปัญญาและคุณธรรมอนัเป็นเคร่ืองช้ีน าความส าเร็จในชีวติของผูว้จิยัต่อไป 

 

9. เอกสารอ้างองิ 
Diamantopoulos, A. and Siguaw, A.D. (2000). Introducing LISREL : A Guide for the Uninitiated. London : 

Sage Publication. 
Greenberg, J., & Baron, R. A. (2000). Behavior in Organizations. Retrieved October 10, 2006. 
Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.C. (1998). Multivariate Data Analysis (5th ed). Upper 

Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
Steers, R.M.( 1977) . Antecedents and outcomes of organizational commitment. Administrative Science 

Quarterly. 22: pp.46-56. 
 Allen, N.J. and Meyer, J.P. (1990). The measurement and antecedent of affective, continuance and normative 

commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology. 63:pp. 1-18. 
Stringer, R. A. (2002). Leadership and Organizational Climate: the Cloud Chamber Effect. Upper Saddle River, 

CA: Prentice-Hall. 
Yukl. G. A.(2002). Leadership in Organization. 5th ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice- Hall. 

www.km-oas.csc.ku.ac.th Retrieved February 13, 2016.  

http://www.km-oas.csc.ku.ac.th/


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 
 

658 

การศึกษาการธ ารงรักษาพนักงานในบริษทั เอบีพ ีคาเฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 
A STUDY OF EMPLOYEES RETENTION IN 

ABP CAFÉ (THAILAND) CO., LTD. 
 

ชาคริต สินเยน็ 
E-mail: Chakrit_Hrm11@hotmail.com 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนัธ์ ชัยกจิอุราใจ 
ชิดใจ วรพงษ์ วงษ์วุฒิพงษ์ 

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
วทิยาลยับัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาการธ ารงรักษาพนกังานในบริษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) 
จ ากดั  (2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการธ ารงรักษาพนกังานในบริษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากดั  
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม มีความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.979 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ 
พนกังานบริษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากดั จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 280 คน สถิติท่ีใชใ้นการ วเิคราะห์
ขอ้มลูประกอบดว้ย ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบที และ การทดสอบ เอฟ (การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว) ผลการวจิยัพบวา่ (1) การธ ารงรักษาพนกังานภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  (2) 
ปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ เพศ และระดบัการศึกษามีผลต่อการธ ารงรักษาพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ค าส าคญั : การธ ารงรักษาพนกังาน 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research are (1) to study of employees retention in ABP CAFÉ (THAILAND) 

CO.,LTD. (2) to study demographic affect employees retention in ABP CAFÉ (THAILAND) CO.,LTD.    The 
methodology of this research by using questionnaire as a toll to collect data. The reliability for testing questionnaire 
is 0.979. The sample size in this research  280 employees in ABP Cafe (Thailand) CO.,LTD. Data analysis by frequency, 
percentage, average, standard deviation, t-test and F-test (One Way ANOVA).  Result from this research found 
(1) employees retention overall was the medium level  (2)  personal factors as follows sex and education affect 
employees retention at 0.05 statistical significance.   
 
KEYWORD: Employees Retention 
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บทน า 
 ปัจจุบนัน้ีการแข่งขนัทางธุรกิจและสภาพแวดลอ้มต่างๆ ท าให้องค์การจึงตอ้งผลิตบุคลกรท่ีมีคุณภาพ ซ่ึง
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัเพ่ือท่ีจะสร้างความแตกต่างท่ีส าคญัส าหรับองค์กร ได้แก่บุคคลหรือพนักงาน  ซ่ึงจัดให้เป็น
ทรัพยากรท่ีส าคญัในบริษทัส่วนมาก หน่ึงในองคป์ระกอบท่ีส าคญัและมีประสิทธิภาพของการจดัการทรัพยากร
มนุษยน์ั้น  ยงัคงเป็นการธ ารงรักษาพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ (Ololube, 2005) ดงันั้นปัจจยัท่ีจะสามารถส่งเสริม
ให้เกิดการรับรู้และตอบสนองของพนักงานต่อเป้าหมายให้องค์กรได้ประสบความส าเร็จนั้นก็คือ แรงจูงใจ 
(Motivation) ซ่ึงจะแสดงการเปรียบเทียบกบัพนกังานในองคก์รวา่ พนกังานคนหน่ึงจะปฏิบติังานดว้ยความตั้งใจ มี
ความขยนักระตือรือร้น และ รับผิดชอบกบังานท่ีตวัเองท า แต่ในทางกลบักนัพนกังานอีกคนมีความเฉ่ือยชา ท างาน
ไปวนัๆไม่ขยนัและกระตือรือร้น การกระท าน้ีมากจากลว้นมากจาก แรงจูงใจ (Motivation) ของแต่ละบุคคล  
 ดงันั้นการพยามยามในการรักษาพนกังานให้อยูก่บัองคก์ารและป้องกนัการลาออกหรือสูญเสียพนกังาน จึงมี
ความส าคญัอย่างมากในปัจจุบัน เพ่ือท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การณ์จะตอ้งธ ารงรักษาพนักงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  เพื่อให้การธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษยด์ าเนินไปอย่างไดผ้ลต่อเน่ือง องค์
การณ์จะตอ้งวิเคราะห์และท าความเขา้ใจถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาการดูแลเก็บรักษาบุคลากรแลว้น ามาก าหนด
แผนงานกลยุทธ์และวิธีการรับมือท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างเหมาะสมเพ่ือป้องกนัการสูญเสียพนกังานไปก่อนระยะเวลาท่ี
สมควรซ่ึงนบัเป็นการสูญเสียท่ีไม่ควรจะเกิดข้ึน  
 จากท่ีกล่าวไปแลว้นั้นจะเห็นไดว้่าการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษยมี์ความส าคญัเป็นอย่างมาก ส าหรับ องค์
การณ์จึงท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจเลือกศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษยใ์ห้คงอยู่กบั
องคก์ารอยา่งย ัง่ยืน เน่ืองจากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัไดส่้งผลกระทบต่อการบริหารจดัการขององค์
การณ์ ดังนั้นองค์การตอ้งปรับเปล่ียนพฒันาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย  ์ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคญัอย่างหน่ึงต่อ
ความส าเร็จขององค์การ โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษาองคก์ารณ์สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์
ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการธ ารงรักษาพนกังาน ท่ีมีคุณค่าใหค้งอยูก่บัองคก์ารตลอดไป 
 ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการธ ารงรักษาพนกังานในบริษทั เอบีพี 
คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการท่ีเก่ียวของกบัการ
ธ ารงรักษาพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองคก์รณ์มากยิง่ข้ึน 
 

กรอบแนวคิดทฤษฎี 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชแ้นวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552) Belch and 
Belch (1993) และแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการธ ารงรักษาพนักงาน ตามแนวคิดของ ศิริพงษ์ สุนทรวฒักิจ (2554) 
Taunton,Krampitz & Wood (1989) แนวคิด ของ Eric (2003) และแนวคิดของ Berger & Berger  (2004) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีได้ศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการธ ารงรักษาพนักงาน พบว่า  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจและปัจจยัเก้ือหนุนในการท างานของพนกังานราชการ ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั ใน
เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อลิสา เลขะวฒันะ, 2553) ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 
ภูมิล าเนาตามขนาด ของจังหวดั และขนาดของจงัหวดัท่ีปฏิบัติงานแตกต่างกัน จะมีปัจจยัจูงใจในการท างาน
แตกต่างกนั และปัจจยัจูงใจในการท างาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัปัจจยัเก้ือหนุนในการท างานของพนักงาน
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ราชการ ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ชูเกียรติ ยิม้พวง 
(2554) ท่ีศึกษา แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน ของพนกังานบริษทั บางกอกกล๊าส จ ากดั โรงงานจงัหวดัปทุมธานี 
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุและการศึกษาท่ีต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจการปฏิบติังานต่างกนั และมีความสัมพนัธ์
กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ฐิยากาญจน์ ศิลารักษ ์(2554) ไดศึ้กษา แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานโรงพยาบาล
ไทยอินเตอร์ มหาสารคาม พบว่า อายุ และสายปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกัน 
ประสบการณ์ ท างานท่ีต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทวี ทอง
อยู่ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิส  จ ากัด 
(มหาชน) พบวา่ อายท่ีุแตกต่างกนั มีผลกระทบต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน อายงุานท่ีแตกต่างกนั มีผลกระทบ
ต่อปัจจยัจูงใจ แต่ไม่มีผลกระทบต่อปัจจยัค ้าจุน วุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลกระทบต่อปัจจยัจูงใจ แต่มี
ผลกระทบต่อปัจจยัค ้าจุน และต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั มีผลกระทบต่อปัจจยัจูงใจ แต่ไม่มีผลกระทบต่อปัจจยัค ้ าจุน  
ราตรี ปรางทอง (2557) ไดศึ้กษา แนวทางในการธ ารงรักษาพนักงานของ บริษทั เอ็นเอสแก็ส แอลพีจี จ ากดั พบวา่  
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อตัราเงินเดือน และอายุงานท่ีต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการลาออก
ของพนกังาน 
 ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าว สามารถท าเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการธ ารงรักษาพนักงานของบริษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) 
จ ากดั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาการธ ารงรักษาพนกังานของบริษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากดั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สถานภาพ 
4.อายกุารท างาน 
5.ระดบัของการศึกษา 
6.รายไดต้่อเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การธ ารงรักษาพนักงานของ

บริษัทเอบพี ี

 

 

 

 
 
  

 

 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)            ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
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สมมติฐานในการศึกษา 
 ปัจจัยส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อายุการท างาน ระดับของการศึกษา รายได้ต่อเดือน  ท่ี
ต่างกนั ส่งผลต่อการธ ารงรักษาพนักงาน ของบริษทัเอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากดั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) ซ่ึงไดเ้ก็บขอ้มูลการวจิยัในระหวา่ง เดือน 
เมษายน ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประชากรเป็นบุคลากรระดบัพนกังานฝ่ายปฏิบติัการและหวัหนา้พนกังาน
ฝ่ายปฏิบัติการปี พ.ศ.2559  ของบริษทัเอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวดักรุงเทพมหานคร จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง  750 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ ยามาเน่ (Yamane, 
1973 : 125 อา้งในยุทธ ไกยวรรณ์, 2553 : 79) ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 280 คน ท าการสุ่มตวัอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจัยได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาก าหนดขอบเขตเน้ือหาแบบสอบถามโดยจ าแนกออกเป็น 2 
ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบั 
เพศ อาย ุสถานภาพ อายกุารท างาน ระดบัของการศึกษา รายไดต้่อเดือน  ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการธ ารง
รักษา พนกังานฝ่ายปฏิบติัการ  
 แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา แลว้ไปทดลองใช ้(Try out) จ านวน 30 ชุด เพื่อ
น ามาค านวณหาค่าความเช่ือมันของแบบสอบถาม ด้วยค่าสัมประสิทธิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
Coeffieient)ไดเ้ท่ากบั 0.979 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และใชส้ถิติ t-test และ F-test (ANOVA) การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัขอหนงัสือจากวิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการ
จดัการมหาวิทยาลยัศรีปทุม ไปยงับริษทัเอบีพีคาเฟ (ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ รวบรวม
ขอ้มูลกบัพนกังานและหวัหนา้พนกังาน ระดบัปฏิบติัการจากบริษทั เอบีพ ีคาเฟ (ประเทศไทย) จ ากดั  
 

สรุปผลการวจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศหญิง มีจ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 59.30 มีอาย ุ21-30 ปี มีจ านวน 94 
คน คิดเป็นร้อยละ 33.60 มีสถานภาพเป็นโสด มีจ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 66.80 มีอายกุารท างาน 2-5 ปี มี
จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 มีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี มีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 มี
รายไดต้่อเดือน 5,000-10,000 บาท มีจ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 34.60 และมีต าแหน่งของการท างานเป็นระดบั
พนกังานมากกวา่ มีจ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 67.10 ตามล าดบั 
 การธ ารงรักษาพนกังานฝ่ายปฏิบติัการภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.91 โดยความภาคภูมิใจ
ท่ีได้เขา้เป็นพนักงานขององค์กร เห็นด้วยในระดับสูงท่ีสุด อยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.22 
รองลงมาคือ ความรู้สึกถึงวา่มีคุณค่าในตวัเอง และเป็นส่วนหน่ึง มีความส าคญั ต่อองคก์ร, ความพยายามโนม้นา้วให้
เพ่ือนร่วมงาน ท างานอยา่งเตม็ท่ีเพ่ือ ความกา้วหนา้ขององคก์ร, คิดวา่องคก์รน้ีถือเป็นองคก์รท่ีดีท่ีสุดท่ีน่าท างานดว้ย
, ความคิดวา่จะท างานในองคก์รน้ีไปตลอดจนกวา่ เกษียณ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลางทั้งหมด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09, 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 
 

662 

3.05, 2.97, 2.62 และ 2.54 ตามล าดบั โดยและจะตอบ “ปฏิเสธ” หากมีองคก์รอ่ืนมาชกัชวนให้ไปร่วมงานดว้ยโดยเสนอ
ค่าตอบแทนท่ีสูงกวา่ เห็นดว้ยต ่าสุด อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.54 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการ ท่ีมีต่อการธ ารงรักษาพนักงานฝ่าย
ปฏิบติัการ จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลท่ีมีผล  2  ตวัแปร สามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 1    แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานและหวัหนา้พนกังานระดบัปฏิบติัการ    
 ท่ีมีต่อการธ ารงรักษาพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ จ าแนกตามเพศ และระดบัการศึกษา 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ ระดบัการศึกษา 

t P F P 
การธ ารงรักษาพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ -3.656 0.000* 3.417 0.018* 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานและหัวหน้าพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการ ท่ีมีต่อการธ ารงรักษาพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ โดยรวม พบวา่ พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้น
เพศและระดบัการศึกษา ท่ีมีผลต่อการธ ารงรักษาพนักงานฝ่ายปฏิบติัการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
เน่ืองจาก  P นอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางที ่2  แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อการธ ารงรักษาพนกังาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา เป็น 
 รายคู่ โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Mothod)   
 

ความคดิเห็น X  S.D. ระดบัการศึกษา ต ่ากวา่ ป.ตรี ป.ตรี สูงกวา่ ป.ตรี อ่ืน ๆ 

ระดบัการศึกษา 

2.95 1.00  ต  ่ากวา่ ป.ตรี - 0.24072 0.05948 0.69499 
2.71 0.81  ป.ตรี - - 0.30021 0.93571* 
3.01 0.91  สูงกวา่ ป.ตรี - - - 0.63551 
3.65 1.19  อ่ืน ๆ (ปวช/

ปวส) 
- - 

- - 

 *  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 2  พบวา่ มีจ านวน 1 คู่ คือการศึกษาระดบัปริญญาตรีกบัระดบัการศึกษาอ่ืน ๆ  (ปวช./ปวส/) ท่ี
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  นอกนั้นพบวา่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่3   สรุปผลการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการธ ารงรักษาพนกังานของบริษทั เอบีพี  คาเฟ (ประเทศไทย)      
 จ ากดั จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 

 

 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานและหัวหน้าพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการ ท่ีมีต่อการธ ารงรักษาพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ โดยรวม พบวา่ พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้น
เพศ และระดบัการศึกษา ม่ีมีผลต่อการธ ารงรักษาพนักงานฝ่ายปฏิบติัการ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
เน่ืองจาก  P นอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

อภิปรายผล 
 ดา้นเพศ จากผลการศึกษา พบวา่ เพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการธ ารงรักษาพนกังานแตกต่างกนั อาจ
เป็นเพราะวา่ นอกจากความแตกต่างของสรีระและพละก าลงัแลว้ ยงัมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง คือ เร่ือง
ของสมองและจิตใจ เช่น (1) ผูช้ายมีความสามารถในการจดจ าและความมีเหตุ มีผล ไดดี้กวา่ผูห้ญิง (2) ผูห้ญิงมี
ความสามารถทางดา้นการติดต่อส่ือสารดีกว่าผูช้าย (3) ผูห้ญิงคิดเร็วกว่าผูช้าย (4) ผูช้ายมีสัญชาตญาณของของ
รุนแรงมากกวา่ผูห้ญิง (5) ผูห้ญิงใชอ้ารมณ์ตดัสินมากกวา่ผูช้าย (6) ผูช้ายเครียดและจริงจงักบัปัญหาต่าง ๆ มากกว่า
ผูห้ญิง (Castle, 1913) แต่ในการท างานเพศหญิงจะคิดและค านึงถึงงานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนัมากกวา่เพศชาย และคิด
อยูเ่สมอวา่หากลาออก หรือถูกไล่ออกจากงาน คงจะหางานใหม่ท าไดย้าก ซ่ึงต่างจากเพศชาย ท่ีคิดวา่หากลาออก หรือ
ถูกไล่ออกจากงาน คงจะหางานใหม่ท าไดไ้ม่ยาก อีกทั้งกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซ่ึง
เป็นพนกังานในธุรกิจอาหารเคร่ืองด่ืมและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเพศหญิงสนใจ และใส่ใจ
มากกว่าเพศชาย ท าให้ธุรกิจอาหารเคร่ืองด่ืมและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับสุขภาพน้ี นิยมใช้พนักงานเพศหญิง
ปฏิบติังานมากกวา่เพศชาย และเป็นเหตุพนกังานท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการธ ารงรักษาพนกังานแตกต่าง
กนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้และยงัสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ อลิสา  เลขะวฒันะ (2553) ได้
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจและปัจจยัเก้ือหนุนในการท างานของ พนักงานราชการ ส านักงานสหกรณ์
จังหวดั ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
ภูมิล าเนาตามขนานของจงัหวดั และขนาดของจงัหวดัท่ีปฏิบติังานแตกต่างกัน จะมีปัจจยัจูงใจในการท างาน
แตกต่างกนั อาจกล่าวไดว้า่ ในปัจจุบนัสิทธิในเร่ืองเพศแทบจะไม่มีความแตกต่างกนัเลย เพราะการเปล่ียนแปลง

ตวัแปร 
ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

ปัจจยัส่วนบุคคล   
 เพศ   
 อาย ุ   

 สถานภาพสมรส   

 อายกุารท างาน   

 ระดบัของการศึกษา   
 รายไดต้่อเดือน   
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ในดา้นสงัคมวฒันธรรม แต่ก็ยงัมีความแตกต่างในพฤติกรรมระหวา่งของเพศชายและเพศหญิงอยูไ่ม่นอ้ย  เพศชาย 
มกัจะมีความสนใจรายละเอียดต่าง ๆ หรือมีความละเอียดอ่อน ไม่เท่ากบั เพศหญิงและ เพศหญิงแต่มีการตดัสินใจท่ี
เด็ดขาดและแน่นอนกวา่ ดงันั้นจึงเป็นเหตุใหเ้พศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการธ ารงรักษาพนกังาน แตกต่างกนั  
ราตรี ปรางทอง (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองแนวทางการธ ารงรักษาพนกังานของบริษทั เอน็เอสแก๊สแอลพีจี จ ากดั พบวา่
เพศหญิง อายุระหว่าง 28-34 ปีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาท่ีปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต าแหน่งงานเป็น
พนกังาน อตัราเงินเดือน 10,001 – 15,000 บาทและอายงุานนอ้ยกวา่หรือเทียบเท่า 5 ปี ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ 
ภาพรวมในระดบัปานกลาง จากระดบัความพึงพอใจปัจจยัทั้ง 5 ดา้น พบวา่ระดบัความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปาน
กลาง 5 รายการ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านสังคม รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความตอ้งการพ้ืนฐาน ปัจจัยด้านการ
ยอมรับ-ยกยอ่งปัจจยัดา้นความมัน่คงปลอดภยั และปัจจยัดา้นความส าเร็จพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นเพศอาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อตัราเงินเดือนและอายงุานท่ีต่างกนัไม่มีผลต่อการลาออกพนกังานของ
บริษทั เอน็เอสแก๊ส แอลพีจี จ ากดั  
 ดา้นอาย ุจากผลการศึกษา พบวา่ อายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อการธ ารงรักษาพนกังาน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้ งไว ้แต่ก็ยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ อลิสา  เลขะวฒันะ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจและปัจจยัเก้ือหนุนในการท างานของ พนกังานราชการ ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั ใน
เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีปัจจยัจูงใจการท างานไม่แตกต่างกนั อาจ
กล่าวได้ว่า การท างานในแต่ละองค์การ มีความหลากหลายของวยั การท างานย่อมตอ้ง มีการประสานงาน และ
ถ่ายทอดความเช่ียวชาญสู่รุ่นต่อไปผ่านระบบการก ากบัติดตาม นอกจากนั้นลกัษณะการท างาน ยงัมีมาตรฐานการ
ท างานของหน่วยงาน มีระบบการตรวจสอบคุณภาพงาน มีการก าหนดความรับผิดชอบชดัเจนแตกต่างกนัไปใน
แต่ละองคก์าร ดงันั้นจึงเป็นเหตุใหอ้ายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อการธ ารงรักษาพนกังาน ไม่แตกต่างกนั  
 ด้านสถานภาพสมรส จากผลการศึกษา พบว่า สถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการธ ารงรักษา
พนักงาน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้แต่สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ สุจรรยา ใจเดช  
(2554) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนั พบวา่ 
ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัดา้นเพศ สถานภาพ สถานภาพของการท างาน ระยะเวลาการปฏิบติังานและเงินเดือน 
ต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานไม่ต่างกนั อาจกล่าวไดว้า่ สถานภาพสมรส มีส่วนส าคญัต่อการตดัสินใจของ
บุคคล คนโสดจะมีอิสระทางความคิดมากกว่าคนท่ีแต่งงานแลว้ การตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  จะใชเ้วลาน้อยกว่าคนท่ี
แต่งงานแลว้ เน่ืองจากไม่มีภาระผูกพนั หรือคนท่ีตอ้งอยูใ่นความรับผิดชอบมากเท่ากบัคนท่ีแต่งงานแลว้ แต่การ
ตดัสินใจต่างๆ ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัสถานภาพการสมรสเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น ยงัข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ อาย ุและปัจจยั 
แวดลอ้มอ่ืนๆ อีกหลายอย่าง ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้สถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการธ ารงรักษา
พนกังานไม่แตกต่างกนั 
 ดา้นอายกุารท างาน จากผลการศึกษา พบวา่ อายงุานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการธ ารงรักษาพนักงาน 
ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้แต่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุจรรยา ใจเดช  (2554) 
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ของบุคลากร สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนั พบว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลต่างกนัดา้นเพศ  สถานภาพ สถานภาพของการท างาน ระยะเวลาการปฏิบติังาน และเงินเดือน  ต่างกนั มีผลต่อ
แรงจูงใจในการท างานไม่ต่างกนั อาจกล่าวไดว้า่ อายงุานเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวฒิุภาวะและความเช่ียวชาญใน
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งานนั้น ๆของพนกังาน พนกังานท่ีมีอายงุานมากและพนกังานใหม่ ไดท้ างานอยูร่่วมกนัเกิดการถ่ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์ อีกทั้งพนกังานท่ีมีอายตุวัหรืออายงุานมาก แต่เป็นคนท่ีชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  อยูเ่สมอไม่กลวัเทคโนโลยี 
และพร้อมเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดงันั้นจึงเป็นเหตุให้อายุงานต่างกนั มีความคิดเห็น ต่อการธ ารงรักษาพนักงาน                
ไม่แตกต่างกนั 
 ดา้นระดบัของการศึกษา จากผลการศึกษา พบวา่ ระดบัของการศึกษาอ่ืนๆ (ปวช/ปวส) มีความคิดเห็น
ต่อการธ ารงรักษาพนกังานแตกต่างจากระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี อยา่งมีนยั ส าคญัทางสถิติ อนัเน่ืองมาจาก 
ระดบัอ่ืนๆ (ปวช/ปวส) เร่ิมตน้จากสภาพทางการเงินของครอบครัวและสังคม ความคิด และพฤติกรรมในการ
ท างานจะมีความอดทนอดกลั้นและมีความมุ่งมัน่ทุ่มเทอนัเน่ืองมาจากอาจจะไม่ไดมี้โอกาสในทางดา้นการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรีดงันั้นจะตอ้งพยามยามทุมเท่กบังานให้เต็มท่ีเพ่ือหวงัจะไดเ้ติบโตเล่ือนต าแหน่งในองคก์ร
ต่อไป และในกรณีถา้จะจา้งระดบัปริญญาตรีจะตอ้งมี (Career Path )เสน้ทางความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพ อยา่ง
ชัดเจน เร่ิมต้นท าต าแหน่งงานใดจากนั้ นแล้วจะเติบโตไปเป็นอะไรบ้างโดยมี ปัจจัยท่ีต้องค านึงถึงหลักๆ                          
( jobsDB,2014 ). เช่น (1) ระดบัต าแหน่งงาน (2). เป้าหมายของงาน (3). ขอบเขตของหนา้ท่ี เพราะเห็นน้ีท าใหเ้กิด
ขอ้เปรียบเทียบระหว่างระดบัอ่ืนๆ (ปวช/ปวส) และระดบัปริญญาตรี  เพราะฉนั้นควรจะมีไวเ้พ่ือเป็นการธ ารง
รักษาพนักงานไวไ้ด้นาน  ดังนั้นจึงเป็นเหตุท่ีให้พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับการธ ารงรักษาพนักงานฝ่าย
ปฏิบติัการ อยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด  (กนกพร กาญจน์วฒักุล, 2551) ท าให้มีความคิด ทศันคติ และการตดัสินใจท่ี
แตกต่างกนั จึงเป็นเหตุให้พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชูเกียรติ ยิม้พวง (2554) ไดศึ้กษาแรงจูงใจท่ีมีผล
ต่อการปฏิบติังาน ของพนกังานบริษทั บางกอกกล๊าส จ ากดั โรงงานจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ การศึกษาท่ีแตกต่าง
กันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อาจกล่าวได้ว่า การศึกษาจะท าให้คนมีความรู้ ความคิด 
ตลอดจนความเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวางลึกซ้ึงแลว้ ยงัท าใหบุ้คคลมีศกัยภาพเพ่ิมข้ึน ท าใหเ้กิดความแตกต่าง
ทางการเรียนรู้ ทศันคติ ค่านิยม คุณธรรม และการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนัดว้ย ดงันั้นจึงเป็นเหตุใหก้ารศึกษาต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อการธ ารงรักษาพนกังาน แตกต่างกนั 
 ดา้นรายไดต้่อเดือน จากผลการศึกษา พบว่า รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการธ ารงรักษา
พนกังาน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้แต่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุจรรยา ใจเดช  
(2554) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ของบุคลากร สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนั พบว่า ปัจจยั
ส่วนบุคคลต่างกนัดา้นเพศ สถานภาพสมรส สถานภาพของการท างาน ระยะเวลาการปฏิบติังานและเงินเดือน ต่างกนั 
มีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน ไม่ต่างกนั อาจกล่าวไดว้า่ รายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม รายได้
เป็นเคร่ืองมือก าหนดความตอ้งการของคน ตลอดจนก าหนดความคิด ก ากบัส่ิงต่าง ๆ  และพฤติกรรมต่าง ๆ  รายได ้
ของบุคคลจะกระทบพฤติกรรมการบริโภค และการตดัสินใจ แต่การตดัสินใจต่าง ๆ ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัรายไดเ้พียง
อยา่งเดียวเท่านั้น ยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนๆอีกมากมายหลายอยา่ง เช่น การศึกษา หรืออาย ุเป็นตน้ ดงันั้นจึงเป็น
เหตุใหส้ถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการธ ารงรักษาพนกังาน ไม่แตกต่างกนั 
 ดา้นต าแหน่งของการท างาน จากผลการศึกษา พบวา่ ต าแหน่งของการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
การธ ารงรักษาพนักงาน ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้แต่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ                 
ฐิยากาญจน์ ศิลารักษ์  (2554) ได้ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานโรงพยาบาลไทยอินเตอร์
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มหาสารคาม พบว่า อายุ สายปฏิบติังานแตกต่างกนั แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 อาจกล่าวไดว้่าต าแหน่งของการท างาน ไม่ไดบ้อกว่าท างานระดบัไหน แต่ละ
หน่วยงานต่างมีช่ือเรียกต าแหน่งเป็นของตวัเองแตกต่างกันไป บางต าแหน่งเป็นหัวหน้าอาวุโส แต่ท างานไม่
แตกต่างอะไรจากคนท่ีไม่มีต าแหน่งเป็นหัวหนา้หรือไม่มีค าว่าอาวุโสต่อทา้ย ท าให้เกิดความสับสนเร่ืองระดบั
ของต าแหน่งงาน ดงันั้นจึงเป็นเหตุให้ต าแหน่งของการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการธ ารงรักษาพนักงาน 
ไม่แตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิยในคร้ังนี้ 
 1. การเล่ือนขั้นเงินเดือน ควรใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูท่ี้ทุ่มเทกบังาน เพราะจะเป็นการสร้างขวญั ก าลงัใจ
ในการปฏิบติังานใหก้บับุคลากรและสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
 2 ควรมีการปรับหรือเล่ือนขั้นต าแหน่งของพนกังานระดบัอ่ืนๆ(ปวช/ปวส)ไปเป็นหวัหนา้งาน ท่ีท างาน
อยา่งตั้งใจและเต็มท่ีกบังานเป็นการปรับจากภายในองคก์รเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน
ฝ่ายปฎิบติัการ  
 3. ผู ้บริหารควรให้ความส าคัญกับงานท่ีผู ้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ เ พ่ือเพ่ิมขวัญและก าลังใจแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 4. บุคลากรไดรั้บขอ้มูลข่าวสารไม่เพียงพอในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ี ดงันั้นผูบ้ริหาร ควรให้
ขอ้มูลข่าวสารแก่บุคลากรอยา่งทัว่ถึงเพ่ือผลในการปฏิบติังานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ผูบ้ริหารควรสร้าง
และปลูกจิตส านึก/ความรู้สึกของบุคลากรเกดความผูกพนัต่อองค์การ โดยยอมรับนโยบายและเป้าหมายของ
องคก์ารเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานเพ่ือความส าเร็จขององคก์าร และ พร้อมท่ีจะอยูก่บัองคก์ารต่อไป 
 5. ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัในเร่ืองของเพศชายกับเพศหญิงควรจะมีการแจกแบบส ารวจความ
ตอ้งการในการในการท างาน เพ่ือให้ทราบและเขา้ใจในทศันคติของเพศท่ีต่างกันอย่างลึกซ่ึง เพ่ือจะน าไปสู่
ความส าเร็จขององคก์รต่อไป  
 
 ข้อเสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรวิจยัเร่ืองเดิมน้ี ซ ้ าอีกหลาย ๆ คร้ังกบัหน่วยงานหรือองคก์ารอ่ืน ๆ เพื่อจะไดข้อ้มูล ท่ีกวา้งขวางและ
หลากหลายมากข้ึนเน่ืองจากขอ้มูลและปัจจยัต่าง ๆ  ในการศึกษาของแต่ละหน่วยงานนั้นมีความแตกต่างกนั 
 2. ควรศึกษาวิจยัตามทฤษฎีอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกบัปัจจยัค ้าจุน เช่น การศึกษา (Quality 
Of Work Life) QWL คุณภาพชีวิตในการท างาน หรืออาจจะศึกษาเร่ือง (Employee Engagement) ความผูกผนัของ
พนกังาน อาจส่งผลการวจิยัท่ีแตกต่างจากงานวจิยัคร้ังน้ี 
 3. ควรพิจารณาหาวิธีการวิจยัในลกัษณะอ่ืน เช่น การวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการ
สนทนากลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อมูลหลากหลาย ซ่ึงอาจมีค าอธิบายแตกต่างไปจากวิธีการวิจัย แบบส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 
 

667 

เอกสารอ้างองิ 
กนกพร  กาญจน์วฒักลุ. (2551). การศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์และรูปแบบการด าเนินชีวติทีม่ผีลต่อส่วน

ประสมการตลาดของอุปกรณ์ตกแต่งรถจกัรยานยนต์ กรณศึีกษา จงัหวดัขอนแก่น. วทิยานิพนธ์ 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด), มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

ชูเกียรติ ยิม้พวง. (2554).  แรงจูงใจทีม่ผีลต่อการปฎบิัตงาน: กรณีศึกษา บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากดั โรงงาน
จงัหวดัปทุมธาน.ี ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  วชิาเอกการจดัการวศิวกรรมธุรกิจ,  
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี. 

ฐิยากาญจน์ ศิลารักษ.์ (2554). แรงจูงใจในการปฎบิัตงิานของพนักงานโรงพยาบาลไทยอนิเตอร์  มหาสารคาม.  
การคน้ควา้อิสระ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฎั
มหาสารคาม. 

ทว ีทองอยู ่และกาญจนาท เรืองวรากร. (2556).  “ปัจจยั มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั  
เคซีอี อีเลคโทรนิส จ ากดั (มหาชน)”  วารสารการเงนิ  การลงทุน  การตลาด และบริหารธุรกจิ. ปีท่ี 3 
ฉบบัท่ี 4 (ตุลาคม-ธนัวาคม 2556). 

ราตรี ปรางทอง (2557) แนวทางการธ ารงรักษาพนักงานของบริษทั เอน็เอสแก๊สแอลพจี ีงานวจิยัการศึกษาคน้ควา้
อิสระ นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ปีการศึกษา 2557 

ศิริพงษ ์ สุนทรวฒักิจ. (2554).  ปัจจยัที่จะส่งผลต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กบัอง์การ. วทิยานิพนธ์ ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบญัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ.  (2552). การบริหารตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: พฒันาศึกษา. 
สุจรรยา ใจเดช. (2554). ปัจจยัที่มผีลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน ของบุคลากร สถาบันเทคโนโลยปีทุมวนั.   

สารนิพนธ์ สถาบนัเทคโนโลยปีทุมวนั.   
อลิสา เลขะวฒันะ.  (2553). “ความสมัพนัธ์ระหวา่ง แรงจูงใจและปัจจยัเก้ือหนุนในการท างานของ                                                 

พนกังานราชการ ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” วารสารบัณฑิตวทิยาลยั 
พชิญทรรศน์. 5(1): ม.ค-มิ.ย 2553. 122-130. 

Belch, G. E. and Belch, M. A. (1993). Introduction to Advertising and Promotion : An Integrated Marketing 
Communications Perspective. 2 nd ed. Boston, Mass. : Richard D. Irwin, Inc., 

Castle.,W.E. (1913).  Simplification of Mendelian formulae The American Naturalist. 

 47:170-182. 
jobsDB. (2014).  Career Path เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ. (ออนไลน)์.เขา้ถึงไดจ้าก: 

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/career-path. 
Ololube.(2005). N. P. Benchmarking the Motivational Competencies of Academically QualifiedTeachers 

and Professionally Qualified Teachers in Nigerian Secondary Schools.  The African Symposium, 
5(3). 2005. 

 

 

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/career-path


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

668 

การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของพนักงานใน 
บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) 

A STUDY OF PERFORMANCE EFFICIENCY OF EMPLOYEES  
 IN KNIGHTFRANK CHARTERED (THAILAND) CO. 

 

ชาญณรงค์ หวงัเจริญ 
E-mail: Charnnarong77@gmail.com 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนัธ์ ชัยกจิอุราใจ 
นายธีรวทิย์ กลางสุพรรณ์               

หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
วทิยาลยับัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
กรณีศึกษาของ บริษทั ไนท์แฟรงค ์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย)   (2) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษาของ บริษทั ไนท์แฟรงค ์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย)  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล เป็นแบบสอบถาม มีความเช่ือมัน่(Reliability Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.7886 กลุ่มตวัอย่างในการวิจัยคือ 
พนกังานบริษทั ไนทแ์ฟรงค ์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ านวน 202 คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติ t-test , F-test (ANOVA) ผลการวิจยัพบว่า (1) ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของพนกังานภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (2) ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอายงุานในบริษทัและรายไดต้่อเดือนมีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคญั : ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study (1)  the level of performance efficiency of employees in a 
case study of Knight Frank Chartered (Thailand) Company (2) personal factors affect performance efficiency of 
employees in a case study of Knight Frank Chartered (Thailand) Company.  The questionnaire was used to collect 
data by testing Reliability Coefficient is equal to 0.7886.  The sample size of this research were 202 employees 
of Knight Frank Chartered (Thailand) Company.  Data were analyzed using descriptive statistics were frequency, 
percentage, average, standard deviation and testing the hypothesis by using a T-Test, F- Test (ANOVA).   The 
research results showed that: (1) the level of performance efficiency of employees overall was in the highest level 
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(2) Personal factors as follows age of working and monthly income affect performance efficiency by statistically 
significant at the 0.05 level. 
 
KEY WORD:  PERFORMANCE EFFICIENCY 
 

บทน า 
 ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรมและเทคโนโลยี ข้ึนอย่าง 
รวดเร็ว การด าเนินธุรกิจต่าง ๆพึงตอ้งปรับตวัให้เขา้กับสถานการณ์ เพ่ือช่วงชิงความไดเ้ปรียบทางการตลาด 
รวมถึงการรักษากลุ่มลูกคา้อนัเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัใหมี้ความพึงพอใจในการรับบริการ และยงัคงตอ้งแสวง หากลุ่ม
ลูกคา้รายใหม่ เพ่ือการเจริญเติบโตขององคก์ารในอนาคต อาจตอ้งมีการคิดคน้หรือ ใชว้ิธีการและกลยทุธ์ท่ีดึงดูด
ความสนใจ สนองตอบความตอ้งการของผูรั้บบริการ อนัเป็นการสร้างความไดเ้ปรียบในแข่งขนัทางธุรกิจ จึงท า
ให้ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ และหัวหนา้งานตอ้งตระหนกัและเตรียมพร้อมรับมือกบัสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
อาทิเช่น ทางดา้นทรัพยากรบุคคล เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรส าคญัต่อองคก์าร เป็นผูป้ฏิบติังานท่ีจะ
ท าให้องคก์ารบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายหรืออาจจะท าให ้องคก์ารลม้เหลวก็ได ้ในยคุแห่งการแข่งขนัท่ีรุนแรง
น้ี สถานการณ์ท่ีเรียกวา่ สมองไหล คงเขา้มามีบทบาท ให้ตอ้งพิจารณามากข้ึน นั้นจึงเป็นเหตุท่ีพึงตอ้งสร้างความ
มีอุปนิสยัส่วนบุคคลท่ีดีใหก้บับุคลากรในองคก์าร ใหเ้กิดการรักในอาชีพการท างาน พึงพอใจในการท างาน และมี
แรงผลกัดนัท่ีจะพฒันา สร้างสรรค์ผลงาน ซ่ึงถา้หากส่ิงเหล่าน้ีสามารถจะกระท าไดก็้เท่ากบัว่าเป็นการบริหาร
จดัการโดยเร่ิมตน้จากตวัของพนกังานให้มีทศันะคติท่ีดี และน าความคิดดีๆ ออกมาพฒันาการท างาน หรืออาจ
เรียกวา่ การพฒันาจากภายใน สู่การพฒันาสู่ภายนอก  
 ดงันั้นความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ขา้งตน้ จึงท าใหผู้ว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลตอ่
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษาของ บริษทั ไนท์แฟรงค ์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย)เพื่อน า
ผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสม กับองค์การ เกิด
กระบวนการพฒันาพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินงานไดต้รงตามเป้าหมายของ องคก์าร ท่ีดีต่อไป 
 

กรอบแนวคิดทฤษฎี 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชแ้นวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของ ธานิน พฒันครู (2546) และนารินทร์  จนัทร์ 
สุวรรณ (2551) แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ตามทฤษฎีของ Peterson and 
Plowman (1953,อา้งถึงใน ประพนัธ์ ชยักิจอุราใจ, 2558:29)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีไดศึ้กษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังาน พบวา่ กนกวรรณ วงศจ์นัทร์ (2544) ไดศึ้กษาเรือง ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน : 
กรณีศึกษาพนกังานกลุ่มธุรกิจบริการโทรคมนาคมโทรศพัท ์ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพในการปฏิบติั งานมี
ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน ในดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล การไดรั้บการ ยอมรับนบั
ถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน เงินเดือน สวสัดิการ ความสมัพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน สภาพการท างาน นโยบายและการบริหารคน ความมัน่คงในงาน การปกครอง
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บังคับบัญชา ทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้าน เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ต าแหน่งงาน อายกุารปฏิบติังาน ยกเวน้ดา้นระดบัการศึกษา มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน อลิสา  เลขะวฒันะ (2553) ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจและปัจจยัเก้ือหนุนในการท างานของ 
พนกังานราชการ ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประชากรกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 
เป็นพนกังานราชการท่ีปฎิบติังานในส านกังานสหกรณ์จงัหวดั ในเขต ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 19จงัหวดั 
350 คน ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจในการท างาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับปัจจัยเก้ือหนุนในการท างานของ
พนกังานราชการ ส านกังานสหกรณ์จงัหวดั ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 01 และ
พนักงานราชการส านักงานสหกรณ์จงัหวดั ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จะมีปัจจยัจูงใจในการท างานและ
ปัจจยัเก้ือหนุนในการท างานท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลดา้น เพศ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส 
ภูมิล าเน าตามขนานของจงัหวดั และขนาดของจงัหวดัท่ีปฏิบติังานแตกต่างกัน จะมีปัจจยัจูงใจในการท างาน
แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีปัจจยัจูงใจการท างานไม่แตกต่างกนั ทว ีทองอยู ่(2556) 
ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิส จ ากดั  (มหาชน)
โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ เป็นประชากรของพนกังานบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิส จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 80 ท่าน ซ่ึงปฎิบติังานในปี 2556 ซ่ึงผลวิจยัพบว่า มีระดบัของแรงจูงใจส าหรับปัจจยัทั้งสองสองของ
แรงจูงใจท่ีไดค้่าเท่ากบั 3.509 ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีมากและในปัจจยัจูงใจมีค่ารวมเท่ากบั 3.150 อยู ่ในระดบัปานกลาง
เม่ือเทียบกบปัจจยัค ้าจุนท่ีมีค่าเท่ากบ 3.806 อยู ่ในระดบัมากดงันั้นจากผลการวิจยัจึงควรปรับปรุงปัจจยัจูงใจท่ีมี
ค่านอ้ยอยู ่3ค่ าคือดา้นลกัษณะงานเท่ากบั 2.695, ดา้นการยกยอ่งเท่ากบั 2.658 และดา้นความเจริญกา้วหนา้เท่ากบั 
2.691 เพ่ือระดบัปัจจยัจูงใจโดยรวมดีข้ึนจากระดบัปานกลางการทดสอบT-Test, F-Test เพื่อวดัผลกระทบการจูง
ใจพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานในดา้น
ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายงุานท่ีแตกต่างกนั มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานในดา้นปัจจยัจูงใจ แต่ไม่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานในดา้นปัจจยัค ้าจุน
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นวฒิุการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานในดา้น
ปัจจัยจูงใจ แต่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติของพนักงานในด้านปัจจัยค ้ าจุนปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ต าแหน่งท่ีแตกต่างกัน มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านปัจจัยจูงใจ แต่ไม่มี
ผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานในดา้นปัจจยัค ้าจุน ฐิยากาญจน์ ศิลารักษ ์ (2554) ไดศึ้กษา
เร่ือง แรงจูงใจในการปฎิบติังานของพนกังานโรงพยาบาลไทยอินเตอร์มหาสารคาม ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษา คือ  พนกังานในโรงพยาบาลไทยอินเตอร์ มหาสารคาม จ านวน 83 คน  โดยการสุมตวัอยา่งแบบอยา่ง
ง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัมีค่าความเช่ือมนัเท่ากบั . 
90 การวิเคาระห์แปรปวนทางเดียว (One-Way ANOVA )  ก าหนดนัยส าคญัทางสถิติท่ีดบั 0.5 ผลของการวิจัย
พบว่า ดา้นท่ี 1  แรงจูงในในการปฎิบติังานของพนักงานโรงพยาบาลไทยอินเตอร์มหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง = 3.08 เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 9 ดา้นเรียงจากค่ามากไปนอ้ย 3 อนัดบั
แรก คือ  ดา้นการยอมรับนบัถือ  ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความส าเร็จในงานและอยูใ่นระดบันอ้ย 1 ดา้น คือดา้น
เงินเดือน  ดา้นท่ี 2 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฎิบติังานของพนกังานโรงพยาบาลไทยอินเตอร์มหาสารคาม  
จ าแนกตามอายุ สายปฎิบติังานแตกต่างกนั โดยรวมพบว่าไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.5  
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ด้านท่ี 3 เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานโรงพยาบาลไทยอินเตอร์มหาสารคาม  ท่ีมี
ประสบการณ์ท างานแตกต่างกนั โดยรวมพบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.5   แตกต่าง
กนั 3 ดา้น  คือ  ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฎิบติั  ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  และดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์ 
  (1) เพื่อศึกษา ระดบัของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษาของ บริษทั ไนทแ์ฟรงค ์
ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย)   

(2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษาของ 
บริษทั ไนทแ์ฟรงค ์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) 

 

สมมติฐาน 
 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายงุานในบริษทั รายไดต้่อเดือน  ท่ีต่างกนั ท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานของบริษทั ไนทแ์ฟรงค ์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) แตกต่างกนั 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) ซ่ึงไดเ้ก็บขอ้มูลการวจิยัในระหวา่ง เดือน 
พฤษภาคม ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 ประชากรเป็นบุคลากรระดบัระดบัพนกังานฝ่ายปฏิบติัการและหวัหนา้
พนกังานฝ่ายปฏิบติัการปี พ.ศ.2559  บริษทัไนท์แฟรงค ์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ านวน 300 คน เป็นฐานในการ
ค านวณกลุ่มตวัอยา่ง ขอ้มูลล่าสุด ของวนัท่ี 30 เมษายน 2559 การเลือกกลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั 
ไดแ้ก่ พนกังานฝ่ายปฏิบติัการของ บริษทั ไนทแ์ฟรงค ์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) โดยค านวณไดจ้ากสมการ ของ ยา
มาเน่ (Yamane, 1973: 125 อา้งในยทุธ ไกยวรรณ์,2548:79) ก าหนดความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 

ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดบัการศึกษา 
4.อายงุานในบริษทั 
5.รายไดต้่อเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังาน 
     1.มิติดา้นคุณภาพของงาน 
     2.มิติดา้นปริมาณงาน 
     3.มิติดา้นเวลา 
     4.มิติดา้นค่าใชจ่้าย 
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(0.05) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 172 คนตวัอยา่ง และเพ่ือป้องกนัความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถาม
อย่างไม่สมบูรณ์ จึงได้ท าการส ารองแบบสอบถามเพ่ิมอีก 30 ชุด รวมแบบสอบถามทั้งส้ิน 202 ชุด ท าการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช ้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึง
ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาก าหนดขอบเขตเน้ือหาแบบสอบถามโดยจ าแนก
ออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย
ค าถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายงุานในบริษทั รายไดต้่อเดือน จ านวน 5 ขอ้ ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน จ านวน 8 ขอ้   
 แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้ไปทดลองใช้ จ านวน 30 ชุด เพื่อน ามา
ค านวณหาค่าความเช่ือมนัของแบบสอบถาม ดว้ยค่าสัมประสิทธิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coeffieient)
ไดเ้ท่ากบั 0.7886 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้
สถิติ t-test, F-test (ANOVA) การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจัยขอหนังสือจากวิทยาลยับัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 
มหาวิทยาลยัศรีปทุม ไปยงับริษทัไนท์แฟรงค ์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ รวบรวม
ขอ้มูลกบั พนักงานระดบัฝ่ายปฏิบติัการและหัวหน้าพนักงานฝ่ายปฏิบติัการ ของบริษทัไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ 
(ประเทศไทย) อตัราการตอบกลบัคืน ร้อยละ 95 ของ แบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด 
 

สรุปผลการวจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศชาย มีจ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 57.90 มีอาย ุ29-35 ปี มีจ านวน 82 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.60 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50  มีอายงุานในบริษทั 
3 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 5 ปี มีจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.10  และมีรายไดต้่อเดือน 20,000 – 30,000 บาท มี
จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 ตามลาดบั 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.31 โดยดา้น
ด้านคุณภาพของงาน เห็นด้วยสูงท่ีสุด อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 43 รองลงมาคือ ด้าน
ค่าใชจ่้าย ดา้นปริมาณงาน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดทั้งหมด มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.29 และ 4.28 ตามล าาดบั โดย
ดา้นเวลา เห็นดว้ยต ่าสุด อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการของ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ 
(ประเทศไทย) ท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สรุปไดด้งัตาราง
ต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่1   แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานระดบัปฏิบติัการ   ท่ีมีต่อประสิทธิภาพใน 
 การปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ไนทแ์ฟรงค ์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) (ภาพรวม) 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
อายุงานในบริษัท รายได้ต่อเดอืน 

F P F P 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 16.579 0.000* 8.977 0.000* 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังาน ระดบัปฏิบติัการ ท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน โดยรวม พบว่า พนักงานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุในงาน และ
รายไดต้่อเดือน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  เน่ืองจาก  P นอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางที ่2 แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน จ าแนกตามอายงุานใน
บริษทั เป็นรายคู่ โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Mothod)  
 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

อายุงาน 
ในบริษัท 

< 1 ปี 1 > 3 ปี 3 > 5 ปี 5 > 10 ปี 10 ปีขึน้ไป 

ดา้น 
คุณภาพของงาน 

< 1 ปี - 0.18431 0.20241 0.10000 0.47692 
1 > 3 ปี - - 0.38672* 0.28431 0.29261 
3 > 5 ปี - - - 0.10241 0.67933*  
5 > 10 ปี - - - - 0.57692*  
10ปีขึน้ไป - - - - - 

ดา้น 
ปริมาณงาน 

< 1 ปี - 0.65686 0.92771* 0.93000* 0.07692 
1 > 3 ปี - - 0.27085* 0.27314 0.57994*  
3 > 5 ปี - - - 0.00229 0.85079*  
5 > 10 ปี - - - - 0.85308*  
10ปีขึน้ไป - - - - - 

ดา้น 
ค่าใชจ่้าย 

< 1 ปี - 0.33725 0.58554 0.68000* 0.00769 
1 > 3 ปี - - 0.24829* 0.35275* 0.32956 
3 > 5 ปี - - - 0.09446 0.57785*  
5 > 10 ปี - - - - 0.67231*  
10ปีขึน้ไป - - - - - 

 *  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

อายุงาน 
ในบริษัท 

< 1 ปี 1 > 3 ปี 3 > 5 ปี 5 > 10 ปี 10 ปีขึน้ไป 

ในภาพรวม 

< 1 ปี - 0.17892 0.42922 0.41500 0.16346 
1 > 3 ปี - - 0.25030* 0.23608* 0.34238*  
3 > 5 ปี - - - 0.01422 0.59268*  
5 > 10 ปี - - - - 0.57846*  
10ปีขึน้ไป - - - - - 

 *  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

674 

 จากตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน จ าแนกตามอายงุานในบริษทั เป็นรายคู่ โดยรวม พบวา่ ในภาพรวม มีจ านวน 5 คู่ คือ อายงุาน 1 ปี ข้ึนไป 
แต่ไม่เกิน 3 ปีกบั 3 ปี ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 5 ปี (r = 0.25030) อายงุาน 1 ปี ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 3 ปีกบั 5 ปี ข้ึนไป แต่ไม่
เกิน 10 ปี (r = 0.23608) อายงุาน 1 ปี ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 3 ปีกบั 10 ปี ข้ึนไป (r = 0.34238) อายงุาน 3 ปี ข้ึนไป แต่ไม่
เกิน 5 ปีกบั 10 ปี ข้ึนไป (r = 0.59268) และอายงุาน5 ปี ข้ึนไป แต่ไม่เกิน 10 ปีกบั 10 ปี ข้ึนไป (r = 0.57846) แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกนั้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ตารางที ่3  แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน จ าแนก ตามรายได ้
 ต่อเดือนต่างกนั ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานของ บริษทั ไนทแ์ฟรงค ์ 
 ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) แตกต่างกนั โดยพิจารณาจากค่า F-test  

ด้านคุณภาพของงาน รายได้ต่อเดอืน n X  S.D. df SS MS F p 

 
 

10,001-20,000 8 4.12 0.64 
3 5.263 1.754 

5.764 0.001* 
20,001-30,000 96 4.40 0.59 

 
30,001-40,000 92 4.53 0.50 

198 60.267 0.304 
40,001-50,000 6 3.66 0.51 

        ด้านปริมาณงาน 202 4.43 0.57 201 65.530    

 
 

10,001-20,000 8 3.56 0.94 
3 6.474 2.158 

8.388 0.000* 
20,001-30,000 96 4.26 0.55 

 
30,001-40,000 92 4.39 0.40 

198 50.942 0.257 
40,001-50,000 6 3.83 025 

         ด้านเวลา 202 4.28 0.53 201 57.416    

 
 

10,001-20,000 8 4.25 0.37 
3 0.684 0.228 

1.437 0.233 
20,001-30,000 96 4.19 0.44 

 
30,001-40,000 92 4.30 0.35 

198 31.439 0.159 
40,001-50,000 6 4.16 0.25 

        ด้านค่าใช้จ่าย 202 4.24 0.39 201 32.124    

 
 

10,001-20,000 8 3.75 0.70 
3 3.349 1.116 

5.764 0.001* 
20,001-30,000 96 4.26 0.45 

 
30,001-40,000 92 4.38 0.37 

198 38.375 0.194 
40,001-50,000 6 4.16 068 

รวม 202 4.29 0.45 201 41.724    
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แหล่งความแปรปรวน รายได้ต่อเดอืน n X  S.D. df SS MS F p 

ในภาพรวม 
ระหวา่งกลุ่ม 

10,001-20,000 8 3.92 0.53 
3 2.852 0.951 

8.977 0.000* 
20,001-30,000 96 4.28 0.38 

ภายในกลุ่ม 
30,001-40,000 92 4.40 0.23 

198 20.968 0.106 
40,001-50,000 6 3.95 0.23 

รวม 202 4.31 0.34 201 23.820    

 
 จากตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน จ าแนกตามรายไดต้่อเดือนต่างกนั ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานของ 
บริษทั ไนทแ์ฟรงค ์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) พบวา่  ภาพรวมรายไดต้่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา่ ดา้น
คุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นค่าใชจ่้าย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 มีเพียง
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นเวลาเท่านั้น ท่ีไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

อภิปรายผล 
 ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ือง เพศ อายุ การศึกษา ท่ีต่างกนั ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนักงาน กรณีศึกษาของ บริษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ท่ีตั้งไว ้หาก
พิจารณาในเร่ืองของ เพศ สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ยงยุทธ์ พีพงศ์พิพฒัน์(2538:77 อา้งในธวินทร์ พฒันครู, 
2546:114) ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ เป็นผลดีต่อองคก์ร ในการท่ีบุคลากรทั้งชายและหญิงมีความพึงพอใจไม่เล่ือมล ้ ามาก          
นอ้ยกวา่กนั เพราะความคิดเดิมวา่ ผูห้ญิงควรเป็นผูต้ามคงจะไม่ไดรั้บความพึงพอใจในดา้นต่างๆทดัเทียมผูช้าย 
แต่เน่ืองจากปัจจุบนัชายและหญิงหรือไดรั้บการยอมรับเท่าเทียมกนัมากข้ึนในการออกมาท างานนอกบา้น จึง
ส่งผลใหค้วามพึงพอใจในดา้น ดงักล่าวทดัเทียมกนัดว้ย หากพิจารณาในเร่ืองของ อาย ุสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
นารินทร์  จนัทร์สุวรรณ (2551) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลต าบลสามโกแ้ละเทศบาลต ายบศาลเจา้โรงทอง จงัหวดัอ่างทอง พบวา่ พนกังานท่ี
มีอายตุ่างกนั จะมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังานในดา้นลกัษณะการ
ปฏิบติังาน ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และการสร้างขวญัและก าลงัใจ
ในการปฏติังาน ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หากพิจารณาของ ศึกษา สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ ชาคริต  ศรีขาว (2551) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังาน บริษทัมิสกนั(ไทยแลนด์) จ ากดั พบวา่ ระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานโดยรวม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ปัจจัยส่วนบุคคลในเร่ือง อายุงานในบริษทั ท่ีแตกต่าง มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนกังาน กรณีศึกษาของ บริษทั ไนทแ์ฟรงค ์ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) เป็นไปตามสมมติฐาน ท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณา
รายละเอียด พบวา่ ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นค่าใชจ่้าย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
มีเพียงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นเวลาเท่านั้น ท่ีไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 แสดงให้
เห็นวา่  อายงุานเป็นส่ิงแสดงถึงวฒิุภาวะและความเช่ียวชาญในงานนั้นๆของพนกังาน คนท่ีมีอายงุานในบริษทัท่ี
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นานก็มกัจะมีความ ละเอียดรอบคอบในการตดัสินใจ วางแผนการปฏิบติังานในส่วนงานต่างๆ มีการคิดหาวิธีการ
ป้องกนัในเหตุท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยใชป้ระสบการณ์ท่ีไดผ้่านมาในอดีต ทั้งอาจอาศยัการกระบวนการวเิคราะห์
ถึงความเป็นไปของ สภาพแวคลอ้ม ทางเศรษกิจ การเมืองและสังคม แต่ดว้ยยุคโลกาภิวตัน์น้ี ทุก ๆคนสามารถท่ีจะ
เขา้ถึงขอ้มูลต่างๆไดท้ัว่ทุกมุมโลก มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใชว้เิคราะห์ ซ่ึงมีความแม่นย  ากวา่การคาดคะเนเหมือนใน
อดีตท่ีผ่านมา จึงท าให้องค์การตอ้งปรับตวัให้บุคคลากรมีความพร้อมในการปฏิบติังานสอดรับการท่ีผลการศึกษา 
พบวา่ การท่ีกลุ่มพนกังานส่วนใหญ่ของบริษทั ในช่วงอาย ุ29-35 ปี ซ่ึงเป็นวยัท่ีมีลกัษณะนิสัยชอบการแสดงออก 
มีความเป็นตวัของตวัเองสูง ไม่ชอบถูกบงัคบัใหอ้ยูก่รอบ ไม่ชอบอยูใ่นเง่ือนไข ชอบเสพข่าวสารผา่นช่องทางต่าง 
ๆ ท่ีหลากหลาย มีอิสระในความคิด กลา้ซัก กลา้ถามในทุกเร่ืองท่ีตวัเองสนใจ และจากการท่ียุคน้ีเป็นยุคท่ีมี
เทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้อง จึงไม่น่าแปลกใจท่ีคนกลุ่มน้ีจะมีความสามารถในการท างานท่ีเก่ียวกับการ 
ติดต่อส่ือสาร ชอบงานดา้นไอที ใชค้วามคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถท าอะไรหลายๆ อยา่งไดใ้นเวลา
เดียวกนั เรียกไดว้า่สามารถใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองไมไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่ว การปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพนั้นก็เป็น
ส่ิงซ่ึงท าไดไ้ม่ยาก เพียงการหาขอ้มูลต่างๆ แลว้น ามาวิเคราะห์ไดอ้ย่างรวดเร็วและแม่นย  า สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้และผูท่ี้สนใจในสินคา้และบริการได ้ดว้ยรูปแบบของธุรกิจท่ีเป็นธุรกิจบริการท่ีตอ้งมีการ
ติดต่อประสานงานกบัลูกคา้ การดูแลคุณภาพของงาน ใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของงาน เพ่ือให้ลูกคา้มีความพึง
พอใจสูงสุดในการไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพ โดยผูป้ฏิบติังานท่ีเป็นมืออาชีพ อนัจะน ามาซ่ึงความส าเร็จในการ
สร้างความเช่ือมัน่และไวว้างใจจากลูกคา้ และจะเป็นฐานลูกคา้ท่ีดีติดตามไปกบับริษทั พร้อมกบัความประทบัใจ
ในการไดรั้บบริการตามความปรารถนา ในล าดบัต่อๆไป 
 ปัจจยัส่วนบุคคลในเร่ือง รายไดต้่อเดือน ท่ีแตกต่าง มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 
กรณีศึกษาของ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) เป็นไปตามสมมติฐาน ท่ีตั้ งไว ้เม่ือพิจารณา
รายละเอียด พบวา่ ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นค่าใชจ่้าย แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
มีเพียงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานดา้นเวลาเท่านั้น ท่ีไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 แสดงให้
เห็นวา่ รายไดต้่อเดือนเป็นตวัแปรตวัหน่ึง ซ่ึงมีความส าคญัในการช้ีวดัในเร่ืองประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน  
ดงัเห็นไดว้า่ รายไดน้ั้น เปรียบเสมือนตวัช้ีวดัความัน่คงและความสามารถในการปฏิบติังาน หากมีรายไดท่ี้มากก็
ยอ่มแสดงไดว้า่ อยูใ่นองคก์ารท่ีดีมีช่ือเสียง มีผลก าไรท่ีดี จึงสามารถใหค้่าตอบแทนแก่พนกังานท่ีสูง การท่ีบริษทั
มีผลก าไรท่ีสูงนั้น ส่วนหน่ึงก็มาจากประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีสร้างความเช่ือมัน่และวางวาง
ให้แก่ลูกคา้ หากจะพิจารณาในความสามารถของบุคคลแลว้ พนกังานท่ีมีรายไดต้่อเดือนท่ีสูงก็จะมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานมาก อนัเน่ืองมาจากความละเอียดรอบคอบในการท างาน ซ่ึงใชป้ระสบการณ์ท่ีสั่งสมมา การได้
รับผิดชอบต่อช้ินงานท่ีมีความส าคญั สร้างมูลค่าทางการตลาดไดม้าก ตลอดจนการมีแนวความคิดท่ีจงรักภกัดีต่อ
องคก์าร ธ ารงรักษาไวซ่ึ้งวฒันธรรมการท างานท่ีดีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยค านึงถึงประสิทธิภาพในมิติ
ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณงาน และดา้นค่าใชจ่้าย เป็นส าคญั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชาริณี จนัทร์แสง
ศรี (2540:บทคดัย่อ)  ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานควบคุม
จราจรทางอากาศ ของบริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากดั พบว่า รายได ้เป็นปัจจยัในการปฏิบติังานมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิยคร้ังนี้ 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ส าหรับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการน าผลการวจิยัไปใชเ้พ่ือพฒันา
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ดงัน้ี 
 1. ผูบ้ริหารและหัวหนา้งานควรให้ความส าคญัในการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติัให้แก่พนกังาน 
ตลอดจนการพฒันาระบบการบริหารงานใหท้นัสมยัอยูต่ลอดเวลา สร้างความมัน่ใจใหแ้ก่พนกังานวา่ การท างาน
กบับริษทัน้ี จะช่วยให้พนักงานสามารถพฒันาตนเองไดต้ลอดเวลา สร้างความทา้ทายในการปฏิบติังานให้แก่
พนกังาน น ามาซ่ึงการพฒันาประสิทธิภาพในงานสูงสุดต่อไป 
             2. ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัในเร่ือง อายุงานในบริษทั ของพนักงานแต่ละช่วงอายุ เพ่ือให้ทราบและ
เขา้ใจในทศันคติ ท่ีมีต่อการปฏิบติังาน อนัจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ารท่ีตั้งไว ้
             3. ความกา้วหน้าในการปฏิบติังาน หัวหน้างานตอ้งเปิดโอกาสให้พนักงานไดแ้สดงความคิดเห็นหรือ
ความสามารถของตนเอง เช่น เม่ือมีกิจกรรมต่างๆตอ้งส่งพนกังานเขา้มีส่วนร่วมท ากิจกรรมร่วมกนั จดัให้มีการ
แข่งขนัผลงานกนัและมีการใหข้องรางวลั เพ่ือท่ีพนกังานจะไดมี้ก าลงัใจในการปฏิบติังานต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1.ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานองคก์รอ่ืนๆ เช่น องคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท าธุรกิจเดียวกนั เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และทราบวา่องคก์ร
ท่ีเก่ียวข้องมีประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกันอย่างไรตลอดจนหาแนวทาง และมาตรการในการสร้าง
พฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพแก่พนกังานเพ่ือการพฒันาประสิทธิภาพการท างานของพนกังานใหดี้
ข้ึน 

2.การบรรยากาศในท่ีท างาน ให้มีการสภาพแวคล้อมท้าทายควรน ากรอบแนวคิดในด้านอ่ืนๆ  ท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เช่นปัจจัยจูงใจในการท างาน ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ มาเพ่ิมเติมใน
ศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดบัความผูกพนัของพนักงานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
ภาคเหนือตอนล่าง  2) ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนักงานธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ภาคเหนือตอนล่าง  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ภาคเหนือ
ตอนล่าง ทั้งหมด 16 สาขา จ านวน 103 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และ เอฟ  
ผลการวิจยั พบวา่ 1) พนกังานธนาคารธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) มีระดบัความคิดเห็นต่อความผูกพนั ดา้น
ความผกูพนัของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.64)  2) ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนัมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ค าส าคญั : ปัจจยัส่วนบุคคล , ความผกูพนัของพนกังาน 
 

ABSTRACT 
 The research aims to 1) the level of employee engagement of employees  in Thanachart Bank Public 
Company Limited (Northern Region) 2) personal factors affecting employee engagement of employees  in 
Thanachart Bank Public Company Limited  Northern Region. The sample size used in this research  is 16 branches 
of the Thanachart Bank Public Company Limited (Northern Region) a total of 103 people.  This research used a 
questionnaire to collect data. The data is analyzed by  statistics include percentage, frequency, mean, standard 
deviation, t-test and F-test. The research result showed that the level of employee engagement of employees in 
Thanachart Bank Public Company Limited  Northern Region was the high level (X = 3.64). Personal factors as 
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educational level affect employee engagement of employees in Thanachart Bank Public Company Limited 
(Northern Region). Statistically significant at the 0.05 level. 
 
KEYWORDS: Personal Factors , Employee Engagement 
 

บทน า 
 การกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อยา่งเต็มตวั การเปิดเสรีดา้นการธนาคารภายใตก้รอบ 
AEC จะน าไปสู่การแข่งขนัท่ีเขม้ขน้ในระบบธนาคารพาณิชย ์(ธพ.) ของทุกประเทศสมาชิก  การรับมือกบัการ
แข่งขนัท่ีสูงข้ึนในประเทศ และการขยายธุรกิจไปแข่งขนัในต่างประเทศ ภาพรวมการแข่งขนัของธนาคารพาณิชย์
ในปัจจุบนั ค่อนขา้งท่ีจะแขง่ขนัรุนแรงเม่ือเทียบกบัอดีต และในอนาคตแนวโนม้การแข่งขนัก็จะเพ่ิมข้ึนอีก (รุ่งพร 
เริงพิทยา, 2559: ออนไลน์)  
 ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญ ท่ีจะช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถด าเนินกิจการให้มี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ บุคลากรขององค์กรจึงเปรียบเสมือนทรัพยากรท่ีมีค่า
มหาศาล ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีองคก์รตอ้งรักษาและลงทุนเพ่ิมเติมอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อพฒันาบุคลากรท่ีมีทกัษะ ความรู้ให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการขององคก์รในระยะยาว หากองคก์รตอ้งสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ยอ่ม
เท่ากบัวา่องคก์รตอ้งสูญเสียทรัพยากรท่ีมีคุณค่า กล่าวไดว้า่ ความผกูพนัต่อองคก์รจะมีส่วนเสริมสร้างใหพ้นกังาน
พยายามทุ่มเทแรงกายและแรงใจท างาน เพ่ือสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนท าให้พนักงาน
รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร รักองคก์ร อนัจะช่วยลดอตัราการเปล่ียนงาน การขาดงานและความเฉ่ือยชาในการ
ท างาน ซ่ึงหากพนกังานมีความผูกพนักบัองคก์ร ยอ่มจะใชค้วามรู้ความสามารถของตนอยา่งเต็มท่ีในการปฏิบติั
หนา้ท่ีเพ่ือองคก์ร แต่ในทางตรงกนัขา้ม หากพนกังานมีความผูกพนัต่อองคก์รต ่า จะมีอตัราการขาดงานสูง ขาด
ความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน ขาดความจงรักภกัดีต่อองคก์ร รวมถึงการตดัสินใจลาออกจากองคก์ร ซ่ึงผล
ท่ีตามมาก็คือ ความสูญเสียขององคก์ร การสูญเสียพนกังานพร้อมๆ กบัการสรรหาคนใหม่ซ่ึงนบัวา่เป็นปัญหาท่ียิง่
มีความส าคญัมากข้ึน จากท่ีกล่าวไปแลว้จะเห็นไดว้า่ ความผูกพนัต่อองคก์รของพนกังานมีความส าคญัเป็นอยา่ง
มากส าหรับองคก์าร จึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจเลือกศึกษา ความผูกพนัของพนักงานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
เพื่อด ารงรักษาไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกภาพขององคก์ร และปฏิบติังานใหก้บัองคก์รไดใ้นระยะยาว  
 ดังนั้ น ผู ้วิจัยในฐานะพนักงานธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) สังกัดส านักงานเครือข่ายสาขา 
(พิษณุโลก) จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ความผูกพนัของพนักงานธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ
ตอนล่าง โดยน าผลการศึกษาดงักล่าว เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการวางแผน และปรับปรุงกระบวนการในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และออกแบบคุณลักษณะเบ้ืองต้นของงานให้เกิดประสิทธิภาพ และพฒันาระดับ
ความสมัพนัธ์ของบุคลากรใหเ้กิดความผกูพนัต่อองคก์รมากยิง่ข้ึน 
 

กรอบแนวคิดทฤษฏี 
  การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ศึกษา ความผูกพนัของพนักงาน ตามแนวคิดของ The Gallup Organization  
(สุรัสวดี สุวรรณเวช, Employee Engagement ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร, 2555: ออนไลน์)  
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 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีไดศึ้กษาลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนักงาน พบว่า 
ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรท่ีปฏิบติังานประจ าสาขาของธนาคารไทยพาณิชยใ์นจงัหวดัจนัทบุรี พบว่า 
พนกังานธนาคารท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างานท่ีแตกต่างกนัมีความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่าง
กนั (วชิรญา  บวัเกสร  2554) ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสุขในการท างานกบัความผูกพนัของพนกังานโรงแรม
ปทุมวนั ปร๊ินเซส พิณทิพย ์ วิจิตรธนสาร (2556)  พบว่า อตัราเงินเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสุขในการ
ท างาน และความผกูพนัของพนกังานไม่แตกต่างกนั  รัตนา จ าลองศิลป์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ความผกูพนัองคก์าร
ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาระยะเวลาในการ
ปฏิบติังาน และต าแหน่งของพนกังานต่างกนัมีความผูกพนัองคก์ารแตกต่างกนั นอกจากนั้นยงัพบวา่ บรรยากาศ
องคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัองคก์ารของพนกังาธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) กลุ่มจงัหวดัราชบุรี
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวจิยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งน ามาสร้างกรอบแนวความคิดส าหรับ
การศึกษาหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ดงัน้ี 
 
                ตวัแปรอสิระ  (Independent Variables)                         ตวัแปรตาม (Dependent Variables)         
 
 
 
 
 

 
 
 

                     
  ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั      

            

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1) เพ่ือศึกษาความผกูพนัของพนกังานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ภาคเหนือตอนล่าง   

2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนักงานธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
ภาคเหนือตอนล่าง  

 

สมมติฐานการศึกษา 
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายงุาน รายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนั 

มีผลต่อความผกูพนัของพนกังานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ภาคเหนือตอนล่างแตกต่างกนั 
 

ความผูกพนัของพนกังาน 
1. ดา้นความตอ้งการพ้ืนฐาน 
2. ดา้นการสนบัสนุนทางการบริหาร 
3. ดา้นสมัพนัธภาพ 
4. ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดบัการศึกษา 
- อายงุาน 
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากร  พนักงานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน ) ภาคเหนือตอนล่าง จ านวนทั้งส้ิน 139 คน (สาย

งานทรัพยากรบุคคลและองคก์ร ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 13 กรกฎาคม2559 :ออนไลน์)  
      กลุ่มตวัอย่าง ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีโดยใชสู้ตรของ ( Taro Yamane, 1973 : 125 ) ประชากรทั้งหมด 139 
คน กลุ่มตวัอยา่งของประชากรในการศึกษาเท่ากบั 103 คน โดยท าการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาดว้ย
วธีิการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Random Sampling )  
 เคร่ืองมือการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ  ซ่ึงจะใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
                ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลทั่วไปในการ
ปฏิบติังาน เพ่ือจ าแนกตวัแปรส่วนบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่  เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายงุาน รายไดต้่อ
เดือน ซ่ึงมีจ านวนค าถามทั้งหมด 6 ขอ้ 
 ส่วนที ่2 แบบวดัระดบัความผูกพนัของพนักงาน  เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั มีจ านวน 12 ขอ้  เป็นชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคอร์ท (Likert Scale) แบ่ง
ความผูกพนัของพนกังานออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นความตอ้งการพ้ืนฐาน ดา้นการสนบัสนุนทางการบริหาร ดา้น
สมัพนัธภาพ ดา้นความกา้วหนา้ในงาน 
      การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  ของแบบสอบถาม วิธีการวดัความสอดคลอ้งภายในด้วย
สมัประสิทธ์ิ    ( Cronbach’ s Alpha , 1951) พบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม จ านวน 103 ชุด เท่ากบั 0.924 
เม่ือพิจารณาค่าความเช่ือมัน่จ าแนกดา้นความผกูพนัของพนกังาน มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.888  
      การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากวิทยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวิทยาลยัศรี
ปทุม ไปยงัธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัพนักงานทุก
ระดบัจากธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) อตัราการตอบกลบัคืน ร้อยละ 100 ของ แบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด 
 

สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล   
 สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 1. ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อายงุาน รายไดต้่อเดือน  
 2. ค่าเฉล่ีย (mean) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation)ใชว้ิเคราะห์เพื่ออธิบายความ
ผกูพนัต่อองคก์ร 
 สถิตเิชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 1. ค่าสถิติ t - test (Independent Sample Test)ในการทดสอบเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียระหวา่งตวัแปรท่ีแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ เพศ 

   2. ค่าสถิติ F- test หรือ One – Way ANOVA ใชว้เิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียต่อไปน้ี อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อายงุาน รายไดต้่อเดือน  
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สรุปผลการวจัิย 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างพนักงานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่ง 103 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 70.9  อายรุะหวา่ง 30  -  นอ้ยกวา่ 40 ปี 
มีมากท่ีสุด จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8  สถานภาพสมรสส่วนใหญ่โสด  จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 
ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4 อายงุานระหวา่ง 5 - นอ้ยกวา่ 
10 ปีข้ึนไป มีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 รายไดต้่อเดือน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20,000 - 
นอ้ยกวา่ 30,000 บาท จ านวน 34 คิดเป็นร้อยละ 33.0 
 ส่วนที ่2 ระดบัความผูกพนัของพนักงานของพนักงานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

ผลการศึกษาระดบัความผูกพนัของพนกังาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (X = 3.64, SD = 0.74) และเม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ทั้ง 4 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นสัมพนัธภาพ (X = 3.71, 
SD = 0.74)  ดา้นความกา้วหนา้ในงาน (X = 3.66, SD = 0.80)   ดา้นการสนบัสนุนทางการบริหาร (X = 3.64, SD = 
0.73)  ความตอ้งการพ้ืนฐาน (X = 3.56, SD = 0.70) ตามล าดบั 

ส่วนที ่3 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการศึกษา 
 

ตารางที ่ 1 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังาน จ าแนกตามเพศ และระดบัการศึกษา ท่ีมีต่อ 
 ความผกูพนัของพนกังาน ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน)  
 

ปัจจยัส่วนบุคคล ระดบัการศึกษา 

ความผกูพนัของพนกังาน 
F P 

5.806 0.004 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน ท่ีมีต่อความผูกพนัของ
พนกังาน โดยรวม พบวา่ พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา มีผลต่อความผกูพนัของพนกังานอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากค่า P นอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 
ตารางที ่2 แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อความผกูพนัของพนกังาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา  
 เป็นรายคู่ โดยวธีิการของเชฟเฟ่  ( Scheffe’s Mothod )   

ระดบัการศึกษา ค่าเฉลีย่ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี - - - - 
ปริญญาตรี 3.67  0.0863 1.14361* 
ปริญญาโท 3.59   1.05729* 
ปริญญาเอก 2.53    

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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      จากตารางท่ี 2 พบว่า มีจ านวน 2 คู่ คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรีกบัปริญญาเอก และปริญญาโทกบั
ปริญญาเอก ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกนั้นพบวา่ ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ    

 
ตารางที ่3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา 

สมมตฐิานการศึกษา 
เป็นไปตาม 
สมมตฐิาน 
การศึกษา 

ไม่เป็นไปตาม 
สมมตฐิาน 
การศึกษา 

สมมตฐิาน ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนั
ของพนกังานธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 
     - เพศ 
     - อาย ุ
     - สถานภาพสมรส 
     - ระดบัการศึกษา 
     - อายงุาน 
     - รายไดต้่อเดือน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 จากตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความผูกพนัของพนักงาน
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพสมรส, อายงุาน, รายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ความผูกพนัของพนักงานไม่แตกต่างกัน และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความผูกพนัของพนักงาน
แตกต่างกนั  
 

อภิปรายผล 
เพศ 

 เพศ ของพนกังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัโดยรวมของพนกังานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประภาพรรณ  พิยะ (2555)  ไดศึ้กษาเร่ือง ความสมัพนัธ์
ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัพะเยา พบวา่ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ หน่ายงานท่ีปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ
องคก์ร อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองดว้ยสงัคมปัจจุบนัเปิดกวา้งมากข้ึน การยอมรับในความสามารถ
ของบุคคล สิทธิเสรีภาพในการท างาน การตดัสินใจ และมีโอกาสในการกา้วหนา้ทางอาชีพเท่าเทียมกนั แมว้า่จะ
แตกต่างกนัทางเพศแต่ไม่มีผลต่อความผูกพนัของพนกังาน จึงท าใหเ้พศหญิงและเพศชายมีความผูกพนัต่อองค์กร
ไม่แตกต่างกนั  
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อายุ  
 อายุ ของพนกังาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัโดยรวมของพนกังานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประภาพรรณ  พิยะ (2555)  ไดศึ้กษาเร่ือง ความสมัพนัธ์
ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรสายสนบัสนุน มหาวิทยาลยัพะเยา พบวา่ 
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ หน่ายงานท่ีปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อ
องค์กร อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองดว้ย วฒันธรรมองคก์รท่ีเนน้การอยู่ร่วมกนัพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนั
และกนั และพนกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎระเบียบของอยา่งเคร่งครัด ในดา้นการให้บริการเนน้ให้บริการดว้ยใจ
และให้ความส าคญักบัลูกคา้เหมือนคนในครอบครัว สะทอ้นให้เห็นถึงการท างานอยา่งมีความสุขและเกิดความ
ผกูพนัต่อองคก์ร ไม่วา่อายขุองพนกังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัไม่แตกต่างกนั 

สถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส ของพนักงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัโดยรวมของพนักงานไม่แตกต่างกนั  

ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชญานิช พิชยัจุมพล (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความสุขของพนักงานธนาคารออมสิน ภาค 3  พบว่า 
สถานภาพสมรส และอายใุนการท างานจนถึงปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนั จะมีความผูกพนัไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะองคก์รเปิดโอกาสให้ทุกคนไดแ้สดงความสามารถ และท างานร่วมกนัได ้ไม่วา่จะอยูใ่นสถานภาพใด โดย
ธนาคารธนชาตมีการจดัสวสัดิการพนักงานอย่างเหมาะสม และยุติธรรม ท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ ท่ี
องค์กรสามารถตอบสนองตามความตอ้งการไดแ้ละเกิดความผูกพนัต่อองคก์รอยา่งย ัง่ยืน ดงันั้นสถานภาพของ
พนกังาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัโดยรวมของพนกังานไม่แตกต่างกนั 

ระดบัการศึกษา  
 ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความผูกพนัโดยรวมของพนักงานแตกต่างกัน ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วชิรญา  บวัเกสร  (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง ความผูกพนัต่อ
องคก์รของบุคลากรท่ีปฏิบติังานประจ าสาขาของธนาคารไทยพาณิชยใ์นจงัหวดัจนัทบุรี พบวา่ พนกังานธนาคารท่ี
มีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความผูกพนัต่อองคก์รแตกต่างกนั รัตนา จ าลองศิลป์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง  ความ
ผูกพนัองคก์ารของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) กลุ่มจงัหวดัราชบุรี พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และต าแหน่งของพนกังานต่างกนัมีความผูกพนัองคก์ารแตกต่างกนั 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ดว้ยการท างานในองคก์รท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีหลากหลายท าให้การคิดวิเคราะห์ หรือการหา
เหตุผลท่ีมาสนบัสนุน ความตอ้งการการตอบสนองของแต่ละบุคคลไม่เท่าเทียมกนั ท าให้มีความคิดและทศันคติ 
ทักษะความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เก่ียวกับการท างานในองค์กร ดังนั้นส่งผลให้พนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัของพนกังานแตกต่างกนั 

อายุงาน  
 อายุงาน ของพนักงาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัโดยรวมของพนักงานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยัท่ีตั้งไว ้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มนฤดี บุญอ านวย  (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ี
มีผลต่อความสุขในการท างานของพนกังานบริษทัพระราม 3 ฮอนดา้คาร์ส์ จ ากดั พบวา่ พนกังานท่ีมี ระยะเวลาใน
การปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างาน ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็น
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เพราะ องคก์รไดจ้ดัสวสัดิการต่างๆอยา่งยติุธรรมใหพ้นกังานทุกต าแหน่งโดยยดึจากอายงุาน ไม่วา่อายงุานในการ
ท างานจะมากหรือน้อย การได้ท างานในหน่วยงานท่ีดีพนักงานจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในองค์กร เกิดความ
จงรักภกัดี ศรัทธาต่อองคก์ร ดงันั้นส่งผลให้อายงุานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความผูกพนัโดยรวมของ
พนกังานไม่แตกต่างกนั 

รายได้ต่อเดอืน 
 รายได้ต่อเดอืน ของพนกังาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผูกพนัโดยรวมของพนกังานไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิณทิพย ์ วิจิตรธนสาร (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความสุขในการท างานกบัความผกูพนัของพนกังานโรงแรมปทุมวนั ปร๊ินเซส พบวา่ อตัรา
เงินเดือนท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความสุขในการท างาน และความผกูพนัของพนกังานไม่แตกต่างกนั อาจกล่าวไดว้า่ 
รายไดเ้ป็นตวัก าหนดการปฏิบติังานซ่ึงระดบัรายไดจ้ะมากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บัต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ และวดั
จากผลการปฏิบติังานเพ่ือไดผ้ลตอบแทนท่ียุติธรรม ทั้งน้ีเป็นเพราะ องค์กรมีการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของพนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสม จึงท าใหพ้นกังานท่ีมีรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั
มีผลต่อความผกูพนัโดยรวมของพนกังานไม่แตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิยในคร้ังนี้ 
 1. หากองค์กรจา้งพนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัสูงกว่าต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบหรือสูงกว่าองคก์ร
ก าหนด ท าใหเ้กิดตน้ทุนอตัราค่าแรงงานเกินมาตรฐานท่ีก าหนด เช่น พนกังานปฏิบติัการควรจา้งระดบัปริญญาตรี 
หรือต าแหน่งหวัหนา้งาน ควรจา้งระดบัปริญญาโท และจบระดบัปริญญาเอกควรมีขอ้ยกเวน้ไม่พิจารณาหากเป็น
ต าแหน่งท่ีไม่ใชร้ะดบับริหาร เป็นตน้ 
 2. ส าหรับพนกังานท่ีมีการศึกษาระดบัสูงข้ึนองค์กรควรมีการปรับเล่ือนต าแหน่งงานให้มีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีสูงข้ึน และมีการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ย่างต่อเน่ือง เพราะแรงงานย่อมแสวงหาผลตอบแทนบน
เหตุผลของตน้ทุนค่าเสียโอกาสท่ีจะไดรั้บตามวฒิุการศึกษาในระดบัสูงของตน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับหัวข้ออ่ืนๆ  เช่น  ประสิทธิภาพในการท างาน  คุณภาพชีวิตในการท างาน  

ความกา้วหนา้ในอาชีพ สวสัดิการในการท างาน เป็นตน้ 
2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม ควรมีการศึกษาเชิงบูรณาการ ทั้งเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณ ท าใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกและผลงานวจิยัมีความเท่ียงตรงมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยใชว้ิธีการวิจยั
เชิงส ารวจดว้ยแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ บุคลากร
ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 8,500 คน ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
สูตรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 383 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและสมการถดถอยชนิดตวัแปรหลายตวั ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์ารมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ ดา้นพฤติกรรม
การให้ความช่วยเหลือ ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้นและดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี  สามารถร่วมใน
การพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ค าส าคญั :  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร  ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to investigate organizational citizenship behavior affecting 
performance efficiency of the employees in Department of agriculture , Ministry of Agriculture and Cooperatives.  
The population were 8,500 employees. The sample size were 383 employees calculated by Taro Yamane method 
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at 95 percent confidence level.  Statistics for data analysis were mean and multiple regression analysis. The 
research results revealed that organizational citizenship behavior significantly affect performance efficiency in 
terms of  altruism, courtesy, conscientiousness and civic virtue of the employees in Department of Agriculture, 
Ministry of Agriculture and Cooperatives at the significance level of  0.05. 
 
KEYWORDS : Organizational citizenship behavior, Performance efficiency 
 

บทน า 
 เน่ืองจากในปัจจุบัน การเปล่ียนแปลงในต่างๆ เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว การปรับตัวให้พร้อมรับกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งเหมาะสมของบุคลากรและองคก์ารเป็นส่ิงส าคญั การเปล่ียนแปลงในเชิง
บวก เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีท าใหก้ารด าเนินชีวิตพฤติกรรมของคนในองคก์ารอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุขและท า
ให้ประสิทธิภาพในปฏิบติังานเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้องคก์ารกา้วหน้าและพฒันาอย่างต่อเน่ืองมีศกัยภาพ 
จะตอ้งมีระบบในการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ดี ซ่ึงจะร่วมถึงการมีบุคลากรท่ีดีในองคก์าร เป็นตวัขบัเคล่ือนให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ (พิชชา ศุภเสถียร,2555) ซ่ึงปัจจุบันในองค์การต่างๆ จึงเร่ิมให้
ความส าคญัด้านทรัพยากรมนุษยเ์พ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการท าให้นโยบายต่างๆของ
องคก์ารประสบผลส าเร็จ นอกจากน้ี การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ยงัเป็นกระบวนการตดัสินใจและการปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้งกบับุคลากรทุกระดบัในหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดและส่งผลส าเร็จต่อ
เป้าหมายองคก์าร (สุนนัทา เลาหนนัทน์, 2556: 5) 

ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกประชากรในการวิจยั คือ บุคลากรกรมวิชาการเกษตร ซ่ึงกรม
วชิาการเกษตรไดรั้บการสถาปนาข้ึน เป็นหน่วยงานหน่ึงในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2515 
หน่วยงานน้ีมี ประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน นบัยอ้นหลงัไปเม่ือปี พ.ศ. 2446 ซ่ึงถือเป็นการก าเนิดกรมวิชาการ
เกษตร ในปัจจุบนัจ านวนบุคลากรกวา่ 8,500 คน ท่ีมีความรู้เฉพาะทางในแต่ละหน่วยงาน ความรู้ ความช านาญใน
การปฏิบติังานของบุคลากร จึงมีความส าคญัต่อการคงอยูข่ององคก์าร จึงตอ้งไดรั้บการดูแลบุคลากรอยา่งทัว่ถึง 
ทั้งในดา้นของการปฏิบติังาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

ทั้งน้ี กรมวิชาการเกษตร ยงัมิไดมี้การศึกษาคน้ควา้ หรือมีงานวิจยัท่ีส ารวจเก่ียวกบับุคลากรในองคก์าร 
ในด้านความต้องการของบุคลากรในองค์การ เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร ในการท่ีจะ
พฒันาและปรับปรุงการบริหารงานในองคก์าร ก าหนดนโยบาย และวางแผนโดยรวมใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
การวิจยัเร่ือง  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของบุคลากร กรณีศึกษา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
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ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร โดยใชแ้นวคิดของ  Organ ( 1990 ) ซ่ึงแบ่งออกเป็น  5 
ปัจจยั คือ พฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พฤติกรรม
ความส านึกในหนา้ท่ีและพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ 

ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวคิดของ  Petersen and  Plowman (1989)  ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น  4 ปัจจยั คือ คุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลาและค่าใชจ่้าย 
 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีได้ศึกษา   พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เมธี ศรีวิริยะเลิศกุล (2542) ได้ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ารกบัผลการปฎิบติังาน จาการวจิยัพบวา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัผลการปฎิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ลาวลัย ์พร้อมสุข (2544) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ารกบัผลการปฏิบติังานของพนกังานกลุ่มบริษทัมินิแบ (ประเทศไทย) จากดั จาการวจิยัพบวา่ พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน  และสายฝน กลา้เดินดง (2551) ได้
ศึกษาเร่ือง การส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์าร เพ่ือการพฒันาไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มคนท่ีมีอายรุะหวา่ง 18-29 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน จากการ
วิจัยพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
บุคลากร เจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบั ประพนัธ์ ชยักิจอุราใจ (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในกลุ่ม
อุตสาหกรรม ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ บุคลากรระดบัปฏิบติัการและระดบัเจา้หนา้ท่ีของ บริษทั ในกลุ่ม
อุตสาหกรรม โดยไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแทจ้ริง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากการค านวณได ้384 คน จากการ
วิจัยพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรใน
อุตสาหกรรม   
 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าว สามารถท าเป็นกรอบแนวคิดการวจิยัไดด้งัภาพประกอบ 1 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
    ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ 

- พฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ 
- พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น 
- พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 
- พฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี 
- พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ 

Organ ( 1990 ) 

 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
- คุณภาพของงาน 
- ปริมาณงาน 
- เวลา 
- ค่าใชจ่้าย 

Petersen  and  Plowman ( 1989 ) 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อศึกษา พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

บุคลากรกรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 

วธีิด าเนินงานวจัิย 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ บุคลากรกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

จ านวนประชากรรวม  8,500 คน (ขอ้มูลจาก กองการเจา้หนา้ท่ีกรมวิชาการเกษตร  9 พฤษภาคม 2559) ผูว้ิจยัใช้
การค านวณของ  Taro Yamane (1967) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี  95% ระดบัความคลาดเคล่ือน  5% ไดข้นาด
ตัวอย่าง 383  คน (วิชิต อู่อ้น: 2550) ผูว้ิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน ( Proportion Stratified 
Random Sampling )  ในการสุ่มตัวอย่างการวิจัย เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยคร้ังน้ีใช้
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวกบั พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์ารและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยดดัแปลงเพ่ือใหมี้ความเหมาะสมกบักรอบแนวคิดในการท า
วจิยัซ่ึงเป็นรูปแบบขอ้ค าถามปลายปิด (Close ended Question) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 
1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ร  จ านวน 23 ขอ้  ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน จ านวน 16 ขอ้   
 แบบสอบถามผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  
(Content Validity) ได้ค่ าดัชนี  ความสอดคล้อง  ห รือ  IOC (Item Objective Congruence) เ ท่ ากับ  0.974 น า
แบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาแลว้ไปท าการทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มทดลองซ่ึงไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่งของงานวจิยัในคร้ังน้ี ท่ีมีลกัษณะการท างานคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา จ านวน 30 คน 
น าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองใช้แบบสอบถามมาค านวณหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นการ
ค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิ อลัฟ่า ครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) จาก
การตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่พบว่าได ้0.937 สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ สมการถดถอยชนิดตวัแปรหลายตวั ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัน าหนงัสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามและขอขอ้มูลจากมหาวทิยาลยัศรีปทุม เรียน 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในการขออนุเคราะห์ด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บขอ้มูล กรมวิชาการเกษตร 
ด าเนินงานตามระบบและส่งแบบสอบถามไปยงัหน่วยงานต่างๆในกรมวิชาการเกษตร โดยก าหนดวนั เวลา ใน
การรับแบบสอบถามกลบัคืน อตัราการตอบกลบัของแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืน ร้อยละ 100 ของจ านวน
แบบสอบถามทั้งหมด จากนั้นตรวจสอบแบบสอบถามท่ีรับคืนเพื่อความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีจะน าไปใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลและน าขอ้มูลทั้งหมดเพ่ือไปท าการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
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สรุปผลการวจิัย 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 383 คน ดงัน้ี  

 จ าแนกตามเพศ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศหญิง จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 68.9 
และเพศชาย จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 ตามล าดบั 

จ าแนกตามอาย ุพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนมากอาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 
รองลงมาอาย ุ41 – 50 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 รองลงมาอาย ุ20 – 30  ปี จ านวน 86 คน  
คิดเป็นร้อยละ 22.5 และรองลงมาอาย ุ51 – 60 ปี จ านวน 71  คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ตามล าดบั 

จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นระดบัปริญญาตรี จ านวน 211 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.1 รองลงมาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 และรองลงมาระดบัสูง
กวา่ปริญญาตรี จ านวน 77  คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 ตามล าดบั 

จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นพนกังานราชการ จ านวน 248  คน คิด
เป็นร้อยละ 64.8 รองลงมาขา้ราชการ จ านวน  90 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5  และรองลงมาลูกจา้งประจ าจ านวน 45 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 ตามล าดบั 

จ าแนกตามอตัราเงินเดือน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนมากอตัราเงินเดือน 10,001 – 20,000 บาท 
จ านวน  184 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมา 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมา 
30,001 บาทข้ึนไป  จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และ รองลงมาไม่พบอตัราเงินเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.9  อายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.8 ระดบั
การศึกษา ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.1 ต าแหน่งงาน พนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ  64.8  และอตัรา
เงินเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.0 

ส่วนที ่1  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร  
การวิ เคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ โดยรวมพบว่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย  4.09  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญ ว่าตน
ช่วยเหลือให้ค  าแนะน าปรึกษาเพ่ือนร่วมงานท่ีประสบปัญหาทั้งในเร่ืองการท างานและปัญหาส่วนตวั ดว้ยความ
ปรารถนาดีและเตม็ใจ มีค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.12 

ด้านพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญ ว่าตนรักษา
ทรัพยากรและทรัพยสิ์นขององคก์ารท่ีตอ้งใชร่้วมกนั มีค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.21 ด้ า น
พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใหค้วามส าคญั วา่ตนมีความตั้งใจในการท่ีจะ
พฒันาการท างานมากกวา่วจิารณ์โดยไม่ท าอะไร มีค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.22 

ดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคญั วา่หากงานไม่
เสร็จยนิดีท่ีจะท างานล่วงเวลา มีค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.30 

ด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคญั ว่าสามารถ
รักษาความลบัของหน่วยงานไดดี้ ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.32 
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 ส่วนที ่2  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยรวมพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ใหค้่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย  3.97 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
ดา้นคุณภาพของงาน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคญั วา่ผลงานท่ีผ่านมาของตน มี

คุณภาพตามเป้าหมายท่ีองคก์ารก าหนดไว ้ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.99 
ดา้นปริมาณงาน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคญั ว่าจ านวนของผลงานของตนท่ี

ส าเร็จไป ตรงตามเป้าหมายท่ีตนก าหนดไว ้ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.02 
ดา้นเวลา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคญั วา่มีการก าหนดแผนในการท างานในแต่

ละขั้นตอน เพ่ือใหง้านบรรลุเป้าหมายตามเวลาท่ีก าหนด ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.01 
ดา้นค่าใชจ่้าย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความส าคญั ว่าในการท างานสามารถประหยดั

ค่าใชจ่้ายให้กบัองคก์ารได ้เช่น ปิดไฟเม่ือเลิกใชง้าน ฯลฯ ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 
4.22 
 
ตารางที ่1 แสดงผลค่าสถิติท่ีใชพิ้จารณาความเหมาะสมของการวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณของ พฤติกรรม 
 การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 5 ดา้น โดยรวมท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

Model R R Square Adjust R Std.Error of 
   Square the Estimate 

1 0.771 0.594 0.589 0.32613 
 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 5 ดา้น มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานในระดบัสูง คือ 0.771  ทั้ง 5 ดา้น มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานถึง  59.4 %  การ
พยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานจะมีความคลาดเคล่ือนหรือความผิดพลาดประมาณ 0.32613 
 
ตารางที ่2  แสดงผลค่าการตรวจสอบ  ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ  ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น  
 ดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น ดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ีและดา้นพฤติกรรมการใหค้วาม 
 ร่วมมือ ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

Model  Sum of Df Mean F P 
  Squares  Square   

1 Regression 58.706 5 11.741 110.391 0.000 
 Residual 40.098 377 0.106   
 Total 98.804 382    
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 จากตารางท่ี 2  พบว่ามี ดา้นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ  ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น ดา้น
พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น ดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ีและดา้นพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ  บาง
ตวัสามารถใชพ้ยากรณ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางที ่3  แสดงผลค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของ  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารท่ีใชพ้ยากรณ์ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
Model ตวัแปร Unstandardized  Standardized T P 

  Coefficients Coefficients   
  B Std.Error Beta   

1 Constant 0.748 0.144  5.207 0.000 
 ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ   0.092 0.041 0.102 2.247 0.025* 

 ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น   0.175 0.053 0.191 3.317 0.001* 

 ดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 0.063 0.048 0.070 1.299 0.195 
 ดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี   0.133 0.053 0.145 2.514 0.012* 

 ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ   0.330 0.046 0.376 7.217 0.000* 

 
การวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ท่ีใชพ้ยากรณ์ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังาน พบวา่  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ  ดา้น
พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น  ด้านพฤติกรรมความส านึกในหน้าท่ี  และด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 
สามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยมีสมัประสิทธ์ิการท านาย ร้อยละ 
59.4  (R2 = 0.594) และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน สูงท่ีสุด คือ ดา้นพฤติกรรมการให้
ความร่วมมือ (B = 0.330) รองลงมา คือ ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (Beta=0.175)  ดา้นพฤติกรรมความส านึก
ในหนา้ท่ี (Beta=0.133) และดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ (Beta=0.092)  ตามล าดบั นัน่คือ สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไวบ้างส่วนจึงยอมรับสมมติฐาน 
 
 จากตารางท่ี 3  สามารถเขียนสมการท านายในรูปของคะแนนดิบได ้ดงัน้ี  
             Y = 0.748+ 0.092 (ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ) + 0.175 (ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น)  

+0.133 (ดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี ) + 0.330 (ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ) 
ผลการทดสอบนัยส าคญัของสัมประสิทธ์ิการถดถอย ด้วยสถิติพบว่า ด้านพฤติกรรมการให้ความ

ช่วยเหลือ  ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น ดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี และดา้นพฤติกรรมการใหค้วาม
ร่วมมือ สามารถท านายหรืออธิบายความผนัแปรของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
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ค่า B ของ ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ  = 0.092  หมายความวา่ เม่ือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององค์การ ดา้นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ  เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน 
0.092  หน่วยค่า B ของ ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น  = 0.175 หมายความวา่ เม่ือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององค์การ ด้านพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน 0.175 
หน่วย ค่า B ของ ดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี  =  0.133 หมายความวา่ เม่ือพฤติกรรมการเป็น สมาชิกท่ีดี
ขององคก์าร ดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี  เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน 0.133 
หน่วย ค่า B ของ ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ  = 0.330 หมายความวา่ เม่ือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์าร ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ  เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน 0.330 หน่วย 
 

ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ มีค่า  p  = 0.025 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ  ปฏิเสธสมมติฐาน หลกั 
H0  ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซ่ึงหมายความว่า ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ส่งผลต่อการพยากรณ์
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น มีค่า  p = 0.001 ซ่ึงน้อยกว่า 0.001 นั่นคือ  ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0  
ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซ่ึงหมายความวา่ ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้นส่งผลต่อการพยากรณ์ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังาน 

ดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น มีค่า p = 0.195 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐาน หลกั H0 
ซ่ึงหมายความวา่ ดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั้นไม่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

ดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี มีค่า p  = 0.012  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ  ปฏิเสธสมมติฐาน หลกั 
H0  ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซ่ึงหมายความว่า ด้านพฤติกรรมความส านึกในหน้าท่ี  ส่งผลต่อการพยากรณ์
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ มีค่า p  = 0.000  ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือ  ปฏิเสธสมมติฐาน หลกั H0  
ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซ่ึงหมายความว่า ด้านพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ  ส่งผลต่อการพยากรณ์
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวจิยั สามารถสรุปผลการทดสอบ ไดด้งัตารางท่ี 4 
 

ตารางที ่4 แสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
มีอิทธิพล ไม่มีอิทธิพล 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน   
ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ   
ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น   
ดา้นพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น   
ดา้นพฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี   
ดา้นพฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ   
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อภิปรายผลการวจัิย 
การวิจยัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ

บุคลากร กรณีศึกษา  กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถอภิปรายผล ดงัน้ี 
ผลการศึกษาพบว่า  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน ดา้นพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ ดา้นพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ดา้นพฤติกรรมการค านึงถึง
ผูอ่ื้นและดา้นพฤติกรรมความส านึกในหน้าท่ี สามารถร่วมในการพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน กรม
วชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในทิศทางเดียวกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้น
มีความสมัพนัธ์ทางบวก ในระดบัมากกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบั สายฝน กลา้เดินดง (2551) 
ได้ศึกษาเร่ือง การส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การ เพ่ือการพฒันาไปสู่ประสิทธิภาพในการ
ท างาน พบวา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
บุคลากร เจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีจากการศึกษาของ ประพนัธ์ ชยักิจอุราใจ (2556) ท่ีไดศึ้กษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรใน
กลุ่มอุตสาหกรรม จากการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรม  ซ่ึงจากผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า บุคลากรกรมวิชาการเกษตรนั้น มี
พฤติกรรมในการใหค้วามร่วมมือกบัองคก์ารในการรักษาความลบัและบุคลากรสามารถใหค้ าแนะน าท่ีสร้างสรรค์
กบัเพ่ือนร่วมงานเก่ียวกบัวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน รวมถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ 
ติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวต่างๆขององคก์าร บุคลากรต่างมีการแสดงความคิดเห็นต่างๆในการประชุม และ
มกัจะเขา้ประชุมอยา่งสม ่าเสมอและตรงเวลา การท่ีบุคลากรในกรมวิชาการเกษตรมีพฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น 
ในการสร้างระบบการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพนั้นเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหากบัผูอ่ื้น รวมทั้งระมดัระวงัใน
การกระท าของตนเองท่ีอาจส่งผลกระทบกบัเพ่ือนร่วมงานต่างมีการรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานและ
รักษาทรัพยากรและทรัพยสิ์นขององคก์ารท่ีตอ้งใช้ร่วมกนัและในส่วนของพฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ีนั้น 
บุคลากรให้ความส าคญักบัการปฏิบติังานให้ตรงเวลาท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงหากงานไม่เสร็จบุคลากรยินดีท่ีจะท างาน
ล่วงเวลา ส่วนการใชอุ้ปกรณ์ส านักงานบุคลากรมีการใชท้รัพยสิ์นขององค์การดว้ยความระมดัระวงั ประหยดั 
คุม้ค่าและมกัจะใชท้รัพยากรขององคก์าร (อุปกรณ์ส านกังานต่างๆ) ในเร่ืองขององคก์ารเท่านั้น ท าให้บุคลากร
กรมในวิชาการเกษตรมีความรู้สึกยินดี เม่ือไดรั้บค าสั่งหรือมอบหมายงานเพ่ิมข้ึน โดยปฏิบติัตามนโยบายและ
กฎระเบียบขององคก์าร ให้มีพฤติกรรมในการใหค้วามช่วยเหลือ ในการปฏิบติังานแทนเพ่ือนร่วมงานท่ีไม่ไดม้า
ท างานและยงัสามารถให้ค  าแนะน าปรึกษาเพ่ือนร่วมงานท่ีประสบปัญหาทั้งในเร่ืองการปฏิบติังานและปัญหา
ส่วนตวั ดว้ยความปรารถนาดีและเต็มใจอีกดว้ย ส่งผลท าให้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ของบุคลากรกรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิยคร้ังนี้ 
1. ผูบ้ริหารควรจะให้ความส าคญัเก่ียวกบัการให้ความร่วมมือกนัของบุคลากรในองคก์ารดว้ยการ จดั

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมต่างๆในองคก์าร ใหมี้การท ากิจกรรมร่วมกนัทั้งภายในและภายนอกองคก์าร เพื่อให้
บุคลากรเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารเพ่ิมข้ึน 
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2. ผู ้บริหารควรจะสนับสนุน ความคิดเห็นท่ีสร้างสรรค์ของบุคลากรในการให้ความคิดเห็นถึง
ขอ้เสนอแนะต่างๆ โดยการใหร้างวลัหรือกล่าวชมอยา่งจริงใจ เพื่อใหบุ้คลากรไดป้ฏิบติัต่อไป คือ ใหค้  าแนะน าท่ี
สร้างสรรคก์บัเพ่ือนร่วมงานเก่ียวกบัวธีิปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานใหดี้ยิง่ข้ึน 

3. ผูบ้ริหารควรจะสร้างระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหากนัระหว่าง
บุคลากรในองคก์าร มีการจดัประชุมหรือมีหนงัสือเวียน ถึงเร่ืองท่ีทุกคนในองคก์ารตอ้งรับทราบ เพื่อใหบุ้คลากร
รับรู้และมีการรับฟังความคิดเห็นของกนัและกนั 

4. ผูบ้ริหารควรจะสร้างทศันคติท่ีดีแก่บุคลากร ดา้นความส านึกถึงหน้าท่ี ความรับผิดชอบ โดยปลูก
จิตส านึกให้บุคลากรท าหนา้ท่ีของตนเองอยา่งเต็มท่ี ปฏิบติังานไดต้รงเวลาท่ีก าหนดไว ้ให้บุคลากรปฏิบติัตาม
นโยบายและกฎระเบียบขององคก์าร เพ่ือใหบุ้คลากรเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารเพ่ิมข้ึน 

5. ผูบ้ริหารควรจะพฒันาใหบุ้คลากรในองคก์าร สามารถปฏิบติังานแทนเพ่ือนร่วมงาน หรือช่วยเหลือ
ให้ค  าแนะน าปรึกษาเพ่ือนร่วมงานท่ีประสบปัญหาในแง่ของการท างานและการปฏิบติัตวัในองค์การ เพื่อให้
บุคลากรเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารเพ่ิมข้ึน และจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
มากข้ึนดว้ย 
    

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิยคร้ังต่อไป 
1.   ควรท าการศึกษาองคก์ารท่ีมีลกัษณะงานใกลเ้คียงกนั เพื่อเปรียบเทียบและน าผลวิจยัไปใชใ้นการ

พฒันาบุคลากรในองคก์ารใหมี้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารและมรประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 2.   ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกในองคก์าร ประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน เพื่อพฒันาพฤติกรรมและประสิทธิภาพของบุคลากรในองคก์ารใหเ้พ่ิมข้ึน 
 3.  ควรมีการขอเก็บขอ้มูลจากบุคลากรในองคก์ารแบบเชิงลึก เพื่อความแม่นย  าและถูกตอ้ง เช่น การขอ
สมัภาษณ์บุคลากรถึงพฤติกรรมละประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
ของพนกังานบริษทัปิโตรเลียมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) ความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบั
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทปิโตรเลียมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล น าผลจากแบบสอบถามมาทดสอบหาความเช่ือมั่น
(Reliability) มีค่าเท่ากบั 0.94 และค่าความตรง (Validity) มีค่าเท่ากบั 0.71 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ พนกังาน
พนกังานบริษทัปิโตรเลียมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 260 คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้วามถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชส้ถิติทีเอฟและสมัประสิทธ์สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สนัผลการวจิยัพบวา่ (1) ปัจจยั
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุและระยะเวลาในการปฏิบติังานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ (2) วฒันธรรมองคก์ารมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทุกดา้นยกเวน้ดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  
 
ค าส าคญั : วฒันธรรมองคก์าร และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 

ABSTRACT  
 The purposes of this research were to study (1) personal factors affecting the performance efficiency of 
staff at a petroleum energy company in Bangkok metropolitan. (2) The relationship between organizational 
culture and performance efficiency of employees at at a petroleum energy company in Bangkok metropolitan. 
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The questionnaires were a research instrument to collect data. The Cronbach’s alphaCoefficient of questionnaire 
reliability was qual to 0.94 and validity was qual to 0.71. The sample size was 260 employees from at a petroleum 
energy company in Bangkok metropolitan. The data was analyzed by using descriptive statistics such as 
frequency, percentage, average, standard deviation, a T-Test, F- Test (One Way ANOVA) and statistical analysis 
of the relationship between variables by pearson correlation coefficient. The results showed that personal factors 
as follows : age and working experienceaffecting performance efficiency at 0.05 significant level. (2 ) 
organizational culture is related to the performance of employees with statistical significance at the 0.01 level 
except in terms of Unity.  
 
KEYWORD: Organizational culture, Efficiency of Employees 
 

บทน า 
 เม่ือกล่าวถึง ค าวา่วฒันธรรม (Culture) คนโดยส่วนใหญ่จะนึกถึง ลกัษณะหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก
และสร้างข้ึนดว้ยการเรียนรู้จกักนั และมีพฤติกรรมต่อกนัในกลุ่มของตน ซ่ึงวฒันธรรมจะประกอบไปดว้ย ภาษา 
ค่านิยม ความเช่ือและประสบการณ์ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัธรรมเนียม วิถีชีวิต การส่ือสาร และลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีสังเกตได ้
เช่น พิธีกรรม พิธีการ  ดงันั้นวฒันธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งร่วมกนัคิด ร่วมกนัสร้างและน ามาใชป้ฏิบติัร่วมกนัจนเกิด
เป็นพฤติกรรม ซ่ึงไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ แต่วฒันธรรมดงักล่าวไม่ไดถู้กน ามาใชแ้ค่ในชีวติประจ าวนั
เท่านั้ น แต่ย ังมีการน าว ัฒนธรรมต่างๆเข้ามาใช้กันภายในองค์การ หรือท่ี เ รียกว่าว ัฒนธรรมองค์การ 
(Organizational culture) ซ่ึงมีหนา้ท่ีและวิธีปฏิบติัคลา้ยกบัวฒันธรรมทางสังคมแต่วฒันธรรมองคก์ารนั้นจะเป็น
ตวัท่ีองคก์ารก าหนดข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองคก์ารเพ่ือท่ีจะท าให้องคก์ารนั้น
ด าเนินไปอยา่งบรรลุวตัถุประสงค ์ปัจจุบนัองค์การแต่ละองคก์ารมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป วฒันธรรม
องคก์ารนั้นจะเป็นส่ือกลางท่ีช่วยท าใหส้มาชิกในองคก์ารไดท้ราบถึงแนวทางการปฏิบติัตนในองคก์ารใหป้ฏิบติั
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แต่แน่นอนวา่วฒันธรรมองคก์ารท่ีปฏิบติัจะตอ้งส่งผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้น
ลบในองคก์าร บริษทัปิโตรเลียมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ถือเป็นองคก์ารท่ีให้ความส าคญัในเร่ืองของ
วฒันธรรมองคก์ารเป็นอยา่งมาก ดงัค ากล่าวท่ีผูบ้ริหารไดใ้หค้วามหมายของวฒันธรรมองคก์ารไวว้า่คือ กุญแจสู่
การพฒันาศกัยภาพอยา่งไม่หยดุย ั้งดงัน้ี 
 1. การเอาใจใส่ต่อลูกคา้ ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 
 2. การมีส่วนรวมในการท างาน  
 3. การปฏิบติัตนตามหลกัจรรยาบรรณ 
 4. การพฒันางานและปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง 
 เพราะผูบ้ริหารมีความคิดวา่ควรท่ีจะปลูกฝังค่านิยมองคก์ารท่ีดีให้กบับุคลากรในองคก์ารไดป้ฏิบติั แต่
อย่างไรก็ตามถา้บุคลากรบางคนไม่ไดมี้ความคิดหรือทศันคติท่ีตรงตามท่ีองค์การตอ้งการ ไม่มีความเขา้ใจใน
วฒันธรรมองคก์ารและไม่ปฏิบติัตามทั้งหมด อาจส่งผลใหใ้นองคก์ารเกิดปัญหาท่ีผูบ้ริหารอาจไม่ทราบถึงปัญหา
ท่ีแทจ้ริงได ้และน าไปซ่ึงการท างานอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัญหาท่ีผูว้ิจยัไดพ้บบ่อย ๆ คือ พนกังานในไม่มี



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 
 

701 

ความร่วมมือให้แก่กันซ่ึงความร่วมมือในการปฏิบติังาน ถือเป็นหัวใจส าคญัในกระบวนการท างานเพราะถา้
บุคลากรไม่มีการร่วมมือภายในองคก์ารงานทั้งหลายก็จะไม่สามารถบรรลุผลได ้อยา่งท่ีทราบกนัองคก์ารน้ี คือ ผู ้
ให้บริการดา้นพลงังานเช้ือเพลิงในเร่ืองของการใหบ้ริการลูกคา้เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหธุ้รกิจเติบโตและเป็นท่ี
รู้จักได้ การประสานงานภายในองค์การหรือการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าอย่างเร่งด่วนเป็นส่ิงส าคัญใน
กระบวนการท างาน ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีสามารถวดัไดจ้ากจ านวนขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนถึง 10% (ท่ีมา: 
รายงานประจ าเดือนสิงหาคม ทีม Call Center) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทีม IT ท่ีไม่สามารถปิดกรณีในเร่ืองของการแกไ้ข
ปัญหาขอ้มูลลูกคา้ภายในระบบไดแ้ละปัจจุบนัมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนเพราะไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง   ซ่ึงสามารถ
สรุปปัญหาหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่ีบุคลากรในองคก์ารไม่มีความร่วมมือ ไดด้งัน้ี 
 1. บุคลากรในองคก์ารไม่มีการส่ือสาร และFEEDBACK กลบัถึงกนัจึงท าให้ไม่เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนั
และกนั อีกทั้งยงัส่งผลใหปั้ญหาของลูกคา้ไม่ไดรั้บการแกไ้ข 
 2. บุคลากรในองคก์ารไม่มีความช่วยเหลือเพราะมองวา่ไม่ใช่หนา้ท่ีของตนเอง 
 และประกอบกับในปัจจุบันการแข่งขนัทางการตลาดมีอตัราการแข่งขนัสูง เพราะฉะนั้นการรักษา
พนักงานท่ีมีฝีมือจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อองค์การ ทั้ งน้ีผูบ้ริหารควรมีการวางแผนในการบริหารคนและก าหนด
ทิศทาง หรือวฒันธรรมในองค์การให้ปฏิบัติตามแนวทางขององค์การ  และมีการปลูกฝังค่านิยม และจดัแบ่ง
ความสามารถ เพ่ือบริหารบุคลากรให้สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัไม่เกิดการแข่งขนักนัเองของ
คนในองค์การและท าให้พนักงานไดเ้ห็นถึงมุมมองต่าง ๆขององค์การว่าปฏิบติัแลว้จะเกิดผลอย่างไรและหาก
ผูบ้ริหารไม่มีการวางแผนรองรับในการบริหารคน เม่ือแต่ละองคก์ารมีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัอยูแ่ลว้ การรับคน
เขา้มาปฏิบติังานอาจส่งผลกระทบต่อองคก์ารได ้หรือแมก้ระทัง่บุคลากรท่ีอยูภ่ายในองคเ์กิดการอาจเฉยชาและคิด
ว่าวฒันธรรมองค์การท่ีอยู่นั้นไม่ไดมี้ปัญหาอะไร จึงไม่ไดท้ าให้องคก์ารเกิดความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือ 
และความช่วยเหลือต่าง ๆ ในการท่ีจะพฒันาส่ิงใหม่ใหเ้กิดข้ึนในองคก์าร เม่ือไม่มีการพฒันาส่ิงใหม่ ๆ ข้ึนมา การ
เรียนรู้ต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดข้ึนและนั้นอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานภายภาคหนา้   
 ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงตอ้งการท่ีจะศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัปิโตรเลียมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อน าไปเป็นแนวทางการปรับปรุง
และพฒันาวฒันธรรมองคก์ารท่ีเอ้ือใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานดีข้ึน  
 

กรอบแนวคิดทฤษฎี 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีของ ร๊อบบินส์ (Robbins, 1994 : 245)ท่ีน ามาใช้ในการศึกษา
วฒันธรรมองคก์าร ประกอบไปดว้ย  

1. การริเร่ิมส่วนบุคคล   6. การควบคุมขององคก์าร 
2. การยอมรับในเร่ืองความเส่ียง  7. ลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์าร 
3. การก าหนดทิศทางและเป้าหมาย  8. ระบบการใหร้างวลัขององคก์าร 
4. ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  9. การยอมรับต่อความขดัแยง้ขององคก์าร 
5. การสนบัสนุนในเร่ืองการบริหาร  10. แบบแผนการติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร 
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 ศึกษา ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ตามแนวคิดของ พีเตอร์สนั และเพาวแ์มน (Petersen 
& Plowman 1953) ประกอบไปดว้ย  

1. คุณภาพของงาน    3. เวลาในการปฏิบติังาน 
2. ปริมาณงาน    4. ค่าใชจ่้าย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองคก์าร คุณภาพชีวิตใน
การท างานคุณลักษณะของงาน กับประสิทธิภาพในการท างาน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร รุ่งเร่ือง  เผือกฟัก (2555) พบวา่ บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก และพบว่า วฒันธรรมองค์การ คุณภาพชีวิตในการท างานคุณลักษณะของงานในความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท างาน สุดารัตน์ โยธาบริบาล (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง วฒัธรรมองคก์ารกบัผลสัมฤทธ์ิ
การด าเนินงาน อ าเภอเมืองนครปฐม จ านวน 95 คน (บุคคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี) และ 330 คน (ประชาชนผูม้าใช้
บริการ) พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารของอ าเภอเมืองนครปฐมโดยรวมมีคะแนนอยูใ่นระดบัท่ีสูง และผลสมัฤทธ์ิการ
ด าเนินงานของอ าเภอเมืองนครปฐมก็มีคะแนนเฉล่ียท่ีอยูใ่นระดบัสูง ดงันั้น วฒันธรรมองคก์ารจึงมีความเช่ือมโยง
กบัผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงาน กาญจนา  เกษร (2555) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างวฒัธรรม
องค์การกบัประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า 1. 
วฒันธรรมองค์การ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 2. ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมากเช่นกัน 3. 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัคือ ใน
ทิศทางบวก และมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.01 
 ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าว สามารถท าเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัภาพประกอบ 
 ตวัแปรอสิระ(Independent Variables)     ตวัแปรอสิระ(Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-เพศ 
-อาย ุ
-ระดบัการศึกษา 
-ต าแหน่ง 
-ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
 
วัฒนธรรมองค์การ 
1.การริเร่ิมส่วนบุคคล 
2.การยอมรับในเร่ืองความเส่ียง 
3.การก าหนดทิศทางและเป้าหมาย 
4.ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
5.การสนบัสนุนในเร่ืองการบริหาร 
6.การควบคุมขององคก์าร 
7.ลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์าร 
8.ระบบการใหร้างวลัขององคก์าร 
9.การยอมรับต่อความขดัแยง้ขององคก์าร 
10.แบบแผนการติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร 
Robbins(1994 : 245) 
 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
1.คุณภาพของงาน 
2.ปริมาณงาน 
3.เวลาในการปฏิบติังาน 
4.ค่าใชจ่้าย 
Petersen & Plowman (1953) 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ของพนกังานบริษทัปิโตรเลียม

แห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน 

บริษทัปิโตรเลียมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐาน 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบติังาน แตกต่าง

กนัท าใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัปิโตรเลียมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั 

2. วฒันธรรมองคก์ารมีความสมัพนัธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัปิโตรเลียม
แห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (QuantitativeResearch) ซ่ึงไดเ้ก็บขอ้มูลการวิจยัในระหวา่ง เดือน 
ตั้งแต่เดือน  มิถุนายน  ถึงเดือน สิงหาคมพ.ศ. 2559 ประชากรเป็นบุคลากรระดบับริหารงาน และระดบัปฏิบติัการ 
ของบริษทั ปิโตรเลียมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน739 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี
ก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 : 125) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 
260 คน ท าการสุ่มตวัอย่างใชว้ิธีแบ่งชั้นแบบ( Stratified random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาก าหนดขอบเขต
เน้ือหาแบบสอบถามโดยจ าแนกออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถามเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดับการศึกษาต าแหน่งงาน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน จ านวน 5 ข้อ ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับวฒันธรรมองค์การ จ านวน 20 ขอ้ และส่วนท่ี 3เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน จ านวน 8 ขอ้ 
 แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้ไปทดลองใช ้(Try out) จ านวน 30 ชุด เพื่อ
น ามาค านวณหาค่าความเช่ือมันของแบบสอบถาม ด้วยค่าสัมประสิทธิอัลฟาของครอนบาค(Cronbach’s alpha 
Coeffieient)ไดเ้ท่ากบั 0.94 และค่าความตรง มีค่าเท่ากบั 0.71 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติt-test, F-test (ANOVA) สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ผูว้จิยัขอหนงัสือจากวทิยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ไปยงับริษทั ปิโตรเลียมแห่ง
หน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบับุคลากรระดบับริหารงาน และระดบั
ปฏิบติัการ บริษทั ปิโตรเลียมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร และไดท้ าการแจกแบบสอบถามให้กบับุคลากร 
และไดรั้บการร่วมมือเป็นอยา่งดี โดยอตัราการตอบกลบัคืน ร้อยละ 100 ของแบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด 
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สรุปผลการวจัิย  

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศหญิงจ านวน186 คนคิดเป็นร้อยละ 71.5 มีอาย ุ25-35 ปีคิดเป็นร้อยละ 72.7 
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 89.6  มีระดบัต าแหน่งงานระดบัปฏิบติัการคิดเป็นร้อยละ 
91.9  และมีอายงุาน1-3 ปีคิดเป็นร้อยละ 57.3 
 
ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานภาพรวมของวฒันธรรมองคก์าร 

รายการ 
 

S.D.       แปลผล ล าดบั 
1. การริเร่ิมส่วนบุคคล 3.90 0.57 เห็นดว้ยมาก (3) 
2. การยอมรับในเร่ืองความเส่ียง 3.76 0.65 เห็นดว้ยมาก (6) 
3. การก าหนดทิศทางและเป้าหมาย 4.00 0.67 เห็นดว้ยมาก (2) 
4. ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 3.73 0.72 เห็นดว้ยมาก (8) 
5. การสนบัสนุนในเร่ืองการบริหาร 3.74 0.78 เห็นดว้ยมาก (7) 
6. การควบคุมขององคก์าร 3.80 0.68 เห็นดว้ยมาก (5) 
7. ลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์าร 4.80 0.63 เห็นดว้ยมาก (1) 
8. ระบบการใหร้างวลัขององคก์าร 3.65 0.88 เห็นดว้ยมาก (9) 
9. การยอมรับต่อความขดัแยง้ขององคก์าร 3.59 0.68 เห็นดว้ยมาก (10) 
10. แบบแผนการติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร 3.82 0.61 เห็นดว้ยมาก (4) 

รวม 3.88 0.69       เห็นด้วยมาก 
 

 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร พบวา่ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 
3.88 โดยดา้นลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์ารเห็นดว้ยสูงท่ีสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.80 รองลงมาคือ ดา้นการก าหนดทิศทางและเป้าหมาย การริเร่ิมส่วนบุคคล แบบแผนการติดต่อส่ือสาร
ภายในองคก์าร การควบคุมขององคก์าร การยอมรับในเร่ืองความเส่ียง การสนบัสนุนในเร่ืองการบริหาร ความ
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ระบบการใหร้างวลัขององคก์าร ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 , 3.90 , 3.82 , 3.80 , 3.76 , 3.74 , 
3.73 และ 3.65 ตามล าดบัโดยดา้นการยอมรับต่อความขดัแยง้ขององคก์ารถือวา่เห็นดว้ยต ่าท่ีสุด อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59   
 

ตารางที ่2ผลการวเิคราะห์แสดงจ านวนความถ่ี ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานภาพรวมของประสิทธิภาพใน 
 การปฏิบติังานของพนกังาน 

รายการ 
 

S.D. แปลผล ล าดบั 
1.คุณภาพของงาน 3.86 0.62 เห็นดว้ยมาก (1) 
2. ปริมาณของงาน 3.74 0.56 เห็นดว้ยมาก (3) 
3.เวลา 3.86 0.59 เห็นดว้ยมาก (1) 
4. ค่าใชจ่้าย 3.85 0.65 เห็นดว้ยมาก (2) 

รวม 3.83 0.61 เห็นด้วยมาก   

X

X
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 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83  โดยคุณภาพของงาน และเวลา เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัสูงสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัความ
คิดเห็นมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากนัทั้ง 2  ดา้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 รองลงมาคือ ค่าใชจ่้ายซ่ึงอยูใ่นระดบัความคิดเห็น
มากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85  และปริมาณของงานมีความเห็นดว้ยต ่าสุด อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั
3.74  
 จากผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นความคิดเห็นของบุคลากร ท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล สรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่3 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร จ าแนกตามอาย ุและระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

ปัจจยัส่วนบุคคล อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 

  t P F P 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 8.483 0.000* 7.168 0.000* 

 
 จากตารางท่ี 3ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร ท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวม พบว่า บุคลากรท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ และ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจากค่า P นอ้ยกวา่ 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
 

ตารางที ่4 แสดงค่าสหสมัพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 

วฒันธรรมองค์การ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 

r p-value 
การริเร่ิมส่วนบุคคล 0.327 0.000** 
การยอมรับในเร่ืองความเส่ียง 0.364 0.000** 
การก าหนดทิศทางและเป้าหมาย 0.344 0.000** 
ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 0.098 0.116 
การสนบัสนุนในเร่ืองการบริหาร 0.226 0.000** 
การควบคุมขององคก์าร 0.278 0.000** 
ลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์าร 0.269 0.000** 
ระบบการใหร้างวลัขององคก์าร 0.229 0.000** 
การยอมรับต่อความขดัแยง้ขององคก์าร 0.418 0.000** 
แบบแผนการติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร 0.360 0.000** 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 จากตารางท่ี 4แสดงค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิภาพในการปฎิบติังานของ
พนกังาน บริษทั ปิโตรเลียมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่วฒันธรรมองคก์ารในดา้นการริเร่ิมส่วนบุคคล 
ดา้นการยอมรับในเร่ืองความเส่ียง ดา้นการก าหนดทิศทางและเป้าหมาย ดา้นการสนับสนุนในเร่ืองการบริหาร 
ดา้นการควบคุมองคก์าร ดา้นลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ขององคก์าร ดา้นระบบการใหร้างวลัขององคก์าร ดา้นการ
ยอมรับต่อความขัดแยง้ขององค์การ ด้านแบบแผนการติดต่อส่ือสารภายในองค์การมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ยกเวน้ดา้นความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
พบวา่ไม่ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการวิจยัในเร่ือง "ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์ารกบัประสิทธิภาพในการปฎิบติังานของ
พนกังาน บริษทั ปิโตรเลียมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถอภิปรายผล ดงัน้ีบุคลากรจะมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก ส่วนประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ภาพรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมากเช่นกนัทั้งน้ีเพราะองคก์ารแห่งน้ีให้ความส าคญัของเร่ืองวฒันธรรมองคก์ารเป็นส่วนใหญ่ มี
การปลูกฝังค่านิยมอยูเ่สมอ อีกทั้งผูบ้ริหารก็มีการปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าให้
บุคลากรเกิดความเช่ือถือและน าไปปฏิบติัตาม และในส่วนของปัจจยัส่วนบุคคลสามารอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 ด้านอายุ หากพิจารณาตามความเป็นจริงของบุคลากรท่ีมีอายุมากก็จะขาดความคล่องแคล่วในการ
ปฏิบติังาน หรือแมก้ระทั้งการยึดติดอยู่กบัความคิดเดิม ๆ ซ่ึงมีแต่ประสบการณ์ แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัเด็กรุ่น
ใหม่ๆ ท่ีมีความคล่องแคล่วในการปฏิบติังานมากกวา่ การคน้หาขอ้มูลท่ีรวดเร็วกวา่ แต่ทั้งน้ีก็ยงัขาดในเร่ืองของ
ประสบการณ์ จึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาว่าอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
แตกต่างกนัหรือไม่ 
 จากผลการศึกษา พบวา่ อายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึง
เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงผลท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของนริศย ์ จ าปา (2556) ไดท้ าการศึกษา
เร่ืองวฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) จงัหวดัระนอง พบว่า ช่วงอายุท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารในการปฏิบติังานในทุก
ดา้น ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 อาจกล่าวไดว้า่ในการท างานร่วมกนัในองคก์าร ยอ่มจะมีความ
หลากหลายของวยัการท างาน เช่น ลกัษณะของงานท่ีแตกต่างกนัช่วงอายท่ีุเหมาะสมกบังานนั้น ๆ ก็อาจท่ีจะตอ้ง
แตกต่างกนัไปดว้ยเพราะอาจดว้ยประสบการณ์ ดงันั้นจึงเป็นสาเหตุใหอ้ายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
 ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังานเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความมีวุฒิภาวะ ความ
น่าเช่ือถือในงาน ความมีประสบการณ์ ท่ีจะท าให้บุคลางานท่ีเขา้มาท างานท่ีหลงัให้ความเคารพเช่ือถือว่าจะ
สามารถน ามาเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เน่ืองจากมีประสบกาณ์และความคุน้เคยกบังานท่ีท า
เป็นประจ า เม่ือเกิดความผิดพลาดจากการท างานมกัจะกล่าววา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากการขาดประสบการณ์ของ
บุคลากรท่ีเขา้มาปฏิบติังานใหม่ จึงท าให้สนใจศึกษาว่าระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ี แตกต่างกนั 
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 จากผลการศึกษา พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานท่ี แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ประสิทธ์ิชยั  พิภกัดี 
(2552) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทันิ
เด็คอิเลก็ทรอนิกส์(ประเทศไทย) จ ากดั สาขาโรจนะ พบวา่ พนกังานท่ีมีอายงุานต่างกนั มีระดบัความเห็นต่อปัจจยั
ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน แตกต่างกนั ดา้นผูบ้งัคบับญัชา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 อาจกล่าวได้ว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนั้นเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความช านาญและเช่ียวชาญในการ
ปฏิบติังานนั้น ๆ ของบุคลากรในองคก์าร ซ่ึงบุคลากรท่ีมีอายงุานมากกวา่ก็จะมีความช านาญมากกวา่ และบุคลากร
ท่ีมีอายงุานนอ้ยกวา่ก็จะมีความช านาญท่ีนอ้ยกวา่เป็นปกติ ดงันั้นจึงเป็นเหตุใหร้ะยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนั 
มีระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ี แตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิยในคร้ังนี้ 
 1. จากอดีตจนถึงปัจจุบนัในเร่ืองของ Gen x,Gen y หรือแมก้ระทั้งการรับพนกังานใหม่ผูบ้ริหารควรมี
แผนรองรับการเปล่ียนแปลงเพราะต่างคนต่างมาจากต่างองคก์าร ดงันั้นอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
ได ้
 2. ผลจากการวดัความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ารจะเห็นไดว้่าในดา้นของการยอมรับต่อความ
ขดัแยง้ขององคก์ารจะมีระดบัความคิดเห็นท่ีนอ้ยท่ีสุดกวา่ดา้นอ่ืน ๆ ทั้งน้ีองคก์ารควรเตรียมความพร้อมรับต่อการ
ขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึนและมีวธีิในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งมีระบบเพราะเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อน 
 3. ควรมีการส ารวจและเล่ือนขั้นส าหรับพนกังานท่ีมีความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ี
เป็นท่ียอมรับต่อเพ่ือร่วมงานเพราะจะท าใหส้ามารถปฏิบติังานร่วมกนัไดอ้ยา่งราบร่ืนอีกดว้ย 
 4. ผูบ้ริหารควรมีการส ารวจความพ่ึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือท าใหท้ราบถึงแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังาน เพราะหนา้ท่ีทั้งหมดผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูค้วบคุม 
 5. ปัจจุบนับริษทัไดท้ าการเพ่ิมยอดขายดว้ยการขยายป๊ัมน ้ ามนัเพ่ิมมากข้ึนและในขนาดเดียวกนัตอ้งรับ
พนักงานมากข้ึน เพราะฉะนั้นในเร่ืองของการส่ือสารต่อบุคลากรจึงเป็นส่ิงส าคญัเพราะผูบ้ริหารจะไม่สามารถ
ไดรั้บ Feed back จากบุคลากรไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 6. ควรมีระบบหรือวธีิการในการปรับปรุงกระบวนการท างานอยา่งสม ่าเสมอ เพราะอยา่งท่ีกล่าวปัจจุบนั
มีการขยายป๊ัมน ้ ามนัท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 7. ผูบ้ังคบับัญชาควรก าหนดความรับผิดชอบของพนักงานอย่างชัดเจน เพ่ือสอดรับกับทิศทางหรือ
เป้าหมายขององคก์าร 
 8. สร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เกิดข้ึนมาจากความร่วมมือของบุคลากรภายในองคก์ารซ่ึงสามารถ
ปลูกฝังไดจ้ากค่านิยม หรือแมก้ระทั้งตวัอยา่งจากผูบ้ริหาร 
 9. สร้างและพฒันาวฒันธรรมองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้พนกังานมีค่านิยมและพฤติกรรมสอดคลอ้ง
กบัวฒันธรรมองคก์าร 
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 10. จากผลท่ีได ้บริษทัปิโตรเลียมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวฒันธรรมองคก์ารท่ีอยูใ่นระดบัท่ี
ดี แต่ยงัขาดในเร่ืองของความร่วมมือกนั ทั้งน้ีอาจมีการจดักิจกรรม Team Building เพ่ือเป็นกิจกรรมในการละลาย
พฤติกรรมของคนในองคก์าร ใหไ้ดมี้จิตส านึกในการใหค้วามช่วยเหลือกนัในงาน 

ข้อเสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวิจยัท่ีสามารถเก็บขอ้มูลของบุคลากรไดอ้ยา่งทัว่ถึง เน่ืองจากบริษทั มีพนกังานเป็นจ านวน
มากทั้งในปริมณฑล และภูมิภาค เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึงขอ้มูลของวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพอย่าง
ครอบคลุม 
 2. ควรมีการวจิยัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีเพ่ิมเต่ิม เพราะจะช่วยส่งผลใหอ้งคก์ารสามารถรับรู้ขอ้ควร
แกไ้ขและน ามาปรับใชก้บัองคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. ควรมีวธีิการในการตรวจสอบและวดัผลประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีแทจ้ริง ท่ีนอกเหนือจากการ
ตอบแบบสอบถาม 
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บทคัดย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตอ้งการศึกษา (1) ความผกูพนัต่อองคก์ารจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ของ
พนักงานบริษัทไทยศรีทอง จ ากัด  (2)  ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับความผูกพันท่ี
บุคคลากรมีต่อองคก์าร ของบริษทัไทยศรีทอง จ ากดั โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
น าผลจากแบบสอบถามมาทดสอบหาความเช่ือมัน่ (Reliability Coefficient) มีค่า 0.78 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การวจิยัคือ บุคลากร บริษทัไทยศรีทอง จ ากดั จ านวน 132 คน  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การ
แจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ
แบบทีและเอฟ และสถิติค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ผลการวจิยัพบวา่ (1) ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีต่างกนั พบวา่ในทุกๆดา้นมีความคิดเห็น
ต่อความผูกพนัต่อองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ (2) คุณภาพชีวิตในการ
ท างาน ประกอบดว้ย ดา้นไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยัและ
ส่งเสริมคุณภาพ ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน ดา้นการท างานร่วมกนั หรือการบูรณาการทาง
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สังคม ดา้นความเป็นประชาธิปไตยในองคก์าร ดา้นความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตวั ดา้นความ
เก่ียวขอ้งทางสังคม พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  
 
ค าส าคญั: คุณภาพชีวติในการท างาน ความผกูพนัต่อองคก์าร  
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study (1) Personal factors on employee engagement of the Thai Sri-
Thong CO., LTD. (2) the relationship between quality of work life and employee engagement at Thai Sri-Thong 
CO., LTD. The questionnaire was used to collect data. The reliability coefficient result of the questionnaire were 
equal to 0 .78 . The sample used in this study. Sample size of staff at Thai Sri-Thong company limited was 132 
person. Data were analyzed using descriptive statistics were frequency, percentage, average , standard deviation 
. Data were analyzed to test the hypothesis by using a T-Test, F- Test (One Way ANOVA) and pearson correlation 
coefficient. The results showed that: (1) personal factors as follows gender, age, education level , status, and 
working experience affecting organizational commitment at the statistically significant at 0.05 level (2) qualities 
of work life consisting of completion, adequate and fair compensation, safe and healthy, working condition, 
growth and security, social integration, constitutionalism, total life space, and social relevance affecting 
organizational commitment at the statistically significant 0.01 level.   
 
Keywords: Quality of work life, Organizational Commitment  
 

บทน า 
 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัเป็นองคป์ระกอบหน่ึงซ่ึงมีส่วนช่วยส่งเสริมรวมถึงเป็น
ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตในการท างานแก่บุคลากร บุคลากรลว้นตอ้งการปฏิบัติงานในสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริม
สุขภาพจิต มีความปลอดภยั มีความสะดวกสบาย และเอ้ือต่อการปฏิบติังานมากท่ีสุด ทั้งน้ีเพ่ือการปฏิบติังานอยา่ง
มีความสุขและส่งผลให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นกนั ดงันั้นทางองคก์ารจึงควรให้ความส าคญัในประเด็น
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของบุคลากร นอกจากนั้นยงัมีความจ าเป็นในการตรวจสอบระดบั
ความพึงพอใจรวมถึงความคิดเห็นของบุคลากรในดา้นสภาพแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัเป็นพิเศษ รวมถึงปัจจยั
ในด้านอ่ืนๆเพื่อให้ทราบถึงขอ้เท็จจริงจึงจะสามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ ปรับปรุง หรือพฒันาระบบความ
ปลอดภยั เสริมสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู่และเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานให้เกิดแก่องค์การมากท่ีสุด เพ่ือ
ตอ้งการสร้างความรู้สึกพึงพอใจแก่ตวับุคลากรในดา้นสภาพแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัและรวมถึงปัจจยัด้าน
อ่ืนๆซ่ึงช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานให้เกิดข้ึนแก่บุคลากร เพ่ือแปรเปล่ียนเป็นความเต็มใจ ทุ่มเท
แรงกายแรงใจ และความสามารถอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติังานใหแ้ก่องคก์ารเพ่ือบรรลุเป้าหมายต่างๆ ท่ีถูกก าหนด
ไว ้
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 องคก์ารท่ีเลือกศึกษาในคร้ังน้ีด าเนินธุรกิจดา้นโรงงานสกดัน ้ ามนัปาล์ม และเน่ืองดว้ยการสกดัน ้ ามนั
ปาลม์นั้นตอ้งผา่นกระบวนการทางเคมีหลากหลายขั้นตอน และจบลงดว้ยการกลัน่เพ่ือแยกส่ิงสกปรก น ้ า และกาก
ตะกอนออกจากน ้ ามนั ในส่วนของขั้นตอนเหล่านั้นส่งผลให้เกิดมลพิษกล่ินและมลพิษทางน ้ า ตามมาดว้ยสภาพ
อากาศ และสภาพแวดลอ้มท่ีไม่พึงประสงค์ทั้ งบริเวณภายในสถานท่ีปฏิบติังานและบริเวณโดยรอบโรงงาน 
ถึงแมว้า่ทางโรงงานมีหลากหลายวิธีการเพ่ือลดปริมานและก าจดัมลพิษเหล่านั้นให้หมดส้ินไป เช่น เปล่ียนเป็น
พลงังานทดแทน และก๊าซชีวภาพเพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป เป็นตน้ แต่ในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีของเสียทั้งหลายจะ
ถูกก าจดัใหห้มดส้ินไปอาจส่งผลโดยตรงต่อผูป้ฏิบติังานในระดบัปฏิบติัการ หรือแมแ้ต่บุคลากรในส่วนงานอ่ืนซ่ึง
ปฏิบติังานอยูใ่นบริเวณท่ีตั้งของโรงงาน   
 

วตัถุประสงค์ของงานวจัิย   
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลาการ  
2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติในการท างานกบัความผูกพนัของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์าร
ของบุคลากร  
 

ขอบเขตของการวจัิย 
ขอบเขตประชากรในการวจิยัคร้ังน้ีศึกษาคุณภาพชีวติในการท างานส่งผลต่อความผกูพนัท่ีบุคลากรมีต่อ

องคก์าร บริษทั ไทยศรีทอง จ ากดั โดยกลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งส้ิน 132 คน  
 

สมติฐานของงานวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพการสมรส และระยะเวลาในการท างานท่ี

แตกต่างกนัส่งผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนัของบริษทัไทยศรีทอง จ ากดั  
2. คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารของบุลากรบริษทัไทยศรีทอง 

จ ากดั  
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
เพื่อน าผลการวิจยัมาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลส าหรับฝ่ายบริหารเพ่ือตระหนกั แกไ้ข และเพ่ิมเติมในปัจจยัดา้น

ต่างๆซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากร พร้อมทั้ งน าไปปรับปรุงนโยบาย และจัดระบบ
แผนปฏิบติังานขององคก์ารซ่ึงน าไปสู่การธ ารงรักษาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร
ต่อไป  

 

การทบทวนวรรณกรรมและแนวความคิด 
ความหมายคุณภาพชีวติในการท างาน 
ผจญ เฉลิมสาร (2552) กล่าวว่าในชีวิตมนุษยน์ั้นลว้นแต่มีการท างานเป็นส่วนประกอบหลกัและมี

ความส าคญัต่อการด าเนินชีวิต มนุษยใ์ชเ้วลาหน่ึงในสามส่วนไปกบัการท างาน ดงันั้นการท างานจึงเป็นตวับ่งช้ี
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คุณค่าและคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตในการท างานจึงมาจากการเก็บเก่ียวประสบการณ์ แสวงหาปัญญา ความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความสมัพนัธ์อนัดีรวมถึงพบปะสงัสรรคร์ะหวา่งเพ่ือนร่วมงาน  

จ าลกัษณ์ ขุนพลแกว้ (2556) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตในการท างานไวว้่าคือส่ิงท่ีสะท้อนความพึง
พอใจและความผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากการดูแล เอาใจใส่ และให้ความส าคญัต่อบุคลากรจากองคก์ารในฐานะท่ี
เป็นทรัพยากรล ้าค่าสูงสุดในการขบัเคล่ือนองคก์ารไปขา้งหนา้ ดว้ยการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดี เป็นท่ีพึงพอใจแก่
บุคลากรและมีระบบ กระบวนการท างานทีเหมาะสมตามลกัษณะงานนั้นๆ ตวับ่งช้ีคุณภาพชีวติในการท างานของ
บุคลากรสามารถประเมินไดจ้ากอตัราการเขา้-ออกของบุคลากร  

ขวญัตา  พระธาตุ (2554  ) กล่าววา่คุณภาพชีวติในการท างานคือปัจจยัท่ีครอบคลุมทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ชีวติการท างานของแต่ละบุคคล ซ่ึงมีเป้าหมายหลกัร่วมกนัระหวา่งบุคลากรภายในองคก์ารคือตอ้งการลดความตึง
เครียดของสภาพจิตใจ และเพ่ิมความความพึงพอใจในส่วนงานท่ีรับผิดชอบจะช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตในการ
ท างานภายในองคก์าร  

จากความหมายท่ีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพชีวติในการท างานไวใ้นเบ้ืองตน้จึง
สรุปไดว้า่การท างานนั้นเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินชีวติของมนุษยน์อกเหนือจากการด าเนินชีวิตส่วนตวัของแต่
ละบุคคล อย่างไรก็ตามมนุษยเ์ราจะตระหนักว่าการท างานนั้นช่วยส่งเสริมให้เกิดคุณภาพแก่การด ารงค์ชีวิต
หรือไม่นั้นมาจากปัจจยัส่วนบุคคลและเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 
แนวคดิคุณภาพชีวติในการท างาน 

Richard E. Walton (1974) ไดท้ าการศึกษาและก าหนดปัจจยั 8 ประการในการชีวดัคุณภาพชีวติในการ
ท างานซ่ึงปัจจยัท่ีน ามาพิจารณาลว้นครอบคลุมในดา้นต่างๆท่ีมีผลต่อการท างานและการด าเนินชีวิตของบุคคล 
โดยศึกษาจากดา้นสงัคม ดา้นสภาพแวดลอ้ม ดา้นจิตวทิยา และดา้นเศรษฐศาสตร์ ปัจจยัช้ีวดัเหล่านั้นมีดงัต่อไปน้ี  

1. ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม (Adequate and Fair Compensation)  
2. สภาพแวดล้อมการท างานมีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Working 

Condition)  
3. พฒันาความสามารถและศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน (Development of Human Capacity)  
4. ความกา้วหนา้และมัน่คงในการท างาน (Growth and Security)  
5. การบูรณาการทางสงัคม หรือการร่วมงานกนัภายในองคก์าร (Social Interaction)  
6. ประชาธิปไตยภายในองคก์าร (Constitutionalism)  
7. ความสมดุลระหวา่งชีวติการท างานและชีวติส่วนบุคคล (Total Life Space)  
8. ความสมัพนัธ์ในลกัษณะงานท่ีเกิดประโยชน์แก่สงัคม (Social Relevance)  
 
Gary Dessler (2008) ไดศึ้กษาและไดช้ี้แจงตวัอยา่งท่ีช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการท างานไวว้่าเวลา

ท างานแบบยืดหยุ่นจะช่วยเสริมสร้างและสะท้อนให้เห็นคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรได้มุมมอง
ต่อไปน้ี  
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1. ค่าตอบแทน สวสัดิการ หรือผลประโยชน์ท่ียติุธรรมและเพียงพอ  
2. ผูป้ฏิบติังานไดรั้บโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตดัสินใจในส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือ

รับผิดชอบ  
3. สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศในการท างานมีความปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ  
4. มีเหตุผลและยติุธรรมในการท างานของผูป้ฏิบติังาน  
5. ผูป้ฏิบติังานสามารถติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัไดอ้ยา่งเปิดกวา้ง จริงใจ และเปิดเผย  
6. สนบัสนุนใหผู้ป้ฏิบติังานใชค้วามรู้ ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงส่งผลให้

ผูป้ฏิบติังานรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง 
 
ความหมายความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลาการ 
นภาเพญ็ โหมาศวิน (2533) ไดใ้ห้ความหมายความผูกพนัต่อองคก์รไวว้า่บุคลากรมีความตอ้งการ และ

เต็มใจท่ีจะปฏิบติังานแก่องคก์ร ทุ่มเทความรู้ความสามารถเพ่ือขบัเคล่ือนให้องคก์รบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึง
สอดคลอ้งระหวา่งความตอ้งการของตนเองและองคก์ร  

David Macleod (2016) ไดก้ล่าววา่ความผูกพนัต่อองคก์รคือ สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีซ่ึงช่วยส่ง
ให้บุคลากรทุ่มเทและตั้งใจท างานอย่างสุดความสามารถในแต่ละวนั มุ่งมัน่ท่ีจ าน าพาองคก์รไปสู่วตัถุประสงค์
ท่ีตั้งไว ้มีแรงจูงใจท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนให้องคก์รประสบความส าเร็จ พ้ืนฐานของความผูกพนัต่อ
องคก์รเกิดจากความน่าเช่ือถือ ความซ่ือสตัย ์และการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รระหวา่งผูบ้ริหารและบุคลากร  

ความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากร  Allen N.J. & Meyer J.P. (1990) ไดก้ล่าวถึงมิติของความผกูพนัต่อ
องคก์รไวท้ั้งหมด 3 ดา้น ประกอบดว้ย 

1. ความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความรู้สึก (Affective Commitment) คือ บุคลากรเกิดความรู้สึกผูกพนัมา
จากภายในส่วนบุคคล รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมและเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับองค์กร ส่งผลให้บุคลากรเกิด
ความรู้สึกเตม็ใจและทุ่มเทแก่การท างาน   

2. ความผูกพนัต่อองคก์รดา้นความต่อเน่ือง (Continuance Commitment) คือ ความผูกพนัท่ีเกิดจากการ
พิจารณาตน้ทุนของบุคลากรจากการทุ่มเทท างานใหแ้ก่องคก์รกบัส่ิงท่ีองคก์รตอนแทนกลบัมาให ้ซ่ึงแสดงออกมา
ทางการท างานใหแ้ก่องคก์รอยา่งต่อเน่ือง ยดืยาว และไม่มองหาโอกาสในการโยกยา้ยไปท างานท่ีอ่ืน  

3. ความผูกพนัต่อองคก์รดา้นมาตรฐานทางสังคม (Normative Commitment) คือ บุคลากรเกิดความรู้สึก
อยากตอบแทนส่ิงท่ีไดรั้บจากองคก์ร เป็นความผกูพนัท่ีเกิดจากวฒันธรรม ค่านิยม และบรรทดัฐานทางสงัคม  

Kanter R. M. (1968) ไดช้ี้แจงประเภทของความผกูพนัต่อองคก์รไว ้3 ประเภท ประกอบดว้ย  
1. ความผูกพนัแบบคงอยู่อย่างต่อเน่ือง (Continuance Commitment) หมายถึง บุคลากรได้ทุ่มเททั้ ง

แรงกายและแรงใจในการท างานงานใหแ้ก่องคก์รจนยากท่ีจะคิดโยกยา้ยไปท างานท่ีอ่ืน  
2. ความผูกพนัแบบยึดมัน่ (Cohesion Commitment) หมายถึง ความผูกพนัท่ีท าให้บุคลากรยึดมัน่ต่อ

องคก์รไดใ้ชว้ธีิการต่างๆเพ่ือกระตุน้ใหค้วามผกูพนัน้ีเกิดข้ึน เช่น ยศ ต าแหน่ง เคร่ืองแบบ เป็นตน้ 
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3. ความผกูพนัแบบควบคุม (Control Commitment) หมายถึง บุคลากรถูกกระตุน้ใหเ้กิดความผกูพนัแบบ
ยึดติดกบัองคก์รผา่นทางค่านิยม และวฒันธรรมขององคก์ร จึงมีพฤติกรรมส่วนบุคคลเป็นไปทางท่ีสอดคลอ้งกบั
ท่ีองคก์รตอ้งการใหเ้ป็น  

 
กรอบแนวความคดิ: ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของ

บุคลากร บริษทั ไทยศรีทอง จ ากดั 
 

ตวัแปรต้น                 ตวัแปรตาม 
 
 
4.  
5.  
6.  
7.  

 
 
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพชีวิตในการท างาน  

  ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม    
(Adequate and Fair Compensation) 

  สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมคุณภาพ  
(Safe and Healthy Working Condition) 

  ความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน  
(Growth and Security) 

  สามารถพฒันาความสามารถของบุคคล 
(Development of Human Capacities) 

  การท างานร่วมกนั หรือการบูรณาการทางสังคม  
(Social Integration) 

  ความเป็นประชาธิปไตยในองคก์าร (Constitutionalism) 
  ความสมดุลระหวา่งการท างานและชีวติส่วนตวั  
(Total Life Space) 

  ความเก่ียวขอ้งทางสังคม (Social Relevance) 
(Richard E. Walton, 1974) 

ความผูกพนัต่อองค์การ 

  ความผกูพนัดา้นจิตใจ  
 (Affective Commitment) 

  ความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์ร (Continuance 
Commitment) 

  ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน (Normative   
Commitment) 
(Natalie J. Allen and John P. Meyer, 1990)  

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 เพศ 
 อาย ุ
 สถานภาพการสมรส 
 ระดบัการศึกษา 
 ระยะเวลาในการท างาน 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยั เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากร 

บริษทั ไทยศรีทอง จ ากดั เป็น การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยประชากร คือ บุคลากรของ บริษทั ไทย
ศรีทอง จ ากดั จ านวนทั้งส้ิน 132 คน  เน่ืองจาก ประชากรมีจ านวนนอ้ย จึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากจ านวนประชากร
ทั้งหมด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวมรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัได้
ศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล มีดงัน้ี 
(1) วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลใช้ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) (2) วิเคราะห์ระดบัความ
คิดเห็นใช ้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (3)วิเคราะห์โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (Pearson Product Moment Correlation) 

 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 39 29.5 

หญิง 93 70.5 

รวม 132 100.0 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่ามีจ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 

70.5 และเพศชาย มีจ านวนทั้งส้ิน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่2  แสดงจ านวนความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตาม  
 สถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จ านวน(คน) ร้อยละ 
โสด 79 59.8 

สมรส 50 37.9 

หยา่ร้าง/หมา้ย 3 2.3 

รวม 132 100.0 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานโสดจ านวนมากท่ีสุดคือ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.8 รองลงมาคือสมรส จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 และหยา่ร้าง/หมา้ยมีจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือ 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.3  
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สรุปผลการวจัิย 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศหญิงร้อยละ 70.5 มีอายรุะหวา่ง 25-30 ปี มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญา

ตรี สถานภาพโสด และมีอายงุาน 5- นอ้ยกวา่ 10 ปี 
 
ตารางที ่3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานภาพรวมของคุณภาพชีวติในการท างาน  

รายการ 
�̅� 

ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล ล าดบั 
ความเก่ียวขอ้งทางสังคม 3.97 0.33 เห็นดว้ยมาก (1) 
ความเป็นประชาธิปไตยในองคก์าร 3.87 0.67 เห็นดว้ยมาก (2) 
การท างานร่วมกนั หรือการบูรณาการทางสังคม 3.40 0.55 เห็นดว้ยปานกลาง (3) 
ความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน 3.36 0.4 เห็นดว้ยมาก (4) 
สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริม
คุณภาพ 3.26 0.34 เห็นดว้ยปานกลาง (5) 
ความสมดุลระหวา่งการท างานและชีวติส่วนตวั 3.16 0.32 เห็นดว้ยปานกลาง (6) 
ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม    3.12 0.49 เห็นดว้ยปานกลาง (7) 
สามารถพฒันาความสามารถของบุคคล 3.09 0.54 เห็นดว้ยปานกลาง (8) 

รวม 3.40 0.46 เห็นด้วยปานกลาง   

 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวติในการท างาน ภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.40 โดยความเก่ียวขอ้งทางสงัคมอยูใ่นระดบัสูงสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97รองลงมาคือความเป็นประชาธิปไตยในองคก์ารซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 และสามารถพฒันาความสามารถของบุคคลมีความเห็นดว้ยต ่าสุด อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 
 
ตารางที ่4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานภาพรวมของความผกูพนัต่อองคก์าร  

รายการ 
�̅� 

ค่าเฉลีย่ S.D. แปลผล ล าดบั 
1.ความผกูพนัดา้นจิตใจ 3.39 0.47 เห็นดว้ยปานกลาง (1) 
2.ความสมดุลระหวา่งการท างานและชีวติ
ส่วนตวั 3.36 0.42 เห็นดว้ยปานกลาง (2) 
3.ความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์าร 3.26 0.78 เห็นดว้ยปานกลาง (3) 

รวม 3.34 0.57 เห็นด้วยปานกลาง  

 
 จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความผกูพนัต่อองคก์ารภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 โดยความผกูพนัดา้นจิตใจเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัสูงสุด ซ่ึงอยูใ่นระดบั
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ความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.39 รองลงมาคือ ความสมดุลระหวา่งการท างานและชีวติส่วนตวัซ่ึงอยู่
ในระดบัความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 และความผกูพนัดา้นการคงอยูก่บัองคก์ารมีความเห็นดว้ย
ต ่าสุด อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26 
 
ตารางที ่5 แสดงค่าสหสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติในการท างานกบัความผกูพนัของบุคลากรท่ีมีต่อองคก์าร 

คุณภาพชีวิตในการท างาน 
ความผูกพนัต่อองค์การ 

r p-value 
ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม    .902** 0.000 
สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมคุณภาพ .385** 0.000 
ความกา้วหนา้และความมัน่คงในการท างาน .321** 0.000 
สามารถพฒันาความสามารถของบุคคล .848** 0.000 
การท างานร่วมกนั หรือการบูรณาการทางสังคม -.271** 0.002 
ความเป็นประชาธิปไตยในองคก์าร .811** 0.000 
ความสมดุลระหวา่งการท างานและชีวติส่วนตวั .521** . 0.000 
ความเก่ียวขอ้งทางสังคม -.361** 0.000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
 จากตารางที ่5 แสดงค่าสหสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพชีวติในการท างานกบัความผกูพนัของบุคลากรท่ีมีต่อ
องคก์ารของบริษทัไทยศรีทอง จ ากดั พบวา่คุณภาพชีวติในการท างานในดา้นการไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและ
ยติุธรรม ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมคุณภาพ ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในการ
ท างาน ดา้นสามารถพฒันาความสามารถของบุคคล  ดา้นความเป็นประชาธิปไตยในองค์การ ดา้นความสมดุล
ระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตวั และดา้นความเก่ียวขอ้งทางสังคม มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตในการ
ท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ยกเวน้ดา้นการท างานร่วมกนั หรือการบูรณาการทางสงัคม พบวา่ไม่
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 

อภิปรายผล 
สามารถอภิปรายประเด็นต่างๆไดด้งัน้ี 
1. ดา้นไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นไดรั้บค่าตอบแทนท่ี

เพียงพอและยติุธรรม จากผลการวิจยั มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงาน โดยภาพรวมแลว้
ระดบัความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง หากแต่ปัจจยัอตัราค่าตอบแทนท่ีไดส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัมีระดบัความเห็นดว้ยนอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเศรษฐศาสตร์ ไชยแสง (2553) ไดท้ าการศึกษา
เร่ือง คุณภาพชีวติในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรวทิยาลยัราชพฤกษ ์ 

2. ดา้นความกา้วหน้าและความมัน่คงในการท างาน คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นความกา้วหน้าและ
ความมัน่คงในการท างาน จากผลการวิจยั มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงาน โดยภาพรวม
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แลว้ความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง หากแต่ปัจจยัดา้นพนกังานทุกคนมีโอกาสในการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง
มีระดบัความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีราภทัร ขติัยะหลา้ (2555) ไดท้ าการศึกษา
เร่ือง คุณภาพชีวิตการทางานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเมือง
ล าพนู 

3. ด้านสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพ คุณภาพชีวิตในการท างานด้าน
สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมคุณภาพ จากผลการวิจยั มีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อ
องคก์ารของพนกังาน โดยภาพรวมสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยัและส่งเสริมคุณภาพมีความเห็นดว้ยอยู่
ในระดบัปานกลาง ปัจจยัดา้นสถานท่ีทางานของท่านมีอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชต้่างๆท่ีมีคุณภาพและไม่เป็น
อนัตรายต่อการท างาน มีระดบัความเห็นดว้ยต ่าท่ีสุดซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ลดัดา
วลัย ์โภควินท์และวิรัชดาวลัย ์สวรรณมณี (2553)  ไดท้ าการศึกษาเร่ืองเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรสายงานคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

4. ดา้นความเป็นประชาธิปไตยในองคก์าร คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นความเป็นประชาธิปไตยใน
องคก์าร จากผลการวิจยั มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน โดยภาพรวมแลว้ความเห็นดว้ย
อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง (2553) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวติใน
การท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรวทิยาลยัราชพฤกษ ์ 

5. ด้านความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตวั คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นความสมดุล
ระหวา่งการท างานและชีวิตส่วนตวั จากผลการวิจยั มีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน โดย
ภาพรวมแลว้ความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานากลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธีราภทัร ขติัยหลา้ ไดท้ าการศึกษา
เร่ือง คุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองคก์รของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอ
เมืองล าพนู 

6. ด้านความเก่ียวข้องทางสังคม คุณภาพชีวิตในการท างานด้านความเก่ียวข้องทางสังคม จาก
ผลการวิจยั มีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังาน โดยภาพรวมแลว้ความเห็นดว้ยอยูใ่นระดบั
มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีราภทัร ขติัยหลา้(2555) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง 
คุณภาพชีวิตในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์กรของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก อ าเภอเมือง
ล าพนู 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดมี้ขอ้เสนอแนะผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานท่ีจะน าผลการศึกษา

ไปใชเ้พ่ือเสริมสร้างความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน ดงัน้ี 
1. ฝ่ายบริหารควรใหค้วามส าคญั และสนบัสนุนในดา้นการพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคคลากร

เพ่ิมมากข้ึน โดยการส่งเสริมใหมี้การฝึกอบรมตามลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนัออกไป 
2. ฝ่ายบริหารควรปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มในการท างานให้เกิดความปลอดภยัและช่วยส่งเสริม

สุขภาพมากข้ึน เช่น อาจจดัใหมี้บริเวณพกัผอ่นหยอ่นใจ  
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ข้อเสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวิจยัในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ีเพ่ิมเติมในดา้นคุณภาพชีวิตในการท างาน เน่ืองจากปัจจยั
ในแต่ละดา้นข้ึนอยูก่บัการใหค้วามส าคญั และความพึงพอใจเฉพาะส่วนบุคคล จึงจะช่วยส่งผลใหอ้งคก์ารสามารถ
รับรู้ขอ้ควรแกไ้ขและน ามาปรับใชก้บัองคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2. อาจศึกษาถึงตวัแปรอ่ืนๆท่ีคาดว่าจะมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากร ไดแ้ก่ 
ทศันคติ บรรยากาศองคก์าร และภาวะผูน้ าขององคก์าร เป็นตน้ 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อผลการปฏบัิติงานของบุคลากรทีป่ฏบัิติงานใน 
สายการบินไทยแอร์เอเซีย 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานใน

สายการบินไทยแอร์เอเซียและเพื่อน าผลการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการปฏิบติังานของบุคลากรใน
ธุรกิจสายการบินในประเทศไทย ผูว้ิจัยก าหนดกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังาน
ภาคพ้ืนดินของสายการบินไทยแอร์เอเซีย  จ านวน 356 คน และใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่มแบบบงัเอิญ 
(Accidental sampling) ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บ
ทั้งหมด น ามาวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจยั  โดยก าหนดระดบั
ความมีนยัส าคญั 0.05   ทั้งน้ีสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี ค่าความถ่ี (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)  และใช้
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression  Analysis) ส าหรับค่านัยส าคญัทางสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์คร้ังน้ีก าหนดไวท่ี้ระดบั .05 และ .01 ผลการวิจยั  พบวา่ ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังาน 
แนวทางในการแกปั้ญหาการปฏิบติังานของบุคลากรในธุรกิจสายการบินไทยแอร์เอเซีย พบวา่ ปัจจยั ทั้ง 14 ตวั มี
ตวัพยากรณ์ท่ีดี จ านวน 9 ตวั มีการส่งผลอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเท่ากบั 0.684 (R = 0.684) หรือร้อยละ 46.80 (R2 = 0.468) 
มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากบั ±0.30423 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้ง 9 ค่า 
ประกอบดว้ย คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นการเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานได้ (Q3) คุณภาพชีวิตในการท างาน
ดา้นลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสังคม (Q5) บรรยากาศองคก์รดา้นการไดรั้บการยอมรับ (E4) 
คุณภาพชีวติในการท างานดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม (Q1) คุณภาพชีวติในการท างานดา้นลกัษณะงานมี
ส่วนเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง (Q8) คุณภาพชีวติในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีดีมีความปลอดภยั 
(Q2) บรรยากาศองคก์รดา้นการไดรั้บการสนบัสนุน (E5) บรรยากาศองคก์รดา้นความรับผิดชอบ (E3) คุณภาพชีวิต
ในการท างานดา้นลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม (Q6) และตวัพยากรณ์ท่ีท านาย
ไดดี้ท่ีสุด คือ คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม (Q1) ผลดงักล่าวสามารถเขียน
เป็นสมการพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย ในรูปสมการ
คะแนนมาตรฐาน ดังน้ีผลการปฏิบัติงาน ( Ẑ 2)   =   0.244Q3 + 0.302Q5 + 0.261E4 - 0.417Q1 + 0.155Q8  + 
0.205Q2 + 0.181E5 - 0.112E3 - 0.118Q6 

 

ค าส าคญั :  ผลการปฏิบติังาน  ธุรกิจสายการบิน 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research are to study the factors that influence the employ performance of 
operations staff in Thai Airasia Airline and to implement the research outcome to solve work- related problems 
among operation staff in airline business in Thailand.  The research sample in this study are the 365 ground 
operations staff members of Thai Airasia selected by using accidental sampling method. The researcher conducted 
a survey using a questionnaire and analyzed the collected data using a statistical program at 0.05 significance 
level. The statistics included in the analysis are frequency, percentage, mean and standard deviation. The research 
also employed the multiple regression analysis at .05 and .01 significance levels.  The findings of this research 
revealed a total of 14 factors influencing the employ performance of operations staff of Thai Airasia Airline, 9 of 
which are strong indicators of performance at 0.684 (R=0.684) or 46.80 percent (R2 = 0.468) with a standard error 
of  ±0.30423 at .05 significance level. These nine factors include quality of work in terms of opportunity for staff 
to give inputs (Q3), work’s contributions related to improving social integration (Q5), organizational environment 
in the acceptance dimension (E4) , quality of work in terms of adequate and fair pay (Q1) , quality of work in 
terms of safe working environment (Q2) , work support (E5) , work responsibility (E3) , job is within the law or 
justice system (Q1) .  The strongest factor is ‘adequate and fair pay’  (Q1) .  The result can be illustrated as an 
equation as follows : Employ performance  ( Ẑ 2)   =   0.244Q3 + 0.302Q5 + 0.261E4 - 0.417Q1 + 0.155Q8 + 
0.205Q2 + 0.181E5 - 0.112E3 - 0.118Q6  
 
KEYWORD:    Employ Performance,   Airlines Business 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
            จากการศึกษาจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจสายการบิน พบว่า มีการศึกษา
ภาพรวมธุรกิจการบินในประเทศไทยปี 2556-2558 มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง จากปัจจัยท่ีก้าวเขา้สู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ธุรกิจการบินอาเซียนและจากการขยายตวัของธุรกิจสายการบินตน้ทุนต ่า 
(Low Cost Airline) ทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยศูนยว์ิจยักสิกรไทย คาดว่าในปี 2559 จะมี
จ านวนเท่ียวบินมาท าการบินผา่นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ซ่ึงเป็นท่าอากาศยานหลกั
และรองของประเทศ รวมทั้ งส้ิน 440,178 เท่ียวบิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา  นอกจากน้ียงัมี
ตวัเลขจากการพยากรณ์ทางการตลาดโลก หรือโกลบอล มาร์เก็ต ฟอร์คาสต ์(GMF) ของบริษทัผลิตอากาศยานคา่ย
ยโุรประบุวา่ ในอีก 20 ปีขา้งหนา้ (ระหวา่ง พ.ศ. 2556-2575) อตัราการเดินทางทางอากาศจะเติบโตข้ึนถึงร้อยละ 
4.7 ต่อปี โดยอากาศยานท่ีมีในปัจจุบนัประมาณ 17,740 ล า ทัว่โลกจะเพ่ิมข้ึนเป็นเกือบ 36,560 ล า ภายในปี 2575 
ซ่ึงภายในปีดงักล่าวภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกจะมีอตัราการเดินทางทางอากาศเพ่ิมสูงข้ึน แซงหนา้ภูมิภาคยโุรปและ
อเมริกาเหนือ โดยท่ีปัจจุบนัการเดินทาง ทางอากาศเฉล่ียทัว่โลกท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ร้อยละ 5.5 ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมี
ความตอ้งการอากาศยานโดยสารใหม่สูงถึงร้อยละ 36 ตามมาดว้ยยโุรป ร้อยละ 20 และอเมริกาเหนือ ร้อยละ 19 
(ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2559) ส าหรับภูมิภาคอาเซียนนั้ นกระแสการต่ืนตัวรับการก้าวเขา้สู่การเป็นประชาคม
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เศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ก่อให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งการคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียว ส่งผลให้เกิด
ความเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งอ านาจซ้ือท่ีเพ่ิมสูงข้ึนของประชากรในภูมิภาค ก่อให้เกิดความเป็นเมืองตามมา 
ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีก่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงระหวา่งภูมิภาค ส่งผลใหเ้กิดการเดินทางระหวา่งประเทศอาเซียนมากยิง่ข้ึน 
และเกิดการขยายตวัของตลาดการท่องเท่ียวในประเทศอาเซียนอีกดว้ย นอกจากน้ีการเปิด AEC ยงัก่อใหเ้กิดปัจจยั
สนับสนุนธุรกิจการบินอีกปัจจยัหลกั คือ การเปิดเสรีการบินอาเซียน แต่ทั้ งน้ียงัคงเผชิญอุปสรรคจากกฎหมาย
และกฎระเบียบขอ้บงัคบัภายในประเทศของแต่ละประเทศสมาชิกอยู ่อยา่งไรก็ตามกระแสการรวมเป็น AEC ก็ได้
ส่งผลใหเ้กิดความคึกคกัต่อธุรกิจการบินในภูมิภาคเป็นอยา่งมาก โดยท าใหเ้กิดการเพ่ิมเท่ียวบินและขยายเส้นทาง
การบินมายังประเทศอาเซียน  และเส้นทางการบินระหว่างประเทศสมาชิกอาเ ซียนมากยิ่ง ข้ึน  ( ท่ีมา 
:http://www.uasean.com/kerobow01/812  สืบคน้เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559)  ดงันั้นผูบ้ริหารสายการบินต่างๆ 
ในประเทศไทย ควรวางแผนดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพและมีผลการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศ เพื่อ
รองรับการใหบ้ริการกบัผูโ้ดยสารท่ีเดินทางมาใชบ้ริการท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   เน่ืองจากการเติบโตอยา่งมาก
ของธุรกิจการบินในอาเซียนไดท้ าใหรั้ฐบาลของประเทศต่าง ๆ เลง็เห็นถึงโอกาสเช่นกนั และจากการขยายตวัของ
เท่ียวบินท่ีมากข้ึนนั้น ส่งผลให้มีผูใ้ชบ้ริการสูงข้ึนตามไปดว้ย ดงันั้นบุคลากรท่ีปฎิบติังานในสายการบินจึงตอ้งมี
คุณภาพสูงข้ึนดว้ย 
      ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรที
ปฏิบติังานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย โดยผลการวจิยัท่ีไดใ้นคร้ังน้ี ผูป้ระกอบการสายการบินและพนกังานสาย
การบินต่างๆ สามารถน าผลการวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงผลการปฏิบติังานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึนได ้ตลอดจนผลท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ี สามารถน าไปพฒันาธุรกิจการบินในประเทศไทยให้
กา้วหนา้สอดคลอ้งกบันโยบายเป็นศูนยก์ลาง 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย 
2. เพ่ือน าผลการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการปฏิบติังานของบุคลากรในธุรกิจสายการบินใน

ประเทศไทย 
 

3  กรอบแนวคิดในการวจัิย   
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 

ดงัน้ี  
1. ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน  มาจากแนวคิด ทฤษฎี ของ  Richard E. Walton (1973) 

ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูก
ลกัษณะและปลอดภยั การเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถ  ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความ
เจริญเติบโตและความมัน่คง  ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสงัคม  สิทธิของพนกังาน ความสมดุล
ระหวา่งชีวติกบัการท างานโดยส่วนรวม และลกัษณะงานมีส่วนเก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์กบัสงัคมโดยตรง 
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2.   ปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์าร จากแนวคิด ทฤษฎีของ Stringer (2002) ประกอบดว้ย โครงสร้าง
องคก์าร มาตรฐานการปฏิบติังาน  ความรับผิดชอบ การไดรั้บการยอมรับ การไดรั้บสนบัสนุน และความยดึมัน่
ผกูพนั 

3. ปัจจยัดา้นผลการปฏิบติังาน จากแนวคิดทฤษฎีของ  Mathis and Jackson (2003)  ประกอบดว้ย 
ประสิทธิผลของงาน คุณภาพของงาน และ ความสามารถเก่ียวกบังาน   
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสายการบินไทยแอร์เอเซียใน

คร้ังน้ี  ใช้วิทยาการวิจัยเ ชิงปริมาณ  (Quantitative Research Methodology) โดยน าข้อมูลเชิงประจักษ์จาก
ประสบการณ์ จริงมาตรวจสอบกบักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีผูว้จิยัก าหนดข้ึนจากหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากร 
ในการศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสายการบินไทยแอร์

เอเซีย ในคร้ังน้ี ผูว้จิยั ไดก้ าหนดขอบเขตของประชากรโดยเลือกศึกษาเฉพาะบุคลากรท่ีปฏิบติังานภาคพ้ืนดินของ
สายการบินไทยแอร์เอเซีย โดยก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีไวท่ี้ท่าอากาศยานดอนเมืองเท่านั้น ซ่ึงท่าอากาศยาน    

ดอนเมืองมีจ านวนพนักงานภาคพ้ืนของสายการบินไทยแอร์เอเซีย จ านวน 758 คน  (ไทยแอร์เอเซีย, 
2559) 

กลุ่มตวัอย่าง 
ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้ าการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี  โดยไดก้ าหนดให้ค่า

ความคลาดเคล่ือน = 0.05 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  และก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางการก าหนด
กลุ่มตวัอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970)  ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีทั้ งส้ิน จ านวน 254 คน  
นอกจากน้ี การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย ์ (Mailing) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
ผูต้อบมกัไม่ให้รับความร่วมมือมากนัก หรือหมายถึงสัดส่วนท่ีผูต้อบจะส่งแบบสอบถามคืน (Response Rate) 
ค่อนขา้งต ่า ผูว้ิจยัจึงไดท้ าการประมาณอตัราการตอบกลบัเป็น 254 + (254 x 0.4) = 356 คน  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2549ก) เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการเก็บขอ้มูล เพื่อเป็นการส ารอง หรือลดความคลาดเคล่ือนจากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง กรณีท่ีมีการส่งแบบสอบถามคืนค่อนขา้งต ่า และเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความสมบูรณ์
ครบถว้น น่าเช่ือถือมากข้ึน จากกรณีความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอยา่งไม่สมบูรณ์ ดงันั้น จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ จ านวน 356 คน ซ่ึงมีจ านวนเพียงพอและมากกว่าขนาดกลุ่มตวัอย่างขั้นต ่าท่ี
สามารถน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงันั้นผูว้ิจยัจึงแจกแบบสอบถามไปยงับุคลากรท่ีปฏิบติังานภาคพ้ืนดิน
ของสายการบินไทยแอร์เอเซีย  จ านวน 356 คน และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบบังเอิญ 
(Accidental sampling) 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ในการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสายการบินไทย

แอร์เอเซียท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง  4  ตวัแปรไดแ้ก่ ตวัแปรดา้น
ปัจจยัส่วนบุคคล   ตวัแปรดา้นบรรยากาศองคก์ร ตวัแปรดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน   และตวัแปรดา้นผลการ
ปฏิบติังาน  

 4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 การวจิยัเร่ือง  “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย

คร้ังน้ี ใชว้ทิยาการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Methodology) ทั้งน้ีผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการวจิยั โดยการแจกแบบสอบถามใหก้บับุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  356  คน     
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4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้จิยัด าเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัท าการติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์งสายการบินไทยแอร์เอเซีย โดยท าหนังสือช้ีแจงขอ
ความร่วมมือพร้อมแนบแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมถึงผูต้อบแบบสอบถามทุกคน  

2. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผูว้ิจยัได้
นาส่งและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในบางส่วน และบางส่วนจะใชก้ารส่งทางไปรษณียใ์หก้บัผูป้ระสานงาน
ซ่ึงปฏิบติังานอยู่ภายในสายการบินไทยแอร์เอเซีย ในกรณีท่ียงัไม่ไดรั้บแบบสอบถามคืน ผูว้ิจยัจะดาเนินการ
ติดตามคร้ังท่ี 2 และ 3 โดยวธีิการต่างๆ เช่น ส่งแบบสอบถามไปใหใ้หม่ โทรศพัทส์อบถาม และติดตามดว้ยตนเอง 
ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 

3. ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จ านวน 356 ชุด ไปด าเนินการเก็บขอ้มูล  
4. ผูว้จิยัด าเนินการรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จ านวน 356  ชุด เพื่อน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับทั้งหมด น ามา

วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัย  โดยก าหนดระดับความมี
นยัส าคญั 0.05   สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีดงัน้ี 

1. ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชส้ าหรับวเิคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ   อาย ุ  สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  และระยะเวลาในการปฎิบติังาน 

 2.  ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)ใชส้ าหรับวเิคราะห์
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวติในการท างาน  บรรยากาศองคก์ร และผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานภาคพ้ืนดินของสายการบินไทยแอร์เอเซีย 

3.  ใชก้ารวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression  Analysis) 
ส าหรับค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คร้ังน้ีก าหนดไวท่ี้ระดบั .05 และ .01 แสดงดงั

ตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1   ระดบัการส่งผลของบรรยากาศองคก์รท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสายการบิน 
 ไทยแอร์เอเซีย  
             (n=356) 

ตวัแปรเกณฑ ์ ตวัพยากรณ์ b  t R R2 F SEest
 

ผลการ
ปฏิบติังาน 

a = 2.016   8.195 * 
    

E1 -0.119 -0.174 -2.639 * 
E2 -0.009 -0.017 -0.291      

E3 0.068 0.077 1.406  0.385 0.148 61.504 ±0.38070 
E4 0.319 0.357 5.611 *     
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ตวัแปรเกณฑ ์ ตวัพยากรณ์ b  t R R2 F SEest
 

E5 0.030 0.051 0.724      

E6 0.274 0.290 5.026 *     

 
 จากตารางท่ี 1 สรุปไดด้งัน้ี 
 ผลการศึกษาระดบัการส่งผลของปัจจยั ทั้ง 6 ตวัของบรรยากาศองคก์ร ท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังาน ของ
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย พบวา่ มีการส่งผลอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเท่ากบั 0.385 (R = 
0.385) หรือร้อยละ 14.80 (R2 = 0.148) มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากบั ±0.38070 เม่ือ
ทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติ พบวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 3 ค่า ประกอบดว้ย บรรยากาศ
องคก์รดา้นโครงสร้างองคก์ร (E1) บรรยากาศองคก์รดา้นการไดรั้บการยอมรับ (E4) บรรยากาศองคก์รดา้นการไดรั้บ
การสนบัสนุน (E5) นอกนั้นส่งผลอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ .05 และตวัพยากรณ์ท่ีท านายไดดี้ท่ีสุด คือ 
บรรยากาศองคก์รดา้นการไดรั้บการยอมรับ (E4) ผลดงักล่าวสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ในรูปสมการคะแนน
ดิบ และสมการคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
 สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 
 ผลการปฏิบติังาน ( Ŷ 3)   =   2.016 – 0.019E1 – 0.009E2 – 0.068E3 + 0.319E4 
              + 0.030E5 + 0.274E6  
 สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 
 ผลการปฏิบติังาน ( Ẑ 3)   =   – 0.174E1 – 0.017E2 + 0.077E3 + 0.357E4 
              + 0.051E5 + 0.290E6  
 และปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสายการ
บินไทยแอร์เอเซีย ผูว้ิจยัไดท้ าใชก้ารวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) แบบ Enter 
ส าหรับตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ท่ี 3 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตในการท างานส่งผลต่อผลการปฏิบติังาน
ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย ซ่ึงสามารถน าเสนอผลการวเิคราะห์ไดด้งัตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 ระดบัการส่งผลของคุณภาพชีวติในการท างานท่ีมีต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสาย
การบินไทยแอร์เอเซีย (Enter) 

 (n=356) 

ตวัแปรเกณฑ ์ ตวัพยากรณ์ b  t R R2 F SEest
 

 ผลการ
ปฏิบติังาน 

a = 1.935   10.956 * 
    

Q1 -0.155 -0.281 -5.000 * 
Q2 0.092 0.136 2.147 *     

Q3 0.255 0.320 6.325 *     
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ตวัแปรเกณฑ ์ ตวัพยากรณ์ b  t R R2 F SEest
 

Q4 0.068 0.081 1.397  0.629 0.396 28.385 ±0.32388 
Q5 0.225 0.299 5.827 *     

Q6 -0.076 -0.114 -1.986 *     

 Q7 0.024 0.044 0.776      

 Q8 0.145 0.178 3.182 *     
  
 จากตารางท่ี 2สรุปไดด้งัน้ี 
 ผลการศึกษาระดับการส่งผลของปัจจัย ทั้ ง 8 ตัวของคุณภาพชีวิตในการท างาน ท่ีส่งผลต่อผลการ
ปฏิบติังาน ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย พบวา่ มีการส่งผลอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเท่ากบั 0.629 (R 
= 0.629) หรือร้อยละ 39.60 (R2 = 0.396) มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.32388 เม่ือ
ทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติ พบวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 6 ค่า ประกอบดว้ย คุณภาพชีวิตใน
การท างานดา้นค่าตอบแทน ท่ีเพียงพอและยติุธรรม (Q1) คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีดีมีความ
ปลอดภยั (Q2) คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นการเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานได ้(Q3) คุณภาพชีวิตในการท างานดา้น 
ลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณาการทางสังคม (Q5) คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐาน
ของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Q6) และคุณภาพชีวิตในการท างานดา้นลกัษณะงาน มีส่วนเก่ียวขอ้งและ
สมัพนัธ์กบัสงัคมโดยตรง (Q8) นอกนั้นส่งผลอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ .05 และตวัพยากรณ์ท่ีท านายไดดี้ท่ีสุด 
คือ คุณภาพชีวิตในการท างานด้านการเปิดโอกาสให้ผูป้ฏิบัติงานได้  (Q3) ผลดังกล่าวนอกนั้ นส่งผลอย่างไม่มี
นัยส าคญัทางสถิติ .05 และตวัพยากรณ์ท่ีท านายไดดี้ท่ีสุด คือ บรรยากาศองค์กรดา้นการไดรั้บการยอมรับ (E4) ผล
ดงักล่าวสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ ในรูปสมการคะแนนดิบ และสมการคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
 สมการคะแนนดิบเป็นดงัน้ี 
 ผลการปฏิบติังาน ( Ŷ 4)   =   1.935 – 0.155Q1 + 0.092Q2 + 0.255Q3 + 0.068Q4 
              + 0.225Q5 - 0.076Q6 + 0.024Q7 + 0.145Q8 
 สมการคะแนนมาตรฐานเป็นดงัน้ี 
 ผลการปฏิบติังาน ( Ẑ 4)   =   – 0.281Q1 + 0.136Q2 + 0.320Q3 + 0.081Q4 
              + 0.299Q5 - 0.114Q6 + 0.044Q7 + 0.178Q8 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
การศึกษาวจิยัคร้ังนีผู้้วจิยัสามารถสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ได้ดงันี ้
วัตถุประสงค์ที่ 1  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสายการบิน

ไทยแอร์เอเซีย   
ผลการศึกษาระดับการส่งผลของปัจจัย ทั้ ง 14 ตวัท่ีมีต่อการส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรท่ี

ปฏิบติังานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย พบวา่ มีการส่งผลอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเท่ากบั 0.691 (R = 0.691) หรือร้อยละ 47.70 
(R2 = 0.477) มีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากบั ±0.30381 เม่ือทดสอบความมีนยัส าคญัทาง



 

729 

สถิติ พบวา่ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 8 ค่า ประกอบดว้ย บรรยากาศองคก์รดา้นความรับผิดชอบ (E3) 
บรรยากาศองคก์รดา้นการไดรั้บการยอมรับ (E4) บรรยากาศองคก์รดา้นการไดรั้บการสนบัสนุน (E5) คุณภาพชีวิตใน
การท างานดา้นค่าตอบแทน ท่ีเพียงพอและยติุธรรม (Q1) คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีดีมีความ
ปลอดภยั (Q2) คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นการเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานได ้(Q3) คุณภาพชีวิตในการท างานดา้น 
ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสังคม (Q5) และคุณภาพชีวิตในการท างานด้านลักษณะงาน มีส่วน
เก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัสังคมโดยตรง (Q8) นอกนั้นส่งผลอยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ .05 และตวัพยากรณ์ท่ี
ท านายไดดี้ท่ีสุด คือ คุณภาพชีวติในการท างานดา้นค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและยติุธรรม (Q1)  
 วตัถุประสงค์ที ่2    เพ่ือน าผลการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการปฏิบติังานของบุคลากรใน
ธุรกิจสายการบินในประเทศไทย 
 

6. อภิปรายผล 
     ผลการวจิยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสายการบินไทยแอร์เอเซียคร้ัง
น้ี   มีขอ้คน้พบท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี  
     ผลการศึกษาระดบัการส่งผลของปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์ร ทั้ง 6 ตวั พบวา่ มีอิทธิพลและส่งผลต่อผลการ
ปฏิบติังาน ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.385 (R = 
0.385) หรือร้อยละ 14.80 (R2 = 0.148) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้าน
บรรยากาศองคก์ร ทั้ง 6 ตวั มีอิทธิพลและส่งต่อผลการปฏิบติังาน ของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสายการบินไทยแอร์
เอเซีย เม่ือทดสอบความมีนัยส าคญัทางสถิติ พบว่า มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 3 ค่า ประกอบดว้ย 
บรรยากาศองคก์รดา้นโครงสร้างองค์กร (E1) บรรยากาศองค์กรดา้นการไดรั้บการยอมรับ (E4) บรรยากาศองค์กร
ดา้นการไดรั้บการสนบัสนุน (E5) นอกนั้นส่งผลอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ .05 และปัจจยัดา้นบรรยากาศองค์กรท่ี
มีอิทธิพลและส่งผลต่อผลการปฏิบติังานไดดี้ท่ีสุด คือ บรรยากาศองคก์รดา้นการไดรั้บการยอมรับ (E4) ดงันั้นหาก
ผูบ้ริหารตอ้งการท่ีจะส่งเสริมปัจจัยด้านบรรยากาศในองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ก็ไม่จ าเป็นตอ้งเน้นปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กรทั้ ง 6 ด้าน อาจจะเน้นใน 3 ด้าน คือ 
บรรยากาศองคก์รดา้นโครงสร้างองคก์ร (E1) บรรยากาศองคก์รดา้นการไดรั้บการยอมรับ (E4) บรรยากาศองคก์รดา้น
การไดรั้บการสนบัสนุน (E5) โดยเนน้บรรยากาศองคก์รดา้นการไดรั้บการยอมรับ (E4) เป็นพิเศษ เพราะเป็นปัจจยั
ดา้นบรรยากาศองคก์รท่ีมีอิทธิพลและส่งผล ( = 0.357) ต่อ ผลการปฏิบติังานมากท่ีสุด               
       เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิเคราะห์ปัจจยัดา้นบรรยากาศองค์กร และคุณภาพชีวิต ในการท างานพร้อมกนั 
(สมมติฐานขอ้ท่ี 2 และสมมติฐานขอ้ท่ี 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลและระดบัการส่งผลต่อผลการปฏิบติังาน ของบุคลากร
ท่ีปฏิบติังานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย พร้อมกนัทั้ง 14 ตวั พบวา่ ปัจจยัทั้ง 14 ตวัท่ีมีอิทธิพลและส่งผลต่อผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย อยูใ่นระดบัสูง มีค่าอิทธิพล เท่ากบั 0.691 (R = 0.691) 
หรือร้อยละ 47.70 (R2 = 0.477) แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัทั้ง 14 ตวั มีอิทธิพลและส่งต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากร
ท่ีปฏิบติังานในสายการบินไทยแอร์เอเซียสูงกวา่แยกวเิคราะห์ปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์รและคุณภาพชีวติในการ
ท างานทีละปัจจยั ดงันั้นหากผูบ้ริหารตอ้งการท่ีจะส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจใหก้บับุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบติังานของบุคลากร ก็ไม่จ าเป็นตอ้งเนน้ปัจจยัทั้ง 14 ดา้น อาจจะเนน้ใน 9 ดา้นเป็นหลกั คือ 
ปัจจยัดา้นบรรยากาศองคก์ร 3 ดา้น ประกอบดว้ย บรรยากาศองคก์ร ดา้นโครงสร้างองคก์ร (E1) บรรยากาศองค์กร
ดา้นการไดรั้บการยอมรับ (E4) บรรยากาศองค์กรดา้นการไดรั้บการสนบัสนุน (E5) และปัจจยัดา้นคุณภาพชีวิตใน
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การท างาน ใน 6 ด้าน ประกอบด้วย คุณภาพชีวิตในการท างานด้านค่าตอบแทน ท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Q1) 
คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีดีมีความปลอดภยั (Q2) คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นการเปิดโอกาสให้
ผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถ (Q3) คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นลกัษณะงานมีส่วนส่งเสริมดา้นบูรณา
การทางสังคม (Q5) คุณภาพชีวิตในการท างานดา้นลกัษณะงานท่ีตั้งอยูบ่นฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยติุธรรม 
(Q6) และคุณภาพชีวิตในการท างานด้านลักษณะงาน มีส่วนเก่ียวข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง  (Q8) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Havlovic (1996) ท่ีศึกษาเร่ือง อิทธิพลของคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อผลลพัธ์ท่ี
จะเกิดจากทรัพยากรมนุษย ์ไดท้ าการศึกษารวบรวมขอ้มูลจากบนัทึกประจ าเดือนของโรงงานอุตสาหกรรมหนกั
ในแถบตะวนัตกของสหรัฐอเมริการะหวา่งช่วงปี ค.ศ. 1976-1986 พบวา่คุณภาพชีวติการท างานมีนยัส าคญัต่อการ
ลดลงของการขาดงาน อุบติัเหตุจากการท างาน การร้องเรียน และการหยุดงาน  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Kaprinis Stylianos (2013) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ืองผลการปฏิบติังานของพนักงานท่ีปฏิบติังานในองค์การเพื่อ
สุขภาพ ผลการวิจยัพบวา่ ผลการปฎิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพของพนกังานนั้นจะช่วยให้องคก์ารสามารถด าเนิน
ธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้องคก์ารประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายขององคก์าร ซ่ึงปัจจยัท่ีท าให้ผล
การปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การอยู่ในระดับสูงนั่นคือปัจจัยด้านกระบวนการจัดการความรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพนัน่เอง 
 

7. ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสายการบินแอร์เอเซีย โดย
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการดว้ย  
 2. ควรศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในสายการบินทุกบริษทั ใน
ระดบัประเทศ 
 3. นอกจาก ปัจจยัดา้นบรรยากาศองค ์และปัจจยัคุณภาพชีวิตในการท างาน แลว้ ควรศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ผลการปฏิบติังานเพ่ิมเติม เช่น ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร หรือกฎระเบียบของทางราชการ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
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แนวโน้มการขยายตัวของคลนิิกเวชกรรมความงามไทยในอาเซียน 
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กนกรัชต์ ระย้า 
อาจารย์ประจ าสาขาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

E-mail : kanokrat.ra@spu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อดูแนวโนม้การขยายตวัของคลินิกเวชกรรมความงามไทยในอาเซียน 
พบว่ามูลค่าตลาดความงามของไทยอยู่ท่ี 12,000 ลา้นบาท ส่วนมูลค่าตลาดความงามอาเซียนอยู่ท่ี 500,000 ลา้น
บาท อัตราการเติบโตของตลาด 10% เน่ืองจากปัจจุบันผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกับความงาม หน้าตา และ
บุคลิกภาพ ตามหลกัทฤษฎีล าดบัขั้นตอนของความตอ้งการ และทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ โดยมีวฒิุศกัด์ิคลินิก ,นิติพลคลินิก และแพนคลินิก ซ่ึงเป็นผูน้ าของตลาดคลินิกเวชกรรมความงามไทยไป
ขยายตลาดในประเทศกมัพชูา ลาว พม่า และเวยีดนาม 
 

ค าส าคญั : คลินิกเวชกรรมความงาม , อาเซียน 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this article to study growth trend of Thailand aesthetic clinics in ASEAN. Thailand 
aesthetic market value at 12,000 million baht and ASEAN market value at 500,000 million baht. ASEAN market 
growth at 10% because nowadays customers are interested in aesthetics, appearance and personality according to   
Maslow's hierarchical theory of motivation and Marketing Mix for service theory. The leader of Thailand 
aesthetic clinics as Wuttisak Clinic, Nittipon Clinic and Pan Clinic have expanded business in Cambodia, Laos, 
Myanmar and Vietnam. 
 

KEYWORDS: Aesthetic clinic, ASEAN 
 

บทน า (Introduction) 
 คลินิก หมายถึง เป็นสถานท่ีบริการผูป่้วยแต่ไม่สามารถรับคา้งคืนได ้มีการจดทะเบียนเป็นคลินิกตาม
กฎหมาย เช่น คลินิกทนัตกรรม คลินิกรักษาโรคทัว่ไป เป็นตน้ (บริษทั ทิสโก ้ลีสซ่ิง จ ากดั , 2559)  

คลินิกเวชกรรม หมายความว่า คลินิกท่ีจัดให้มีการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซ่ึงด าเนินการโดย                        
ผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม (กฎกระทรวง ก าหนดลกัษณะของสถานพยาบาลและลกัษณะการให้บริการของ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2558, 2558) 

คลินิกท่ีใหบ้ริการดา้นเสริมความงาม หมายถึง คลินิกท่ียาหรือผลิตภณัฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัความงาม  หรือ
มีการให้บริการดว้ยเคร่ืองไอออนโต  เคร่ืองโฟโน เคร่ืองกรอผิว เคร่ืองเลเซอร์  หรือมีการโฆษณาเก่ียวกบัการ
ใหบ้ริการในลกัษณะดงักล่าว  (กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558, 2558) 
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 ปัจจุบนัการตกแต่งเสริมความงามเป็นเร่ืองท่ีสังคมยอมรับอยา่งเปิดเผย และกลายเป็นกระแสนิยมของ
ประชาชนทุกวยัทั้งชายและหญิง โดยเฉพาะวยัรุ่นยุคใหม่ท่ีให้คุณค่ากบับุคลิก รูปร่างหน้าตามาก่อน แนวโน้ม
กระแสนิยมความงามในปี 2559 จะมีทิศทางเพ่ิมข้ึน จากหลายปัจจยั อาทิ การเป็นประชาคมอาเซียน อิทธิพลจาก
การโฆษณาทางส่ือต่างๆท่ีเขา้ถึงตวับุคลไดง่้าย การส่ือสารถึงความส าเร็จในชีวิตของผูท่ี้ไดเ้สริมความงาม เป็น
การกระตุน้ให้คนไทยมีค่านิยมความสวย ความงาม มากยิ่งข้ึน (กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวง
สาธารณสุข, 2559) 
 ธุรกิจเสริมความงามนับเป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้างเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศอยา่งมากใน
ปัจจุบนั กลุ่มผูเ้ขา้ใชบ้ริการก็มีการขยายตวัดว้ยเช่นกนั จากเดิมท่ีมีเฉพาะกลุ่มผูห้ญิง ไดมี้การขยายวงกวา้งไปยงั
กลุ่มวยัรุ่น นกัศึกษา รวมทั้งในกลุ่มผูช้าย โดยเฉพาะกลุ่มวยัท างานและกลุ่มเมโทรเซ็กชวล (วฒิุศกัด์ิ คลินิก, 2559) 

ธุรกิจคลินิกเวชกรรมความงาม ปัจจุบนัธุรกิจน้ีก าลงัเป็นหน่ึงในธุรกิจดาวรุ่งจากจ านวนคนท่ีเขา้มาใช้
บริการมากข้ึน ไม่จ ากดัเพศ ไม่จ ากดัวยัมีตั้งแต่กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา ไปจนถึงกลุ่มวยัท างาน ไม่เวน้แมแ้ต่กลุ่มผู ้
สูงวยั ส่งผลให้ผูป้ระกอบการหลายรายมองเห็นโอกาสและตอ้งการท่ีจะเขา้มาในตลาดเพ่ิมข้ึน การขยายตวัของ
ธุรกิจน้ี ไม่จ ากดัอยู่แค่ในเขตตวัเมืองอย่างกรุงเทพฯและปริมณฑล เร่ิมกระจายตวัออกไปสู่ต่างจงัหวดัมากข้ึน
(ศูนยว์จิยักสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย , 2558) 
 อันดับ 1 ธุรกิจเด่นในปี 2559 คือ ธุรกิจความงามและสุขภาพ เน่ืองจากปัจจุบันมีกระแสการให้
ความส าคญักบัการรักษาสุขภาพและการดูแลความงามอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีการบริการทางการแพทยแ์ละความ
งามของประเทศไทยมีคุณภาพดีและราคาไม่แพงในสายตาของชาวไทยและชาวต่างประเทศ (ศูนยพ์ยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2558) 

มูลค่าตลาดคลินิกเวชกรรมความงามของไทย 
ธุรกิจความงามมูลค่าเงินหมุนเวียนท่ีมีมูลค่าตลาดไม่ต ่ากวา่ 12,000 ลา้นบาทต่อปี ในปี 2559 และคาด

กนัไวว้า่ในปี 2560 จะมีมูลค่าทัว่โลกราว ๆ 2.65 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศไทยจะมีมูลค่าของปี 2560 
ท่ีสูงกวา่ 2 หม่ืนลา้นบาท (Krungsri GURU ธนาคารกรุงศรีอยธุยา, 2558) 

ปัจจุบนัธุรกิจคลินิกเวชกรรมความงามเป็นหน่ึงในธุรกิจดาวรุ่งท่ีสร้างผลก าไรใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ โดย
มีมูลค่าไม่ต ่ากวา่ 12,000 ลา้นบาทต่อปี (ศูนยว์จิยักสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย, 2558) 

สดัส่วนทางการตลาดคลินิกเวชกรรมความงามของไทย 
คลินิกเวชกรรมความงามทัว่ประเทศไทย ปี 2559 ข้ึนทะเบียน 1,458 แห่ง (กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

(สบส.) กระทรวงสาธารณสุข, 2559) 
 

 
 

         ภาพที ่1 : สดัส่วนทางการตลาดคลินิกเวชกรรมความงามของไทย 

วุฒิศักดิ์ คลนิิก

42%

นิตพิล คลินิก

20%

อืน่ๆ

38%

สัดส่วน
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วุฒิศกัด์ิคลินิกคาดการณ์รายได้รวมปี 59 ประมาณ 5,000 ลา้นบาท เติบโต 10% จากรายไดร้วมปี 58 ซ่ึงอยู่ท่ี 
4,500 ลา้นบาท ปัจจุบนัมีจ านวน 122 สาขาในประเทศไทยและ 20 สาขาในต่างประเทศ (วุฒิศกัด์ิคลินิก, 2559) 

นิติพลคลินิกคาดการณ์รายไดร้วมปี 59 ประมาณ 2,400 ลา้นบาท ปัจจุบนัมีจ านวน 130 สาขาในประเทศ
และ 2 สาขาในต่างประเทศ (นิติพล คลินิก , 2559) 

ประเทศไทยกบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
มูลค่าการคา้ของอาเซียนรวม 93,595 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการส่งออกของไทยไปอาเซียน 55,154 

ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการน าเขา้จากอาเซียน 38,441 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) การลงทุนโดยตรงจากประเทศในอาเซียนมายงัไทยมีมูลค่าประมาณ 352,491 ลา้นบาท และมี
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558(ค.ศ. 2015)  (กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ , 2559) 

ผลจากการจดัอนัดบัการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศทัว่โลกปี 2559 โดย The Milken Institute ซ่ึง
เป็นดชันีโอกาสการลงทุนจากต่างประเทศ (Opportunity Index) แสดงถึงโอกาสในการลงทุนในประเทศนั้นๆ 
ปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางธุรกิจ กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายของภาครัฐท่ีไดใ้ชใ้นการสนบัสนุน
และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (ศูนยข์่าวสารอาเซียน กรมประชาสมัพนัธ์ , 2559) 

 

ตารางที ่1 : ดชันีโอกาสการลงทุนของประเทศในอาเซียน ปี 2558 
ประเทศ อนัดบั คะแนน 
สิงคโปร์ 1 8.70 
มาเลยเ์ซีย 10 7.57 
ไทย 44 6.02 
บรูไน 72 5.25 

อินโดนีเซีย 79 5.11 
เวยีดนาม 86 4.79 
ฟิลิปปินส์ 87 4.75 
กมัพชูา 112 3.96 

ท่ีมา : The Milken Institute(2015), Global Opportunity Index: Attracting Foreign Investment, Santa Monica: The Milken Institute 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ทฤษฎลี าดบัขั้นตอนของความต้องการ (Maslow's Hierarchical Theory of Motivation) 
 นกัจิตวทิยามาสโลว ์ (Maslow) ไดก้ าหนดทฤษฎีล าดบัขั้นตอนของความตอ้งการไว ้5 ระดบั  
 1. ความต้องการของร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐาน เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด 
ประกอบดว้ย อาหาร น ้ า อากาศ ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม การพกัผอ่น และความตอ้งการทางเพศ  
 2. ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety needs) ซ่ึงเป็นแรงกระตุน้ (Driving force) ใหเ้กิดพฤติกรรม เช่น 
ความมีระเบียบ ความมัน่คง ความคุม้ครอง ท าใหเ้กิดบริการต่าง ๆ เช่น ประกนัชีวติ การออมทรัพย ์
 3. ความตอ้งการดา้นสังคม (Social needs) เป็นความตอ้งการดา้นความรัก (Love) ความรู้สึกท่ีดีต่อกนั
(Affection) การยอมรับ (Acceptance) บุคคลตอ้งการความอบอุ่นและความสมัพนัธ์อนัดีกบับุคคลอ่ืน 
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 4. ความตอ้งการการยกย่อง (Esteem needs) แบ่งออกเป็น 1. ความตอ้งการดา้นอีโกท่ี้เกิดจากภายใน 
(Inwardly-directed ego needs) เป็นความตอ้งการของแต่ละบุคคลเพ่ือการยอมรับส่วนตวั 2. ความตอ้งการดา้นอี
โกท่ี้เกิดจากภายนอก (Outwardly-directed ego needs) เพ่ือการยกย่อง การมีช่ือเสียง  สถานะ การยกย่องนับถือ 
จากบุคคลอ่ืน 

5. ความตอ้งการความส าเร็จส่วนตวั (Self – actualization needs)  เช่น ความตอ้งการเป็นดารา นกักีฬาท่ี
มีฝีมือต่าง ๆ (ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผูใ้ช้บริการกลุ่มนักเรียน
นกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร : สุทินีกรณ์ โภชากรณ์ , 2558) 

ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกจิบริการ( Marketing Mix '7Ps ) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546 : 53) ไดอ้า้งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 

( Service Mix ) ของ Philip Kotler ไวว้า่  
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ดคื้อ ส่ิงท่ีผูข้าย

ตอ้งมอบใหแ้ก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น  
2. ดา้นราคา ( Price ) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value ) 

ของบริการกบัราคา ( Price ) ของบริการนั้น  
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ( Place ) เป็น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับบรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในการ

น าเสนอบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาในดา้นท าเลท่ีตั้ง และช่องทางในการน าเสนอบริการ 
4. ดา้นส่งเสริมการตลาด(Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการ เพื่อแจง้

ข่าวสารหรือชกัจูงใหเ้กิดทศันคติและพฤติกรรม การใชบ้ริการและเป็นกญุแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 
5. ดา้นบุคคล ( People ) เจา้หนา้ท่ีท่ีตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติท่ีสามารถตอบสนองต่อผูใ้หบ้ริการ มี

ความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เพ่ือสร้างคุณค่า

ใหก้บัลูกคา้ อาทิ การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน แลใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว  
7. ด้านกระบวนการ (Process) การบริการ ท่ีน าเสนอให้กับผูใ้ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่าง

ถูกตอ้งรวดเร็วและท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ (ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการคลินิกเสริม
ความงามของผูใ้ชบ้ริการกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร : สุทินีกรณ์ โภชากรณ์ , 2558) 

 

สาระในประเด็นต่างๆ (Contents) 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกอยา่งชดัเจน 

เพราะตลาดมีขนาดท่ีใหญ่ข้ึนมีจ านวนประชากรรวมกนัถึงกว่า 600 ลา้นคน ขณะท่ีก าลงัซ้ือภายในอาเซียนก็มี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากรายไดข้องประชากรต่อหวัท่ีก าลงัเพ่ิมสูงข้ึน ท าให้อาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีถูกจบั
ตามองจากนักลงทุนทั้ งในกลุ่มผูป้ระกอบการทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพของ
อาเซียนท่ีมีมูลค่ามากถึง 500,000 ลา้นบาท และมีแนวโนม้การเติบโตข้ึนไม่ต ่ากวา่ 10% เทรนด์มาแรงกลุ่มเพรส
ทีจ บิวต้ี (Prestige Beauty) ซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงัซ้ือสูง จากเดิมเม่ือ 3-4 ปีท่ีแลว้ท่ีเป็นตลาดแมสทีส (Masstige) 
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หรือ “กลุ่มผูบ้ริโภคชนชั้นกลาง” (Middle Class)  , ผลิตภณัฑเ์พื่อความงามและสุขภาพ, ผลิตภณัฑ ์ความงามตาม
ช่วงวยั เป็นผลมาจากรายไดข้องประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเปิดการลงทุนท่ีสะพดัในอาเซียน  

มีผลการส ารวจพบวา่ 54% ของผูช้ายในอาเซียนนั้นเช่ือวา่รูปลกัษณ์ภายนอกเป็นส่ิงส าคญั และบ่งบอก
ถึงสถานภาพทางการเงินและการศึกษา ในปัจจุบนัเราจึงเห็นผูช้ายหันมาให้ความสนใจในรูปร่างหน้าตาของ
ตนเองมากยิง่ข้ึน ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของผลิตภณัฑส์ าหรับผูช้ายนั้นเป็นโอกาสส าคญัในการเติบโตของผลิตภณัฑก์ลุ่ม
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูช้าย         

การเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วของจ านวนประชากรผูสู้งอาย ุ(Aging society) มีผลต่อเทรนดค์วามงามทัว่โลก 
เทรนดท่ี์ก าลงัมาแรงในช่วงน้ีคือ Pro-aging ท่ีเรียกไดว้า่เป็นแนวคิดท่ีจะมาปลดปล่อยผูห้ญิงใหเ้ป็นอิสระจากแรง
กดดนัท่ีจะตอ้งสวยสมบูรณ์แบบ แนวคิดดั้งเดิมอยา่ง anti-aging ก าลงัจะกลายเป็นส่ิงลา้สมยั ในขณะน้ีคาดการณ์
วา่ความตอ้งการของผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม pro-aging  

ดว้ยวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบแข่งขนักบัเวลาของผูค้นในปัจจุบนัส่งผลให้เกิดเทรนด์ความงามแบบ 25/7 ข้ึนมา 
ผลิตภัณฑ์ท่ีรวบรวมคุณสมบัติการดูแลไวใ้นขั้นตอนเดียว (Multi-Tasking Product) เพื่อความสะดวกและ
ประหยดัเวลาในการดูแลตวัเอง  (บริษทั ยบีูเอม็ เอเชีย จ ากดั, 2559) 

การขยายตวัของคลนิิกเวชกรรมความงามไทยในอาเซียน  
วุฒิศักด์ิคลินิกมีการวางแผนขยายธุรกิจในตลาดอาเซียน โดยปรับกลยุทธ์การขยายการลงทุน

ต่างประเทศจากระบบ แฟรนไชส์ (Franchising model) เป็น ระบบการร่วมทุน (Joint venture model ) ซ่ึงใชง้บ
ลงทุน 150 ลา้นบาท คาดการณ์วา่จะมีสาขาต่างประเทศรวมเป็น 20 สาขาใน 4 ประเทศ  ซ่ึงทั้งหมดน้ีเพ่ือยกระดบั
การให้บริการความงามและ กา้วสู่การเป็นเมดิคอลฮบัของอาเซียน คาดว่าในอีก 3 ปีขา้งหนา้สัดส่วนลูกคา้จาก
ต่างประเทศจะเพ่ิมเป็น 50% (วฒิุศกัด์ิ คลินิก , 2559) 

นิติพลคลินิกไดมี้การวางแผนขยายธุรกิจไปยงัตลาดอาเซียน เพ่ือกา้วเขา้สู่ AEC โดยเนน้ความเป็นผูน้ า
ดา้น  Aesthetic Beauty clinic ท่ีโดดเด่นและมัน่คง ปัจจุบนันิติพลคลินิกมีสาขาต่างประเทศจ านวน 2 สาขา ใน 2 
ประเทศ ไดแ้ก่ พม่า กรุงยา่งกุง้ 1 สาขา และลาว นครเวยีงจนัทน์ 1 สาขา (นิติพล คลินิก, 2559) 

บริษทั แพน ราชเทวี กรุ๊ป จ ากดั ซ่ึงมีคลินิกเวชกรรมความงามอยู ่3 แบรนด์ คือ แพน คลีนิค , ราชเทวี 
คลีนิค และแพน เดอร์มา คลีนิค ไดว้างแผนการขยายธุรกิจไปยงัตลาดอาเซียน โดยปัจจุบนัแพนคลินิกมีสาขา
ต่างประเทศจ านวน 2 สาขา ใน 2 ประเทศ ไดแ้ก่ เวยีดนาม เมืองโฮจิมินห์ และ กมัพชูา (แพนคลินิก, 2559) 

เมโกะคลินิก มีแผนขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศในอาเซียน สนใจกมัพูชาเป็นล าดบัแรก เน่ืองจาก
เป็นตลาดท่ีใหญ่ และมีความตอ้งการมาก ก าลงัซ้ือมีสูงพอสมควร ก่อนท่ีจะขยายไปประเทศอ่ืนต่อเน่ือง คาดวา่จะ
ไปในลกัษณะร่วมทุน ซ่ึงขณะน้ีมีการเจรจากบักลุ่มธุรกิจทั้งของไทยและทอ้งถ่ินหลายราย (เมโกะคลินิก, 2559) 

แอ๊บโซลูทคลินิก มีการวางแผนขยายสาขาบริเวณชายแดนประเทศเพ่ือนบา้น อาทิ พม่า และลาว เพ่ือ
รองรับความตอ้งการกลุ่มเป้าหมายท่ีนิยมเขา้มาใชบ้ริการคลินิกความงามไทย (แอบ๊โซลูทคลินิก, 2559) 

มาสเตอร์พีซคลินิก เตรียมตวัส าหรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยคลินิกมองเห็น
โอกาสในการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน อาจอยูใ่นรูปแบบของการหาพนัธมิตรในประเทศทอ้งถ่ิน หรือ
เขา้ไปร่วมทุน (มาสเตอร์พีซคลินิก, 2559) 
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แกรนด ์เอสตา้ คลินิก ไดว้างแผนทางการตลาดเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดคลินิกเวชกรรมความงาม 
และวางแผนขยายตลาดไปยงัตลาดต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือรอบรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (แกรนด ์เอสตา้ คลินิก, 2559) 

ด๊อกเตอร์โทน่ีคลินิก วางแผนรับมือกบัการกา้วสู่ AEC โดยเนน้ความน่าเช่ือถือ ประสบการณ์ของแพทย ์
และช่ือเสียงของตวัแพทย ์และราคา เนน้เจาะกลุ่มลูกคา้อาย ุ40 ปีข้ึนไป เพราะกลุ่มน้ีให้ความส าคญักบัการดูแล
สุขภาพซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่มากและมีก าลงัซ้ือสูงไม่ตกตามภาวะเศรษฐกิจ (ด๊อกเตอร์โทน่ีคลีนิค, 2559) 

 

 
                 ภาพท่ี 2 : คลินิกเวชกรรมความงามไทยกบัการขยายตลาดในอาเซียน 

 

สรุปและอภิปรายผล 
ความงามถือเป็นส่ิงท่ีเสริมสร้างคุณค่าใหก้บับุคคล ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองบุคลิกภาพ รูปร่าง หนา้ตา ส่งผล

ให้การยอมรับการตกแต่งเสริมความงามเป็นท่ียอมรับอยา่งเปิดเผย และกลายเป็นกระแสสังคมของประชาชนทุก
วยัทั้งชายและหญิง โดยเฉพาะวยัรุ่นยคุใหม่ แนวโนม้กระแสนิยมความงามในปี 2559 จะมีทิศทางเพ่ิมข้ึน   

ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจท่ีสร้างเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศ จะเห็นไดจ้ากมูลค่าเงิน
หมุนเวียนท่ีมีมูลค่าตลาดไม่ต ่ากว่า 12,000 ลา้นบาทต่อปี ในปี 2559 และคาดว่าในปี 2560 จะมีมูลค่าทัว่โลก
ประมาณ 2.65 แสนลา้นดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศไทยจะมีมูลค่าของปี 2560 ท่ีสูงกวา่ 2 หม่ืนลา้นบาท  

ปี 2559 คลินิกเวชกรรมความงามทั่วประเทศไทย ข้ึนทะเบียน 1,458 แห่ง ซ่ึงอนัดับ 1 ในตลาดคือ                 
วุฒิศกัด์ิคลินิก คาดการณ์รายไดร้วมปี 59 ประมาณ 5,000 ลา้นบาท มีจ านวน 122 สาขาในประเทศไทย และ 20 
สาขาในต่างประเทศ นิติพลคลินิกคาดการณ์รายไดร้วมปี 59 ประมาณ 2,400 ลา้นบาท มีจ านวน 130 สาขาใน
ประเทศและ 2 สาขาในต่างประเทศ  

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 ท าให้เป็นภูมิภาคท่ีถูกจับตามองจากนักลงทุน
โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพของอาเซียนท่ีมีมูลค่ามากถึง 500,000 ลา้นบาท และมีแนวโน้มการ
เติบโตข้ึนไม่ต ่ากวา่ 10% ต่อปี แนวโนม้จะอยูใ่นกลุ่มเพรสทีจ บิวต้ี, ผลิตภณัฑเ์พื่อความงามและสุขภาพ  

ปัจจยัท่ีท าให้ธุรกิจความงามในอาเซียนเติบโต มาจากความเช่ือวา่รูปลกัษณ์ภายนอกเป็นส่ิงส าคญั และ
บ่งบอกถึงสถานภาพทางการเงินและการศึกษา , การเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของจ านวนประชากรผูสู้งอาย ุ(Aging 
society)  และวถีิชีวติท่ีเร่งรีบแข่งขนักบัเวลาของผูค้นในปัจจุบนั 

ปัจจุบนัคลินิกเวชกรรมความงามไทยมีการการขยายธุรกิจไปตลาดอาเซียน เช่น วฒิุศกัด์ิ คลินิก มีสาขา
ในลาว กมัพูชา พม่า และเวียดนาม , นิติพล คลินิกมีสาขาในพม่า และลาว , แพนคลินิก มีสาขาในกมัพูชา และ
เวยีดนาม ส่วนเมโกะคลินิกอยูร่ะหวา่งการด าเนินงานในกมัพชูา  

พม่า

วฒิุศกัด์ิคลินิก

นิติพลคลินิก

ลาว

วุฒิศกัด์ิคลินิก

นิติพลคลินิก

เวียดนาม

วุฒิศกัด์ิคลินิก

แพนคลินิก

กมัพชูา

วุฒิศกัด์ิคลิกนิก

แพนคลินิก

เมโกะคลินิก 
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วุฒิศกัด์ิคลินิก ผูน้ าของตลาดคลินิกเวชกรรมความงามไทย ไดมี้การปรับกลยุทธ์การขยายการลงทุน
ต่างประเทศจากระบบแฟรนไชส์ (Franchising model) เป็น ระบบการร่วมทุน (Joint venture model ) โดยใชง้บ
ลงทุน 150 ลา้นบาท ในการขยายสาขาต่างประเทศเป็น 20 สาขา ให้สอดคลอ้งกบัการเติบโตของธุรกิจความงาม
ในอาเซียน 

ส่วนคลินิกเวชกรรมความงามรายอ่ืนๆของไทยมีการวางแผนขยายธุรกิจไปยงัอาเซียนเพ่ิมข้ึนเช่นกนั 
เช่น นิติพลคลินิก , แพนคลินิก , เมโกะคลินิก , แอ๊บโซลูทคลินิก ,มาสเตอร์พีซคลินิก , แกรนด์ เอสตา้ คลินิก  
และด๊อกเตอร์โทน่ีคลินิก เป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาพบวา่ตลาดคลินิกเวชกรรมความงามไทยมีการขยายตลาดไปยงัอาเซียน อาทิ กมัพูชา ลาว 

พม่า และเวียดนาม เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในประเทศเหล่าน้ีเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีความสามารถในการซ้ือ เนน้
การให้ความส าคญักบัความงาม หน้าตา และบุคลิกภาพเพ่ิมมากข้ึน จากค่านิยมท่ีเช่ือว่าจะเป็นส่ิงแสดงฐานะ และ
การศึกษา อีกทั้งแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจความงามในอาเซียนท่ีคาดการณ์วา่จะเติบโตไม่ต ่ากวา่ 10% ต่อปี  

ทั้งคลินิกเวชกรรมความงามไทยท่ีขยายตลาดไปอาเซียนและวางแผนจะขยายตลาดไปอาเซียน ควรมีวาง
แผนการบริหารงานระหวา่งประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ ดงัน้ี 

1. เงินทุน การบริหารเงินทุนระหวา่งประเทศ การขยายคลินิกเวชกรรมความงามตอ้งใชเ้งินทุนจ านวน
มาก ทั้งในดา้นของการลงทุนสถานท่ี สาขา เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เวชกรรมความงามต่างๆ ซ่ึงจะตอ้งมีการค านึงถึง
อตัราแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ การป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ เพ่ือรักษาระดบั
เงินทุนหมุนเวยีนของคลินิก   

2. แพทย ์และบุคลากร ในส่วนของความพร้อม และประสบการณ์ของของแพทยแ์ละบุคลากรของคลินิก
เวชกรรมความงาม รวมทั้งความสามารถ คุณสมบติั การส่ือสารและการฝึกอบรมดา้นความงามอยา่งเช่ียวชาญ อีก
ทั้งการใหบ้ริการก่อนและหลงัท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภยั และเป็นสากล บ่งบอกถึงความน่าเช่ือถือและความไวใ้จ 

3. กฎหมายและขอ้บงัคบัของแต่ละประเทศในอาเซียนท่ีแตกต่างกนั คลินิกเวชกรรมค านึงถึงกฎหมาย
ทอ้งถ่ิน เช่น สดัส่วนของการถือหุน้ของคนต่างชาติ อตัราภาษีนิติบุคคล รูปแบบการท าบญัชีระหวา่งประเทศ การ
น ารายไดก้ลบัประเทศแม่ รวมถึงความเส่ียงทางการเมือง  

4.  เทคโนโลยี คลินิกเวชกรรมความงามควรน าเทคโนโลยีใหม่ และคิดคน้นวตักรรมใหม่ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัความงาม อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือน ามาปรับใชใ้นธุรกิจ และแกไ้ขปัญหาดา้นความงามต่างๆท่ีเกิดข้ึน เช่น รอยด่างด า 
รอยสิว ร้ิวรอย เป็นตน้ ทั้งน้ีควรมีการน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมไปปรับในตลาดต่างประเทศดว้ยเช่นกนั 

5. การตลาดระหวา่งประเทศ คลินิกเวชกรรมความงามควรพิจารณารูปแบบการเขา้สู่ตลาดต่างประเทศ 
ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ รวมถึงการประชาสัมพนัธ์อย่าง
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมและวฒันธรรมของผูบ้ริโภคในทอ้งถ่ิน  
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อการใช้บริการซ ้าของลูกค้าทีใ่ช้บริการคลนิิกเสริมความงาม  
ในเขต อ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี 

FACTORS AFFECTING CUSTOMER REPURCHASE OF BEAUTY CLINIC 
THANYABURI DISTRICT, PATHUM THANI PROVINCE 

 

วภิาทพิย์  ภัทรวตัเชาว์เจริญ 
นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต สาขาวชิาบริหารธุรกจิ  

มหาวทิยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
Email: viphathip.rean@gmail.com  

ดร.เรืองเดช  เร่งเพียร 
คณบดีวทิยาลยันวตักรรมการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

Email : r.rengpian@gmail.com 
 

บทคัดย่อ  
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการคลินิกเสริมความงาม 

ของลูกคา้ในเขตอ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม ของ
ลูกคา้ในเขตอ าเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี 3) เพ่ือศึกษาการใชบ้ริการซ ้ าคลินิกเสริมความงาม ของลูกคา้ในเขต
อ าเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี 4) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการคลินิกเสริมความ
งาม ในเขตอ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานีประชากร คือ ผูท่ี้มาใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามในเขตอ าเภอธญับุรี 
จงัหวดัปทุมธานี โดยไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน โดยค านวณจากสูตรของ W.G. Cochran ท่ีระดบัความ
คลาดเคล่ือน .05 ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.85 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการคลินิกเสริมความงาม ของลูกคา้ในเขตอ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี พบว่า มีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.06, S.D.=.47)  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านบุคคลากร ( X = 4.22, S.D.=.63) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ( X = 4.14, 
S.D.=.58) ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( X = 4.09, S.D.=.55) ดา้นการจดัจ าหน่าย ( X = 4.04, S.D.=.61) ดา้นราคา 
( X = 4.02 , S.D.=.60) ด้านลักษณะทางกายภาพ ( X = 3.98, S.D.=.65) และด้านกระบวนการให้บ ริการ                 
( X = 3.91, S.D.=.67) ตามล าดบั 

2. จากการศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม ของลูกคา้ในเขตอ าเภอธญับุรี  จงัหวดั
ปทุมธานี พบว่า ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ( X =4.03, S.D.=.52)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น

mailto:viphathip.rean@gmail.com
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แหล่งท่ีมาไม่เป็นทางการ ( X = 4.26, S.D.=.62) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นชนชั้นทางสังคม ( X = 4.04, 
S.D.=.68) ดา้นครอบครัว ( X = 4.00, S.D.=.82) และด้านวฒันธรรมและวฒันธรรมย่อย ( X = 3.81, S.D.=.72) 
ตามล าดบั 

3. จากการศึกษาการใชบ้ริการซ ้ าคลินิกเสริมความงาม ของลูกคา้ในเขตอ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี 
พบวา่การตดัสินใจใช้บริการซ ้ าคลินิกเสริมความงามของลูกคา้ ในเขตอ าเภอธัญบุรี จ ังหวดัปทุมธานี  มี
ค่าเฉล่ียของการตดัสินใจเท่ากับ 4.20 ( X = 4.20) และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.86 (S.D.= 0.86)  
 4. จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ในเขตอ าเภอ
ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดและปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลกบัการใช้
บริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใช้บริการคลินิกเสริมความงามในเขตอ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตั้ งไวแ้ละส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากรและ ด้าน
กระบวนการให้บริการ ไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตั้ งไวอ้ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  ส่วนปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม มีผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ
คลินิกเสริมความงามในเขตอ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี  ประกอบด้วย ด้านวฒันธรรมและวฒันธรรมย่อย 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และส่วนดา้นแหล่งท่ีมาไม่เป็นทางการ ดา้นชนชั้นทางสังคม ดา้นครอบครัว ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    
 
ค าส าคญั:  ใชบ้ริการซ ้ า คลินิก เสริมความงาม 
 

ABSTRACT 
This research is conducted with the following objectives 1) to study the service marketing mix beauty 

center in Thanyaburi District, Pathumthani Province. 2) to study the social and cultural environment users in 
Thanyaburi District, Pathumthani Province 3) To study the use repeat beauty center users in Thanyaburi 
District, Pathumthani Province 4) To study the factors that influence the use repeat of beauty center users in 
Thanyaburi District, Pathumthani Province. The population in this research is infinite population. The samples 
of this research, which are calculated by using W.G. Cochran formula, were 385 people. The sampling group 
used for this research is cluster sampling. The research instrument is the questionnaire with a reliability .85. 
Statistical analysis includes frecentage, percentage, mean, standard deviation (S.D and Multiple Regression 
Analysis. 

The findings of this research were: 
1. Overall, significance of marketing mix beauty center in Thanyaburi District, Pathumthani Province 

was at high level  ( X = 4.06, S.D.=.47) When it was considered in each aspect, the findings showed that people 
who provide services were at the highest level ( X = 4.22, S.D.=.63) Next findings also showed that the product 
( X = 4.14, S.D.=.58) promotion ( X = 4.09, SD = .55) place ( X = 4.04, SD = .61) price ( X = 4.02, SD = .60) 
physical ( X = 3.98, SD = .65) process ( X = 3.91, SD = .67 were at high level. 
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2. The study of the social and cultural environment users in Thanyaburi District, Pathumthani 
Province that the priority at the high level ( X = 4.03, SD = .52) when it was found that the source of unofficial 
( X = 4.26, SD = .62) in very minor. is the social classes ( X = 4.04, SD = .68), family ( X = 4.00, SD = .82), 
and the culture and sub-culture ( X = 3.81, SD = .72), respectively. 

3. The study used the use repeat beauty center users in Thanyaburi District, Pathumthani Province The 
decision was a repeat customer of the beauty clinic. The Tanyaburi Pathum Thani There are an average of the 
equivalent of 4.20 ( X = 4.20) and a standard deviation of 0.86 (S.D. = 0.86). 

4. The study of factors that influence the factors that influence the use repeat of beauty center users in 
Thanyaburi District, Pathumthani Province Found that the promotion and physical factors. Affects the use of 
duplicate customers using the service beauty center in Thanyaburi District, Pathumthani Province. This is 
consistent with the hypothesis and its products, pricing, distribution channels. Personnel and Service process 
Inconsistent with the hypothesis that the level of statistical significance. 05. The environment, social and 
cultural factors. Affects the use of duplicate customers using unique customer service beauty clinic in 
Thanyaburi District, Pathumthani Province include culture and sub-culture. Consistent with the hypothesis and 
the source is not official. The social class, the family is not consistent with the hypothesis that the level of 
statistical significance. 05. 

 
KEYWORDS: Repeat center beauty 
 

บทน า 
ในปัจจุบันความสวยความงาม  เป็นอีกหน่ึงความตอ้งการท่ีผูบ้ริโภคในยุคน้ีให้ความส าคัญและมี

แนวโนม้เพ่ิมมากข้ึน  กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความปรารถนาให้ผิวหนา้และผิวพรรณของตนเองดูดี  จากท่ีเป็น
เพียงความสนใจของกลุ่มผูห้ญิงวยักลางคนท่ีมีก าลงัซ้ือสูง  ปัจจุบนัความสนใจไดข้ยายไปยงักลุ่มวยัรุ่น  นกัศึกษา 
รวมทั้งกลุ่มลูกคา้ผูช้ายมากข้ึน  คนไทยมีความใส่ใจ และห่วงใยสุขภาพมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความสวยความ
งามทางดา้นผิวพรรณ รูปร่างหนา้ตา การให้ความส าคญักบัความงามบนใบหนา้และผิวพรรณไดรั้บแรงหนุนจาก
การเปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตของคนยุคใหม่ ท่ีมีการติดต่อส่ือสารกบัโลกภายนอกมากข้ึน ทั้งการพบปะ
เพ่ือนฝูง และการติดต่อเพ่ือธุรกิจ ท าให้คนส่วนใหญ่ตอ้งการมีหน้าตา และผิวพรรณท่ีดูดี เพ่ือช่วยสร้างความ
มัน่ใจ และเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดีแก่ตนเองมากข้ึน ซ่ึงผูท่ี้มีผิวพรรณ รูปร่างหนา้ตา  แมว้า่จะดูดีอยูแ่ลว้ ก็ยิง่ตอ้ง
เขา้ร้านเสริมความงามเพ่ือคงสภาพส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้ หรือท าใหดี้ยิง่ข้ึน (ศูนยว์จิยักสิกรไทย : 2554) 

จากปัจจยัดงักล่าว ท าให้ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสวยความงาม ยงัคงมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
ตามก าลงัซ้ือและจ านวนประชากร รวมทั้งพฤติกรรมทางดา้นการรักสุขภาพและความงามตามวฒันธรรม ค่านิยม
จากต่างประเทศ ท าให้ธุรกิจเสริมความงามเป็นธุรกิจท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัผูป้ระกอบการอยา่งมหาศาล ซ่ึงจะเห็น
ไดจ้ากขอ้มูลของผูป้ระกอบการในธุรกิจ คลินิกเสริมความงาม ในปี 2557 มีมูลค่ากวา่ 1.5 หม่ืนลา้นบาท เติบโต
เฉล่ีย 8 - 10% ต่อปี ซ่ึงยงัคงวางนโยบายขยายสาขาอยา่งต่อเน่ืองทั้งกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั และการเติบโตจะ
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ใกลเ้คียงกบัปี 2556 เน่ืองจากคนยงัอยากสวยอยากหล่อ ตอ้งการมารักษาและดูแลผิว ปัจจุบนัมีลูกคา้ทุกเพศทุกวยั 
ตั้งแต่ระดบัมธัยมจนถึงวยัผูใ้หญ่ (หนงัสือพิมพต์ลาดวเิคราะห์-สุขภาพและความงาม มกราคม 2557)  

การพยากรณ์ดา้นธุรกิจของ นายธนวรรธน์ พลวชิยั ผูอ้  านวยการศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ของ
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ไดก้ล่าวถึงธุรกิจบริการทางการแพทยแ์ละความงามวา่เป็นธุรกิจท่ีมีความโดดเด่นเป็น
อนัดบัหน่ึง โดยมีคะแนนรวมสูงถึง 93.7 คะแนน และครองแชมป์อนัดบั 1 ติดต่อกนั 3 ปีซ้อน ซ่ึงพิจารณาจาก
ปัจจยัดา้นยอดขาย ตน้ทุน ก าไรสุทธิ ความสามารถในการรับผลจากปัจจยัเส่ียงต่างๆ และความสอดคลอ้งกับ
กระแสนิยม เน่ืองจากปัจจุบนัมีกระแสการรักสุขภาพและการดูแลความงามท่ีมากข้ึน ประกอบกบัการบริการใน
ไทยมีคุณภาพ และราคาท่ีผูบ้ริโภคมีก าลงัจ่าย จึงส่งผลใหธุ้รกิจดงักล่าวโดดเด่นมากท่ีสุด (ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 23 ธ.ค. 2557) 

ธุรกิจให้บริการความงาม หมายถึง ธุรกิจท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัการบ ารุงและการรักษาความงามทั้งผิวหนา้
และผิวกาย โดยใช้เคร่ืองส าอาง ครีมบ ารุงหรือสมุนไพร โดยกรรมวิธีการนวด พอก ขัด การอบตวั หรือใช้
อุปกรณ์ท่ีช่วยบ ารุงเพ่ือความสวยงามของผิวพรรณ โดยไม่นับรวมการนวดเพ่ือบ าบัดอาการหรือผ่อนคลาย
ความเครียดหรือความผิดปกติของร่างกาย และไม่รวมการใชอุ้ปกรณ์ในการแกไ้ขหรือปรับเปล่ียนผิวพรรณ เช่น 
เคร่ืองสร้างแสงรังสีอุลตร้าไวโอเลต รังสีอินฟราเรด เป็นตน้ และหากจะพิจารณาจากประเภทของการให้บริการ 
สามารถแบ่งประเภทธุรกิจให้บริการความงามไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ประเภทท่ี 1 ธุรกิจให้บริการความทัว่ไป 
ประเภทท่ี 2 ธุรกิจให้บริการความงามครบวงจร ประเภทท่ี 3 ธุรกิจให้บริการความงามเฉพาะ (ความหมายธุรกิจ
ใหบ้ริการความงาม SB BEAUTY AND FOOD : ออนไลน์) 

 คลินิกเสริมความงาม ถือเป็นธุรกิจใหบ้ริการความงามแบบครบวงจร  ซ่ึงจะมีหลากหลายการใหบ้ริการ
ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเทา้  โดยใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ทั้งการ ดูแลผิวหนา้ ผิวกาย 
ตั้งแต่การนวดหน้า นวดตวั การขดั พอกตวัดว้ยน ้ ามนั เคร่ืองส าอางหรือสมุนไพรไทย ยกกระชบัผิวหน้า ลบร้ิว
รอย ขจดัสิว ฝ้า กระ จุดด่างด า รวมไปถึงการลดน ้ าหนกั และกระชบัสดัส่วน ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจอาจเป็นร้านเสริม
สวยขนาดใหญ่ท่ีนอกจากจะดูแลทางดา้นทรงผมแลว้ ยงัใหบ้ริการดูแลผิวหนา้และผิวกายแบบครบวงจร  ในขณะ
ท่ีผูป้ระกอบการบางรายเปิดให้บริการในรูปแบบสปาร่วมด้วย ซ่ึงอัตราค่าบริการธุรกิจประเภทน้ีจะมีราคา
ค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัร้านเสริมสวยทัว่ไป (ศูนยว์จิยักสิกรไทย 2554 ) 

จงัหวดัปทุมธานีมีประชากรรวมทั้งหมด 1,058,030 คน โดยแบ่งเป็นอ าเภอเมืองปทุมธานี  169,228 คน 
อ าเภอธัญบุรี 199,077 คน อ าเภอคลองหลวง  259,574 คน อ าเภอล าลูกกา  260,824 คน  อ าเภอลาดหลุมแก้ว  
63,196 คน  อ าเภอสามโคก  54,000 คน  และอ าเภอหนองเสือ 52,131 คน (ท่ีมา : ท่ีท าการปกครองจังหวดั
ปทุมธานี ณ 31 พฤษภาคม  2558)  ซ่ึงอ าเภอธญับุรีตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของจงัหวดัปทุมธานี และประชาชน
โดยทัว่ไปต่างไดรั้บอิทธิพลในเร่ืองความสวยความงามตามกระแสนิยมดงักล่าวขา้งตน้  

คลินิกเสริมความงามในเขตอ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานีมีจ านวนคลินิกเสริมความงามมากท่ีสุดเม่ือ
เทียบกบัอ าเภออ่ืนๆในจงัหวดัปทุมธานี โดยมีสถานประกอบการประเภทเสริมความงามทั้งหมดจ านวน 22 ร้าน 
(ในท่ีน้ีไม่รวมถึงโรงพยาบาล และร้านเสริมความงามท่ีไม่ได้จดทะเบียน) (ท่ีมา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย ์จงัหวดัปทุมธานี 6 กรกฎาคม 2558) ซ่ึงแบ่งเป็น อ าเภอเมืองปทุมธานี 1 ร้าน อ าเภอคลองหลวง 
3 ร้าน อ าเภอธัญบุรี 10 ร้าน  และอ าเภอล าลูกกามีจ านวน 8 ร้าน จะเห็นไดว้่าคลินิกเสริมความงามก าลงัได้รับ
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ความนิยมในการเข้ารับบริการท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ในทุกปี  และได้มีการเขา้มารับบริการซ ้ าๆ อย่าง
สม ่าเสมอ  โดยวตัถุประสงคห์ลกัของการเขา้รับบริการในคลินิกเสริมความงามก็เพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดีแก่
ตนเอง และเพ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัตนเองมากยิง่ข้ึนเม่ือตอ้งมีการพบปะกบับุคคลภายนอก   

จากสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบนั  ส่งผลให้ธุรกิจคลินิกเสริมความงามมีการแข่งขนักนัสูงข้ึน
เร่ือยๆ เพราะความตอ้งการของผูบ้ริโภคต่างให้ความส าคญักบัความสวยความงาม ไม่วา่จะภาวะเศรษฐกิจตกต ่า
หรือเติบโตก็ตาม โดยเฉพาะในยคุน้ีท่ีคนชอบความสวยแบบ ขาว เนียน ใส ตามเทรนด์ของเอเชีย ดงันั้น จึงท าให้
ผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าคลินิกเสริมความงามของลูกคา้ในเขต อ าเภอธญับุรี  จงัหวดั
ปทุมธานี  ซ่ึงผูว้ิจัยเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในธุรกิจเสริมความงามท่ีก าลงัด าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบนัจะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค และเป็นประโยชน์ต่อผูว้ิจยัเอง  รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจท่ีจะลงทุนใน
ธุรกิจเก่ียวกบัความงาม  โดยจะไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจลงทุนในธุรกิจน้ี
ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการคลินิกเสริมความงาม ของลูกคา้ในเขตอ าเภอธญับุรี 
จงัหวดัปทุมธานี 

2.เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวฒันธรรม ของลูกค้าในเขตอ าเภอธัญบุรี จังหวดั
ปทุมธานี 

3.เพ่ือศึกษาการใชบ้ริการซ ้ าคลินิกเสริมความงาม ของลูกคา้ในเขตอ าเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี 
4.เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในเขตอ าเภอ

ธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
 

สมมติฐานในการวจัิย  
1.ปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ มีผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม 

ในเขตอ าเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี  
2.ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม มีผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการคลินิก

เสริมความงาม ในเขตอ าเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ในเขต 

อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคือ ประชากรผูท่ี้มาใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม
ในเขตอ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 385 คน มีขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่งดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสมในการวิจัย  โดยใช้หลักการค านวณของ W.G 
Cochran มีค่าความคลาดเคล่ือนของการก าหนดตวัอยา่งท่ีช่วงระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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ขั้นตอนท่ี 2 ท าการสุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัตามสถานภาพการท างาน  จึงใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่ง
ชั้น (Stratified Random Sampling) และใชก้ารสุ่มตวัอยา่งเป็นแบบง่าย (Sample  Random Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถามท่ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคล ของผูใ้ชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ใน

เขตอ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน  
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผล

ต่อการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ในเขตอ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ประกอบดว้ย 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ 
และดา้นลกัษณะทางกายภาพ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) (Schiffman, Kanuk 
and Lazar, 2007) โดย มีสเกลใหค้ะแนน 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม ประกอบดว้ย 
ครอบครัว แหล่งท่ีมาไม่เป็นทางการ ชนชั้นทางสังคม วฒันธรรมและวฒันธรรมยอ่ย เป็นแบบสอบถาม แบบให้
คะแนนระดบัการับรู้ แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มีสเกลใหค้ะแนน 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการคลินิกเสริมความ
งาม ในเขตอ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี เป็นแบบสอบถามแบบเติมค าในช่องว่าง โดยใชค้่าจริงตามท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามตอบ 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation หรือ S.D.) และการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression Analysis) 

 

ผลการวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากว่า

เพศชาย มีอายุ 31-40 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 25,001 - 35,000 บาท    

2. จากการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการคลินิก
เสริมความงาม ในเขต อ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี   พบว่าระดบัความคิดเห็นปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด
บริการใช้บริการซ ้ าของลูกค้าท่ีใช้บริการคลินิกเสริมความงาม โดยภาพรวมเห็นด้วยมาก เม่ือพิจารณารายด้าน
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือดา้นบุคลากร ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านราคา ด้านลกัษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 4.06 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.47         

3. จากการศึกษา ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม มีผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใช้
บริการคลินิกเสริมความงาม ในเขตอ าเภอธญับุรี  จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ระดบัความคิดเห็นปัจจยัสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมและวฒันธรรม มีผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม โดยภาพรวมเห็น
ด้วยมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นแหล่งท่ีมาไม่เป็นทางการ 
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ดา้นชนชั้นทางสังคม ดา้นครอบครัว และดา้นวฒันธรรมและวฒันธรรมยอ่ย มีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 4.03 และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.52 

4. ผลการวิจยัดา้นการตดัสินใจใชบ้ริการซ ้ าคลินิกเสริมความงามของลูกคา้ในเขตอ าเภอธญับุรี จงัหวดั
ปทุมธานีค่าเฉล่ีย ( X ) ของการตดัสินใจเท่ากับ 4.20 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.86 

5.  ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ี
ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในเขตอ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดและปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีผลกบัการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม
ในเขตอ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวแ้ละส่วนดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากรและ ดา้นกระบวนการให้บริการ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

6. ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม มีผลต่อการใชบ้ริการซ ้ า
ของลูกค้าท่ีใช้บริการซ ้ าของลูกค้าท่ีใช้บริการคลินิกเสริมความงามในเขตอ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี 
ประกอบดว้ย ดา้นวฒันธรรมและวฒันธรรมยอ่ย สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และส่วนดา้นแหล่งท่ีมาไม่เป็น
ทางการ ดา้นชนชั้นทางสังคม ดา้นครอบครัว ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05   

 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการสรุปผลของการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการคลินิกเสริม
ความงาม ในเขต อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี สามารถน ามาอภิปรายผล ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานของ
การวจิยั ไดด้งัน้ี  

1. ผลการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นปัจจยัท่ีมีผลการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการคลินิกเสริมความ
งาม ในเขต อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี พบว่าระดบัความคิดเห็นปัจจยัท่ีมีผลการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใช้
บริการคลินิกเสริมความงาม โดยภาพรวมเห็นดว้ยมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบับุศรา จิรเกษมสุข (2555)  ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ี
มีผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการสถาบนัเสริมความงามพงศ์ศกัด์ิคลินิกของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริม
การตลาดมีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ กระบวนการให้บริการ ผลิตภณัฑ์ และดา้น
กายภาพมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคล้องกับศศิภา เดือนสวา่ง (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อลูกคา้เพศชายในการเลือกใช ้บริการคลินิกเสริมความงามในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบวา่
ทุกปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการมีผลในระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียรวม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคลากร 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นส่ิงน า
เสเนอทางกายภาพ และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงสอดคล้องกับ  รัฐสิฏฐ์ ประทีป ณ ถลาง (2551) ได้
ท าการศึกษา แนวโนม้การใชบ้ริการซ ้ าของผูใ้ชบ้ริการสปา : กรณีศึกษา บริษทั พรรณราสปา จ ากดั จงัหวดัภูเก็ต 
พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการสปาของผูใ้ช้บริการสปา บริษทั พรรณราสปา จ ากัด 
จงัหวดัภูเก็ต โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก
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เช่นกนั ซ่ึงสอดคล้องกับ กษมา กัลปดี (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้
บ ริการคลินิครักษาความงามใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  จ ังหวดัอุบลราชธานี  การศึกษาใช้
แบบสอบถามกลุ่มต ัวอย่างที่ใช้ในการวิจ ัยจ านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ต ัดสิน ใจใช ้บ ริการโดยภาพรวม  อยู ่ในระด ับมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งก ับ  กชมน  วิบูลย์จันทร์ (2549) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการศูนยศ์ลัยกรรมความงามของผูบ้ริโภคมนเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยการตดัสินใจเลือกใช้บริการศูนยศ์ัลยกรรมความงามของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมมีน ้ าหนกัในระดบัมาก 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นปัจจัยสภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมของลูกคา้ท่ีใช้
บริการคลินิกเสริมความงาม ในเขต อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ระดบัความคิดเห็นปัจจัยสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคมและวฒันธรรมของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ภาพรวมเห็นดว้ยมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกับ 
ธเนศ  พงษม์ณี (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและความตอ้งการของผูบ้ริโภคในการเลือก
เขา้รับบริการสปา กรณีศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์ ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคคือปัจจยัดา้นสังคม และ ดา้นวฒันธรรม จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ปัจจยัทั้งสอง มีส่วนในการ
ตดัสินใจเขา้รับบริการโดยภาพรวมเห็นดว้ยมาก  

3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้บริการซ ้ าของลูกค้าท่ีใช้บริการคลินิกเสริมความงาม ในเขต อ าเภอธัญบุรี 
จังหวดัปทุมธานี พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านวฒันธรรมและ
วฒันธรรมยอ่ย มีผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ในเขต อ าเภอธญับุรี จงัหวดั
ปทุมธานี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุชาวดา  องัศุกุลธร (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือซ ้ าของผูซ้ื้อขนมของฝากร้านเอม็ เอม็ โมจิ ในจงัหวดันครสวรรค ์ผลการวจิยัพบวา่
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อระดบัความตั้งใจซ้ือซ ้ า และมีทิศทางเดียวกนั จะเห็นไดว้า่แนวโนม้ดา้น
การส่งเสริมการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ระดบัความตั้งใจซ้ือซ ้ าเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล
ระหว่างผูซ้ื้อกบัผูข้ายไดส้ร้างทศันคติท่ีดีและกระตุน้พฤติกรรมการซ้ือตามวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการคือ ให้ผูซ้ื้อ
ไดรั้บขอ้มูล ชกัจูง และเตือนความจ าไดแ้ก่ การโฆษณาทางส่ือส่ิงพิมพอ์ย่างสม ่าเสมอ การใชป้้ายโฆษณาขนาด
ใหญ่ตามจุดต่างๆบนเส้นทางเดินรถ มีการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือมุ่งสร้างทัศนคติท่ีดีต่อร้านและ
ผลิตภณัฑข์องร้าน การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตเม่ือมีสินคา้ใหม่ หรือมีการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่างๆ
รวมถึงการโฆษณาเพ่ือเตือนความจ า เพ่ือเป็นการตอกย  ้าให้กบัผูบ้ริโภคเพ่ือให้รับข่าวสารของร้านและผลิตภณัฑ ์
รวมถึงการบอกกล่าวปากต่อปากของผูท่ี้เคยซ้ือหรือใชบ้ริการ และการมีตวัอยา่งขนมให้ผูท่ี้สนใจไดท้ดลองชิม
ก่อนตดัสินใจซ้ือ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวิษา สายสุวรรณ (2554) ท่ีไดท้ าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมและแนวโนม้การซ้ือซ ้ าของผลิตภณัฑไ์อศครีม โฮมเมท สหกรณ์โคนม บา้นบึง จ ากดั ท่ีใช้
ขอ้มูลจากผูบ้ริโภคท่ีมีการบริโภคผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง ผลการวจิยัพบวา่ส่วนประสมการตลาดดา้นการส่งเสริม
การตลาด คือ การไดอ่้านแผน่พบัหรือป้ายโฆษณามีอิทธิพลต่อการซ้ือซ ้ า และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชันขนัธ์ิ  
มหายศนนัท ์(2555) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือซ ้ าของผูซ้ื้อตัว๋ปีสโมสรฟตุบอลอาชีพพรีเมียร์ลีก
ในจงัหวดัปทุมธานี ผลการวิจยัพบวา่การส่งเสริมการขายมีผลต่อความตั้งใจซ้ือซ ้ าของผูซ้ื้อตัว๋ปีสโมสรฟุตบอล
อาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจงัหวดัปทุมธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยปัจจยัดา้นราคามีผลสูงสุดและ
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มีทิศทางเดียวกัน นั่นแสดงว่าแนวโน้มท่ีราคาเพ่ิมข้ึน ความตั้ งใจซ้ือซ ้ าตัว๋ปีก็เพ่ิมข้ึน เป็นเพราะสิทธิพิเศษ 
ผลประโยชน์ ท่ีไดรั้บจากตัว๋ปีคุม้ค่ากบัราคา เช่นเดียวกนักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และการส่งเสริมการขาย และ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศุภชัย วิรานุวตัร (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเขา้ศึกษาในโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศในจงัหวดัปราจีนบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดับ
นัยส าคญัทางสถิติเท่ากัน.05พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์และด้านลักษณะทางกายภาพมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาในโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศในจงัหวดัปราจีนบุรี และสอดคลอ้งกับ
งานวจิยัของธเนศ  พงษม์ณี (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ในการเลือกเขา้รับบริการสปา กรณีศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค ์ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคคือปัจจยัดา้นสังคม จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ระดบัฐานะทางเศรษฐกิจ มีส่วนในการ
ตดัสินใจเขา้รับบริการ คงเน่ืองมาจากการเขา้รับบริการสปามีค่าใชค้่าค่อนขา้งสูง ดงันั้นผูเ้ขา้รับบริการจึงตอ้งมี
รายไดท่ี้ค่อนขา้งมากจึงจะเขา้รับบริการได ้และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ก็ต่างค านึงถึงปัจจยัดา้นราคาเป็นส าคญัอยูแ่ลว้ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของคอตเลอร์ (2546) ท่ีไดก้ล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค โดย
ปัจจยัทางสงัคมเป็นปัจจยัทางสงัคมเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวติประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ และ
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคนบัไดว้า่เป็นปัจจยัขั้นพ้ืนฐานท่ีสุดในการก าหนด
ความตอ้งการและพฤติกรรมของมนุษยเ์ช่น การศึกษา ความเช่ือ ยงัรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการยอมรับ
จากสงัคมใดสังคมหน่ึงโดยเฉพาะ จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ สปามีส่วนท าให้หนา้ตาและผิวพรรณของท่านดีข้ึน มี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คงเน่ืองมาจากการใชบ้ริการสปาเป็นค่านิยมความเช่ือท่ีวา่จะท าใหห้นา้ตาดีและผิวพรรณดีข้ึน ซ่ึง
มีการถ่ายทอดและบอกเล่าต่อๆกนัมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของคอดเลอร์ (2546) ท่ีไดก้ล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค ทางดา้นวฒันธรรมนั้น เกิดจากความเช่ือและแนวทางปฏิบติัท่ีเห็นแลว้วา่ดีงาม
ของบุคคลและกลุ่มบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ (Learning) ค่านิยม (Value) และทัศนคติ (Attitude) โดยการ
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง และส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน
บุคคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นครอบครัว ดา้นแหล่งท่ีมาไม่เป็นทางการ และดา้นชนชั้นทางสงัคม ไม่
มีผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ในเขต อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการวจิยั เร่ือง วจิยั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ในเขต 

อ าเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

1.1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการให้บริการ ซ่ึงมี ระดบัความพึงพอใจต ่าสุด 
ดงันั้นคลินิกเสริมความงามควรพิจารณา และปรับเปล่ียนกระบวนการในการให้ค  าแนะน า การนดัหมายท่ีสะดวก 
และการจดัล าดบัท่ีถูกตอ้งแม่นย  า รวมถึงการใหบ้ริการหลงัการขายท่ีประทบัใจแก่ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 

1.2 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจต ่าสุด ดังนั้ นควร
ปรับปรุงคลินิกโดยค านึงถึงค่านิยมในการดูแลใส่ใจสุขภาพ และววิฒันาการทางการแพทยส์มยัใหม่  
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2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับคลินิกเสริมความงามทั้ งในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

และจงัหวดัใกลเ้คียง 
2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการซ ้ าของคลินิก

เสริมความงามในเขตจงัหวดัปทุมธานี และจงัหวดัใกลเ้คียง 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารแห่งหน่ึงในจงัหวดันครราชสีมา   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นบุคลากร
ท่ีปฏิบติังานในโรงงานผลิตอาหารแห่งหน่ึงในจงัหวดันครราชสีมา    จ านวน 91 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ   
ผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน  ไดแ้ก่ คุณภาพชีวติ
การท างานดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน   ดา้นการบูรณาการทางสงัคม   ดา้นธรรมนูญในองคก์าร และ
ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติส่วนตวัสามารถท านายหรืออธิบายความผนัแปรของ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
ค าส าคญั: คุณภาพชีวติการท างาน  ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study quality of work life affecting performance efficiency of 

employees in a food factory in Nakornratchasima Province.  The sample were 91 people from a food factory in 
Nakornratchasima Province. The data were collected using a questionnaire. Frequency percentage mean and 
multiple regression analysis were applied as the statistical analysis tools.  The research result showed that quality 
of work life in categories of growth and security, social integration, constitutionalism and the total life space 
affecting performance efficiency.  
 
KEYWORDS: Quality of work life, Performance efficiency   
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
มนุษยใ์ชเ้วลามากกวา่ 1 ใน 3 ของเวลาทั้งหมดในแต่ละวนัไปกบัการท างาน  กล่าวไดว้า่การท างานเป็น

กิจกรรมท่ีใชเ้วลาส่วนมากในชีวิตประจ าวนั  การออกจากบา้นมาท างานไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมท่ีแสวงหารายได้
เพ่ือการด ารงชีพ แต่ยงัเป็นการแสวงหากิจกรรมทางสังคม  การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น การไดรั้บการยอมรับช่ืนชม
จากผูค้นรอบขา้ง  การแสวงหาความส าเร็จ นอกจากน้ีแลว้มนุษยย์งัแสวงหาความสุขจากการท างานดว้ย  ดงันั้น 
องคก์ารต่าง ๆ จึงน าประเด็นการท างานอยา่งมีความสุข มาเป็นส่ิงจูงใจทั้งบุคลากรของตนเองและบุคคลภายนอก  
ตอ้งยอมรับว่าปัจจุบนัการแข่งขนัทางธุรกิจอยู่ในระดบัสูงในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย ผลก าไร ลูกคา้ 
กระบวนการท างาน และส่ิงส าคญัท่ีถูกน ามาเปรียบเทียบระหวา่งองคก์ารต่าง ๆ คือเร่ืองของบุคลากรขององคก์าร 
เป็นส่ิงหน่ึงท่ีเป็นตวัแทนขององคก์ารซ่ึงสามารถบอกเล่าถึงการดูแลพนกังานขององคก์ารแทนค าพูดได ้ ทั้ งใน
เร่ืองสภาพแวดลอ้มการท างาน ค่าจา้งค่าตอบแทน ความกา้วหนา้ในสายอาชีพ ขวญัก าลงัใจ รวมทั้งการมีคุณภาพ
ชีวิตการท างานท่ีดี  (Quality of Work Life)  หลาย ๆ องคก์ารจึงหันมาใชเ้ร่ืองการดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิต
การท างานท่ีดีเพ่ือเป็นส่ิงดึงดูดบุคลลภายนอกใหเ้ขา้ท างานกบัองคก์าร  และเป็นส่ิงสร้างแรงจูงใจและเป็นกลยทุธ์
ในการธ ารงรักษาบุคลากรขององคก์าร 

กระแสการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างานได้รับการยอมรับ และได้รับความสนใจในหลายประเทศ
รวมทั้งประเทศไทย โดยองคก์ารต่าง ๆ ในประเทศไทยไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและใหค้วามสนใจในการพฒันา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานให้กบัพนกังาน เน่ืองจากเล็งเห็นความส าคญัของทรัพยากรมนุษย ์และการอยู่
ร่วมกันในสังคมท่ีธุรกิจไม่สามารถสร้างก าไรไดจ้ากการเร่งเร้าให้แรงงานปฏิบติังานเพียงดา้นเดียว  แรงงาน
สมควรจะตอ้งมีชีวติท่ีนอกเหนือจากงาน ตลอดจนตระหนกัถึงประโยชน์ของการพฒันาคุณภาพชีวติการท างานท่ีมี
ต่อบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 1) สร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานให้กบัพนักงาน 2) สร้าง
ความจงรักภกัดี การมีส่วนร่วม และการเป็นประชาชนขององค์การ 3) พฒันาผลิตภาพในการด าเนินงานของ
องคก์ารทั้งระดบับุคคล ระดบัหน่วยงาน และระดบัองคก์าร 4) สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบุคคลและองคก์าร 
5) สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ารท่ีมีต่อสมาชิกและสังคม 6) เพ่ิมโอกาสในการเติบโตและขยายธุรกิจผา่นความ
เช่ือถือและเช่ือใจของชุมชน 7) ช่วยลดปัญหาสงัคมทั้งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ  (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 
2551)   

บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดขององคก์าร การท่ีบุคลากรจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ซ่ึงส่งผลให้ประสิทธิผลขององค์การเพ่ิมข้ึนเกิดจากการมีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี    
คุณภาพชีวิตท่ีดีการท างานในมุมมองของลูกจา้งคือการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีมีเง่ือนไขในการเพ่ิม
คุณภาพชีวิตการท างานใหดี้ข้ึน และในมุมมองของนายจา้งคือ การเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
บุคลากร และประสิทธิผลขององคก์าร (Mohammad Reza Faghih, 2013)    

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ในอ าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา เป็นโรงงานขนาดเล็ก เปิด
ด าเนินการมายาวนาน และมีการเปล่ียนมือเจา้ของโรงงานแห่งน้ีโดยการขายกิจการให้แก่ผูป้ระกอบการรายใหม่
มาแลว้ถึง 4 คร้ัง นโยบายการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยข์องผูป้ระกอบการทั้ง 4 รายท่ีมีทั้งผูป้ระกอบการ
ชาวต่างชาติและชาวไทยมีความแตกต่างกนั  ยอ่มส่งผลต่อคุณภาพชีวติการท างานของบุคลากรภายในโรงงาน และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์าร 
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จากเหตผุลขา้งตน้ท าใหผู้ศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัคุณภาพชีวติการท างานของบุคลากรใน
โรงงานแห่งน้ี ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชนต์่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย ์ โดยสามารถน าขอ้มูลไปใชใ้นการแกปั้ญหา ปรับปรุงและส่งเสริมคุณภาพชีวติการท างานของบุคลากร
เพื่อใหบุ้คลการสามารถท างานไดเ้ตม็ท่ีและบรรลุเป้าหมายตามท่ีองคก์ารตอ้งการ 

 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาปัจจยัคุณภาพชีวติการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรใน
โรงงานผลิตอาหารแห่งหน่ึงในจงัหวดันครราชสีมา   

 

3. กรอบแนวคิดและทฤษฎใีนการวจัิย 
การวจิยัเร่ือง “คุณภาพชีวติการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรโรงงานผลิต

อาหารแห่งหน่ึงในจงัหวดันครราชสีมา” ไดพิ้จารณาจากแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี  
ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน ตามแนวคิดของ Richard E. Walton (1974) ประกอบดว้ยลกัษณะ 8 ดา้น 

ไดแ้ก่ 1. ดา้นค่าตอบแทนท่ียุติธรรมเพียงพอ  2. ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ 3. ดา้นพฒันา
ความสามารถของบุคลากร 4. ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน 5. ดา้นการบูรณาการทางสังคม 6. ดา้น
ธรรมนูญในองคก์าร 7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตส่วนตวั  และ 8. ดา้นความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบั
สงัคม 

ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยใชแ้นวคิดของ Petersen & Plowman (1953) คือประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยปัจจัยส าคญั 4 ด้าน ได้แก่ 1. คุณภาพของงาน  2. ปริมาณงาน 3. เวลาในการ
ปฏิบติังาน และ 4. ค่าใชจ่้าย  

จากการศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่  คุณภาพชีวติการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร      
 1)  อุสุมา ศกัด์ิไพศาล (2556)  ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง  คุณภาพชีวติการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของพนกังาน บริษทั อินเตอร์ เรียลต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติการท างาน
ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงาน กลุ่มตวัอย่างจ านวน 180 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพ
ชีวิตการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน   สอดคลอ้งกบั 2) กิตติคุณ  ซ่ือสัตยดี์ (2557)  ไดศึ้กษาวิจยั
เร่ือง  คุณภาพชีวิตการท างานกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังารของเจา้พนกังานชวเลข สังกดัส านกังานเลขาธิการ
สภาผูแ้ทนราษฎร   มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตการท างาน  ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน และ
อิทธิพลของคุณภาพชีวิตการท างานต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานของเจา้พนักงานชวเลข สังกัดส านักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร โดยแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวนทั้งส้ิน 80 คน วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ
พรรณนาไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐานใชเ้ทคนิคการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) วิธี Backward   ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การปฏิบติังานและเป็นไปในทิศทางเชิงบวก  3)  ณฐัพร ฉายประเสริฐ (2557)  ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง   คุณภาพชีวติการ
ท างานส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของโรงงานอุตสาหกรรม ในจงัหวดัปทุมธานี  มีวตัถุประสงค์เพื่อหา
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ความสัมพนัธ์ระดบัคุณภาพชีวิตการท างานกบัประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร โดยท าการสุ่มตวัอยา่ง อยา่ง
ง่าย เลือกโรงงานอุตสาหกรรม 20 แห่ง โดยวธีิการค านวณ แบบไม่ทราบประชากร ได ้385 ตวัอยา่ง และเก็บขอ้มูล
จากโรงงานแห่งละ 20 ตวัอยา่ง สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสถิติ 
Multiple Regression Analysis ผลการวิจยัพบวา่ คุณภาพชีวิตการท างานส่งผลเชิงบวกกบัประสิทธิภาพการท างาน
ทุกดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  4) จนัทนา ฤทธ์ิสมบูรณ์, พิรุณา สุทธิสรณ์ (2555)   ไดศึ้กษาวิจยั
เร่ือง   ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยา
เขตจันทบุรี  มีวตัถุประสงค์คือ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านความคิดเห็น/การปฏิบัติงานจริง กับ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจนัทบุรีกลุ่มตวัอยา่ง
คือบุคลากรของมหาวิทยาลยั จ านวนทั้งส้ิน 174 คน ผลการศึกษาวิจยัพบว่า คุณภาพชีวิตในการท างานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน โดยรวมในระดบัปานกลาง   
 จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งน ามาสร้างกรอบแนวความคิดส าหรับ
การวจิยั ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 
4. สมมติฐานการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1  ปัจจยัคุณภาพชีวติการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 
5. วธีิด าเนินการวจัิย 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี   คือ บุคลากรทุกระดับในโรงงานผลิตอาหารแห่งหน่ึงในจังหวดั
นครราชสีมา จ านวนรวม 118 คน (ขอ้มูลอตัราก าลงั ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559)   จากนั้นใชว้ธีิการค านวนของ Taro 
Yamane ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจ านวน 91 คน    

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจัยคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามท่ีสร้างและปรับปรุงข้ึนมาจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างาน และประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

คุณภาพชีวติการท างาน  (Quality of Work Life)   
1. ดา้นค่าตอบแทนท่ียติุธรรมเพียงพอ 
2. ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  
3. ดา้นพฒันาความสามารถของบุคลากร 
4. ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน  
5. ดา้นการบูรณาการทางสงัคม   
6. ดา้นธรรมนูญในองคก์าร  
7. ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติส่วนตวั   
8. ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัสงัคม 

(Richard E. Walton, 1974) 

ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 
(Performance Efficiency) 
1. คุณภาพของงาน  

2. ปริมาณงาน  

3. เวลาในการปฏิบติังาน  

4. ค่าใชจ่้าย (Cost)  

(Petersen & Plowman ,1953) 
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โดยดดัแปลงเพ่ือใหมี้ความเหมาะสมกบักรอบแนวคิดในการท าวิจยัซ่ึงรูปแบบค าถามเป็นปลายปิด (Close Ended 
Questions) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตการท างาน 
และส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และน าขอ้ค าถามมาหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของขอ้ค าถามแต่ละดา้น ดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Chronbach’s Coefficient alphas) 
ซ่ึง ค่าความเช่ือมัน่ท่ียอมรับไดค้วรจะมากกวา่ 0.70 ดงัแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

 
ตารางที ่1 ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 

ปัจจยั จ านวนข้อค าถาม ค่าสัมประสิทธ์ิ Cronbach’Alpha 
คุณภาพชีวติการท างาน 16 0.879 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 8 0.921 

 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 1) ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) อธิบายขอ้มูลทัว่ไป

เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม และค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายความ
คิดเห็นท่ีมีต่อตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 2) การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานการวจิยั    

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรทุกระดบัของโรงงานผลิตอาหาร โดยไดติ้ดต่อไปยงัผูจ้ดัการโรงงาน 
ท าการสัมภาษณ์ถึงปัญหาในการบริหารและจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีพบ  และยินดีให้ขอ้มูลหรือไม่  จากนั้นน า
หนงัสือขอความร่วมมือในการรวบรวมขอ้มูลไปติดต่อผูจ้ดัการโรงงาน  และส่งแบบสอบถามไปยงัโรงงานโดย
ผา่นฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโรงงาน  โดยก าหนดวนัเวลาในการรับแบบสอบถามกลบัคืน  อตัราการตอบกลบัของ
แบบสอบถามท่ีได้รับคืน ร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด  จากนั้นตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัมา และน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปประมวลผลในขั้นตอนต่อไป 

 
6. สรุปผลการวจัิย 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3   อาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 40 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.0  อยูใ่นระดบัต าแหน่งพนกังาน จ านวน 76  คน คิดเป็นร้อยละ 83.5   มีอายงุานระหวา่ง 6 – 10 
ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8   และมีรายไดร้วมเฉล่ียระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน จ านวน  40 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.0   

ส่วนที ่1  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างาน 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการท างาน  พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติการท างาน

โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.38   และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น อธิบายไดด้งัน้ี 
ดา้นค่าตอบแทนท่ียติุธรรมเพียงพอ  พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อค่าตอบแทนและสวสัดิการโดยรวม  อยู่

ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 2.98   และมีความคิดเห็นวา่พนกังานไดรั้บรายไดเ้พียงพอส าหรับการด ารง
ชีพตามสภาพเศรษฐกิจ มีค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.05 
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ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและ
ส่งเสริมสุขภาพโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.74   และมีความคิดเห็นวา่ องคก์ารมีมาตรการ
หรือกฎระเบียบท่ีชดัเจนในการจดัสภาพการท างานให้ปลอดภยัป้องกนัอุบติัเหตุและสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริม
สุขภาพมีค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.84 

ดา้นพฒันาความสามารถของบุคลากร  พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อพฒันาความสามารถของบุคลากร  อยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 3.28   และมีความคิดเห็นว่า พนักงานได้ใช้ฝีมือในการท างาน เกิด
ความรู้สึกทา้ทายและมีคุณค่าในการท างาน  มีค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.34 

ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน  พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อความกา้วหนา้และความมัน่คงใน
งาน  อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.44   และมีความคิดเห็นวา่ พนกังานรู้สึกวา่องคก์าร  ต าแหน่งหนา้ท่ี
การงานท่ีท ารวมถึงรายไดท่ี้ไดรั้บอยูมี่ความมัน่คง มีค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.47 

ดา้นการบูรณาการทางสังคม  พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อการบูรณาการทางสังคมโดยรวม  อยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.31   และมีความคิดเห็นวา่ พนกังานมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงานอยูเ่สมอ มี
ค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.40 

ดา้นธรรมนูญในองคก์าร  พบว่าระดบัความคิดเห็นต่อธรรมนูญในองค์การโดยรวม  อยู่ในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.31   และมีความคิดเห็นวา่ วิธีการเล่ือนต าแหน่งพนกังานในองคก์ารมีความโปร่งใส
และยติุธรรม มีค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.54 

ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตส่วนตวั  พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อความสมดุลระหวา่งชีวิต
งานกบัชีวิตส่วนตวัโดยรวม  อยู่ในระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.57   และมีความคิดเห็นว่า พนักงานรู้สึก
พอใจกบัเวลาในการท างานและเวลาว่างส่วนตวักบัเวลาของครอบครัว มีค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบั
ค่าเฉล่ีย 3.86 

ด้านความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กับสังคม  พบว่าระดับความคิดเห็นต่อความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กับสังคม
โดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.41   และมีความคิดเห็นวา่ พนกังานไดรั้บโอกาสเขา้ร่วมในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ขององคก์ารอนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคม มีค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.53 
 
 ส่วนที ่2  การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.94   และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น อธิบายไดด้งัน้ี 

ดา้นคุณภาพของงาน พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อคุณภาพของงานโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย
รวมเท่ากบั 4.10   และมีความคิดเห็นวา่ พนกังานสามารถท างานตรงตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งถูกตอ้ง มีค่า
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.11 

ดา้นปริมาณงาน พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อปริมาณงานโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
3.80   และมีความคิดเห็นวา่ พนกังานสามารถท างานไดป้ริมาณตามความคาดหวงัของบริษทั มีค่าความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมาก ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.05 
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ดา้นเวลา พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อเวลาโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 4.06   และมี
ความคิดเห็นวา่ พนกังานสามารถท างานไดเ้สร็จทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนด  มีค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 4.21 

ดา้นค่าใชจ่้าย พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อค่าใชจ่้ายโดยรวม  อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 3.81  
และมีความคิดเห็นวา่ พนกังานสามารถท างานโดยใชท้รัพยากรต่างๆ เช่น วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชอ้ย่าง
ประหยดั มีค่าความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ท่ีระดบัค่าเฉล่ีย 3.97 

สมมตฐิาน:  คุณภาพชีวติการท างานมอีทิธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 
 
ตารางที ่2  แสดงผลค่าสถิติท่ีใชพิ้จารณาความเหมาะสมของการวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณของปัจจยั 8 ดา้นของ
คุณภาพชีวติการท างานโดยรวมท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

Model R R Square Adjust R Std. Error of 
   Square the Estimate 

1 0.557 0.310 0.243 0.41256 
 
จากตารางท่ี 2  พบวา่ปัจจยัทั้ง 8  ดา้น มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในระดบัปาน

กลาง คือ 0.557 ปัจจยัทั้ง 8 ดา้น มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานถึง  31.0 %  การพยากรณ์
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานจะมีความคลาดเคล่ือนหรือความผดิพลาดประมาณ 0.412 
  
ตารางที ่3 การตรวจสอบปัจจยั ดา้นค่าตอบแทนท่ียติุธรรมเพียงพอ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ  
ดา้นพฒันาความสามารถของบุคลากร  ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน  ดา้นการบูรณาการทางสงัคม  
ดา้นธรรมนูญในองคก์าร  ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติส่วนตวั  ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัสงัคม  
ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

Model  Sum of df Mean F P 
   Squares  Square   
1 Regression 6.272 8 .784 4.606 0.000 
 Residual 13.957 82 .170   
 Total 20.228 90    

*มีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 3  พบวา่ มีปัจจยัดา้นค่าตอบแทนท่ียติุธรรมเพียงพอ ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริม

สุขภาพ  ดา้นพฒันาความสามารถของบุคลากร  ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน  ดา้นการบูรณาการทาง
สงัคม  ดา้นธรรมนูญในองคก์าร  ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติส่วนตวั และดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์
กบัสงัคม   บางตวัสามารถใชพ้ยากรณ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที ่4 แสดงผลค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของ ปัจจยัคุณภาพชีวติการท างานท่ีใชพ้ยากรณ์ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน 
  Model  ตวัแปร Unstandardized  Standardized T P 

   Coefficients Coefficients   

   B Std. Error Beta   
 

1 (Constant) 3.030 .345  8.783 .000 
ดา้นค่าตอบแทนท่ียติุธรรมเพียงพอ -.100 .092 -.144 -1.082 .283 
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ .111 .091 .185 1.224 .224 
ดา้นพฒันาความสามารถของบุคลากร .097 .069 .217 1.418 .160 
ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน -.199 .084 -.350 -2.365 .020* 
ดา้นการบูรณาการทางสงัคม .386 .109 .656 3.560 .001* 
ดา้นธรรมนูญในองคก์าร -.284 .123 -.378 -2.312 .023* 
ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติส่วนตวั .426 .090 .697 4.741 .000* 
ดา้นความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัสงัคม -.206 .104 -.316 -1.979 .051 

       * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตารางท่ี 4  สามารถสร้างตวัแบบความสมัพนัธ์ไดด้งัน้ี  
Y = 3.030 - 0.199 (ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน) + 0.386 (ดา้นการบูรณาการทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ผลการทดสอบนยัส าคญัของสัมประสิทธ์ิการถดถอย ดว้ยสถิติทดสอบ t พบวา่ คุณภาพชีวิตการท างาน

ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน   ดา้นการบูรณาการทางสงัคม   ดา้นธรรมนูญในองคก์าร และดา้นความ
สมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัวสามารถท านายหรืออธิบายความผนัแปรของ  ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ค่า B ของคุณภาพชีวติการท างานดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน   = - 0.199 หมายความวา่ เม่ือ
คุณภาพชีวิตการท างานดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน   เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้ประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานลดลง .199 หน่วย  

ค่า B ของคุณภาพชีวิตการท างานดา้นการบูรณาการทางสังคม  = 0.386 หมายความวา่ เม่ือคุณภาพชีวิต
การท างานดา้นการบูรณาการทางสงัคม  เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน .386 หน่วย  

ค่า B ของคุณภาพชีวิตการท างานดา้นธรรมนูญในองคก์าร = - 0.284 หมายความวา่ เม่ือคุณภาพชีวติดา้น
ธรรมนูญในองคก์าร   เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบติังานลดลง .284 หน่วย  

ค่า B ของคุณภาพชีวิตการท างานดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงานกบัชีวิตส่วนตวั  = 0.426 หมายความ
ว่า เม่ือคุณภาพชีวิตการท างานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตวัเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน .426 หน่วย  

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่คุณภาพชีวิตการท างานโดยรวมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานในระดบัปานกลาง และปัจจยัดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน   ดา้นการบูร
ณาการทางสังคม   ดา้นธรรมนูญในองคก์าร  และดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตงานกบัชีวิตส่วนตวั มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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7. อภิปรายผล  
การวจิยัปัจจยัคุณภาพชีวติการท างานมผีลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 
ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพชีวติการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ อุสุมา ศักด์ิไพศาล (2556)   เร่ือง  คุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนกังาน บริษทั อินเตอร์ เรียลต้ี แมเนจเมน้ท์ จ ากดั ท่ีให้ผลวา่คุณภาพชีวิตการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน   ทั้ งยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติคุณ  ซ่ือสัตย์ดี (2557)  เร่ือง  คุณภาพชีวิตการท างานกับ
ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของเจา้พนกังานชวเลข สังกดัส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร   ผลการวิจยั
พบวา่ คุณภาพชีวติการท างานส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบติังานและเป็นไปในทิศทางเชิงบวก  สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของณัฐพร ฉายประเสริฐ (2557) เร่ืองคุณภาพชีวิตการท างานส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
โรงงานอุตสาหกรรม ในจงัหวดัปทุมธานี  ผลการวจิยัพบวา่ คุณภาพชีวติการท างานส่งผลเชิงบวกกบัประสิทธิภาพ
การท างานทุกดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จนัทนา ฤทธ์ิสมบูรณ์, พิ
รุณา สุทธิสรณ์ (2555)   เร่ือง   ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจนัทบุรี  ผลการศึกษาวิจยัพบวา่ คุณภาพชีวิตในการท างานส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างาน โดยรวมในระดบัปานกลาง ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่คุณภาพชีวติการท างานดา้นความกา้วหนา้และ
ความมัน่คงในงาน   ดา้นการบูรณาการทางสงัคม   ดา้นธรรมนูญในองคก์าร และดา้นความสมดุลระหวา่งชีวิตงาน
กบัชีวติส่วนตวัสามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยมีสมัประสิทธ์ิการ
ท านาย ร้อยละ 31.0  โดยปัจจยัคุณภาพชีวิตการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน สูงท่ีสุด คือ 
ดา้นความสมดุลระหวา่งชีวติงานกบัชีวติส่วนตวั หากพิจารณาตามจริงจะพบวา่หากพนกังานสามารถมีความสมดุล
ในเร่ืองชีวติส่วนตวัและชีวติการท างานไดจ้ะส่งผลดีต่อการท างาน และเป็นประโยชน์แก่องคก์ารในการท่ีพนกังาน
มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานท่ีดี สามารถบรรลุเป้าหมายการท างานส่วนตวัได ้ยอ่มส่งผลในดา้นบวกต่อเป้าหมาย
ของหน่วยงานและองคก์ารดว้ยเช่นกนั   คุณภาพชีวิตการท างานดา้นการบูรณาการทางสังคม  ดา้นธรรมนูญใน
องคก์ารและดา้นความกา้วหนา้และความมัน่คงในงาน มีผลทางในบวกแก่ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  เน่ืองจาก 
เม่ือพนักงานไดรั้บการยอมรับนับถือ การยกย่องให้เกียรติจากผูค้นในสังคมรอบขา้ง  รวมถึงมีความเช่ือมัน่ใน
องคก์ารทั้งนโยบายการด าเนินธุรกิจ นโยบายการดูแลทรัพยากรบุคคลขององคก์ารและเช่ือมัน่วา่ตนเองท างานใน
องคก์ารท่ีมีความมัน่คงและสามารถกา้วหนา้ในสายงานได ้จะส่งผลใหพ้นกังานมีก าลงัใจท่ีดีในการปฏิบติังาน ซ่ึง
ส่งผลใหมี้ผลการปฏิบติังานในระดบัดีตามความคาดหวงัขององคก์ารไดต้่อไป    

 

8. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

1. ผูบ้ริหารควรย  ้าเนน้ใหมี้การแจง้ผลการท างาน (Feedback) ให้แก่พนกังานทราบทนัทีทุกคร้ังหากพบ
ขอ้ผิดพลาดในการท างาน หรือการใหค้  าชมเชยและก าลงัใจในทนัทีท่ีพบวา่พนกังานท างานไดดี้และถูกตอ้ง  

2. ผูบ้ริหารควรจดัให้หัวหนา้งานไดรั้บการพฒันาเร่ืองของการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน 
การส่ือสาร การแจง้ผลป้อนกลบัของงาน การให้ก าลงัใจ  เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการส่ือสารเพื่อติดตามและ
แจง้ผลการท างานของพนักงานเป็นรายบุคคล รวมถึงการสามารถถ่ายทอดความคิดเก่ียวกบัค่านิยมองค์การให้
พนกังานเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน  และสามารถสร้างก าลงัใจใหแ้ก่พนกังานได ้
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3. ผูบ้ริหารควรทบทวนลกัษณะงานของพนักงาน หรือจัดให้มีการหมุนเวียนงานในแผนก เพื่อให้
พนกังานไดมี้โอกาสเรียนรู้และฝึกฝนการท างานในหนา้ท่ีอ่ืน ๆ เพื่อให้มีความหลากหลายในการปฏิบติังานและ
ควรให้การสนบัสนุนใหบุ้คลากรท่ีมีผลงานและมีความเหมาะสมในการข้ึนสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนเม่ือมีโอกาส ทั้งใน
โรงงานหรือในสถานท่ีท างานอ่ืนภายในองคก์ารเดียวกนั   

4. ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนให้พนกังานไดรั้บการพฒันาทกัษะ ความรู้ในงานให้เกิดความเช่ียวชาญเพ่ือ
สามารถปรับปรุงกระบวนการท างานของโรงงานและแข่งขนัไดภ้ายในองคก์าร รวมทั้งเป็นการลดตน้ทุน เพ่ิมผล
ก าไรใหโ้รงงานเพ่ือผลท่ีไดรั้บจะสะทอ้นกลบัมาเป็นรางวลัใหแ้ก่พนกังาน 

5. ผูบ้ริหารและหวัหนา้งานตอ้งปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีของการทุ่มเทท างานเต็มก าลงัความสามารถ 
และดูแลบริหารทีมงานดว้ยความยติุธรรม เห็นอกเห็นใจกนั เพ่ือใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
ควรท าการศึกษาองคก์ารท่ีมีลกัษณะงานใกลเ้คียงกนั เพื่อเปรียบเทียบและน าผลวิจยัไปใชใ้นการพฒันา

บุคลากรในองค์การให้มีคุณภาพชีวิตการท างานและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   รวมทั้ งควรเพ่ิมเติม
การศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลการด าเนินงานของโรงงาน เช่น ประสิทธิผลการบริหารงานของโรงงาน   
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชส้ังคมออนไลน์ ต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารในในจงัหวดันครศรีธรรมราช 2)  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลกบัส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีใช้สังคมออนไลน์ ต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารในในจังหวดันครศรีธรรมราช 
ระเบียบวิธีวิจยัใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 
400 ราย สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ สถิติพรรณนาทดสอบหาค่าความแตกต่างโดยใช ้t-test , ANOVA 
การหาค่าแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้LSD และค่าสัมประสิทธ์ิเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในจงัหวดันครศรีธรรมราชส่วนใหญ่เป็น
ร้านอาหารระดบักลาง มีความถ่ีในเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ วนัละ 3 คร้ังข้ึนไป โดยส่วนใหญ่ใช้
Facebook และส่วนใหญ่ใชเ้หตุผลท่ีเลือกคือ บรรยากาศของร้านดีถ่ายรูปสวย 2) ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 7P ของผูบ้ริโภคท่ีใชส้ังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01และ 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน การ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ในแต่ละรุ่นในดา้นพฤติกรรมการในการใชส้ังคม
ออนไลน์พบวา่ ดา้นความถ่ีในเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ มีความแตกต่างกนั ส่วนดา้นส่วนประสม
การตลาด7P ในแต่ละดา้นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 
ค าส าคญั: อิทธิพลของกระบวนการส่ือสาร สงัคมออนไลน์ การตดัสินใจใชบ้ริการ ร้านอาหาร  
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) the study of social network behavior for restaurant service decision 
making in Nakhon Si Thammarat province. 2) the study of correlation between the social network behavior with  
marketing mixes in restaurant service decision making in Nakhon Si Thammarat province. This research used 
Multi-stage random sampling and selecting a purposive sampling. Questionnaires were used to collect data on 
400 cases and then analyzed using statistical package. The statistics used to analyze the data was descriptive 
statistics and was evaluated for differences using t-test and ANOVA F-test to determine the difference of the pair 
by the Pearson’s correlation coefficient.  
 The results from using social network behavior for restaurant service decision making in Nakhon Si 
Thammarat province showed that most choosing Casual Dining with the choosing frequency of more than 3 times 
per day) in facebook  and  the best  restaurant surroundings. The correlation analysis of the social network 
consumers’ 7P marketing mix 7P showed positive relationship with restaurant service decision making, r = 0.487 
** P = 0.000,which is lower than the significance level of 0.01.The hypothesis testing. For the restaurant service 
decision making in Nakhon Si Thammarat province through the social network, it was found that the restaurant 
choosing frequency was different. In term of 7P Marketing Mix, each dimension showed no difference. 
 
KEYWORDS: Influence of communication process, Social Network, Service decision making, Restaurant 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ปัจจุบนัเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นรูปแบบการส่ือสารขอ้มูลท่ีเขา้ถึงผูค้นทุกระดบัในปัจจุบนั โดยมี
การใช้กันอย่างแพร่หลายภายใตก้ารพฒันาตลอดเวลาของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีแนวโน้มจะ
กลายเป็นส่ือหลกัสาหรับผูค้นในโลกอนาคต จากการศึกษาของศูนยว์ิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจกลา้ ตั้ งสุวรรณ 
(2559) พบวา่ ตอนน้ีโลกไดเ้ปล่ียนไปแลว้จากอดีต ต่อไปธุรกิจจะถูกขบัเคล่ือนดว้ยขอ้มูล ท่ีมากจาก Social Media 
หรือ Social Network ท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตในการด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นยุคปัจจุบนั รวมถึงการด าเนินธุรกิจ
ต่างๆ เพราะคนใชเ้วลาดูโทรทศัน์ลดลงแต่ใชเ้วลากบัโทรศพัทมื์อถือมากข้ึน  ท าให้การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
รวดเร็วมากข้ึนและการแบ่งป่ันขอ้มูลต่างๆ รวดเร็วและง่ายในการเขา้ถึงขอ้มูล จึงเป็นช่องทางท่ีส าคญัของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีใชช่้องทางน้ีในการน าเสนอขอ้มูล ข่าวสาร โฆษณา อ่ืนๆ อีกมากมาย เพียงแค่ไดรั้บความ
สนใจจากกลุ่มคนต่างๆ และเกิดการแบ่งบั้นขอ้มูลกนัก็จะท าให้ธุรกิจหรือสินคา้นั้นๆก็ไดรั้บความนิยมกลุ่มต่างๆ 
เพียงแค่ขา้มคืน แต่อยา่งไรก็ตามการแบ่งบั้นขอ้มูลมีทั้งดา้นดีและไม่ดี   
 ส าหรับธุรกิจดา้นการท่องเท่ียว ท่ีพกั และร้านอาหาร สังคมออนไลน์ เปล่ียนแปลงรูปแบบของการ
ด าเนินงานของธุรกิจท่องเท่ียว ท่ีพกั  และร้านอาหาร ไปอย่างมาก โดยเฉพาะการหาขอ้มูลเพื่อวางแผนการ
ท่องเท่ียว ปัจจุบันนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่หาขอ้มูลท่ีพกั การเดินทาง ร้านอาหาร  และแหล่งท่องเท่ียวผ่าน
อินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะ Facebook Fan page, IG ต่างๆท่ีเป็นสังคมออนไลน์ แมแ้ต่ผูบ้ริโภคยคุปัจจุบนัท่ีตอ้งการ
รับประทานอาหารนอกบา้นก็จะใชส้ังคมออนไลน์ในการเลือกร้านอาหาร ดงันั้นปัจจุบนัธุรกิจร้านพ่ึงพาส่ือทาง
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สังคมออนไลน์มากข้ึน ธุรกิจร้านอาหารตอ้งสร้างพ้ืนท่ีของตนเองในสังคมออนไลน์ จึงจะเห็นไดจ้ากร้าอาหาร
ต่างๆ มี Facebook Fan page, IG ของตนเองโดยเฉพาะร้านอาหารท่ีเปิดใหม่และมีรูปแบบร้านท่ีเอาใจวยัรุ่นหรือ
กลุ่มลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการส่ิงแปลกใหม่ก็จะอาศยัช่องทางของสังคมออนไลน์ เพ่ือสร้างกระแสความนิยมของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งขอ้มูลกบัภาวธุ พงษว์ทิยภานุ  (2559) ประเทศไทยใช ้Facebook มากเป็นอนัดบั 8 ของโลก 
และเป็นอนัดบั 3 ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตค้นไทยใช้ Facebook 41 ลา้นคน โตข้ึน 17% คิดเป็น 60% ของ
ประชากรไทย ส่วน Facebook Page ไทย มีมากถึง 7 แสนเพจ และคนไทยใช ้Instagram  7.8 ลา้นคน โตข้ึน 74% 
มียอด Active User  1 ลา้นราย นับไดว้่าสังคมออนไลน์ เป็นเครือข่ายท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนใน
สังคมยคุปัจจุบนั รวมไปถึงภาคธุรกิจต่างๆ  โดยเฉพาะร้านอาหารและบริการท่ีไดรั้บอิทธิพลจากสังคมออนไลน์
ทางดา้นท่ีดี เช่นจะท าให้ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคเพียงชัว่ขา้มคืน แต่ถา้ดา้นท่ีไม่ดีก็อาจท าลายช่ือเสียงได้
เพียงชัว่ขา้มคืนเช่นกนั ปัจจุบนัจงัหวดันครศรีธรรมราชมีร้านอาหารเกิดข้ึนใหม่มากมาย ทั้งร้านอาหารขา้งทาง 
ร้านอาหารตามสั่ง ร้านอาหารจานหลกั ร้านกาแฟ ร้านอาหารเฉพาะกลุ่ม เป็นตน้ ซ่ึงร้านอาหารเหล่าน้ีก็จะมีกล
ยทุธ์ต่างๆท่ีจะใชใ้นการดึงดูดผูบ้ริโภคใหม้าใชบ้ริการโดยใชช่้องทางสงัคมออนไลน์ เป็นหน่ึงกลยทุธ์ท่ีส าคญัใน
การเขา้ถึงผูบ้ริโภคยคุปัจจุบนั  จากขอ้มูลศูนยว์ิจยักสิกรไทย (2559) พบวา่ ตลาดธุรกิจร้านอาหาร ครอบคลุมถึง
เชนร้านอาหารและร้านอาหารทัว่ไป ในปี 2559 น้ี น่าจะมีมูลค่าประมาณ 382,000-385,000 ลา้นบาท เติบโตอยูใ่น
กรอบร้อยละ1.9-2.7 จากในปี 2558 ท่ีมีมูลค่า 375,000 ลา้นบาท โดยเป็นการเติบโตอยา่งชะลอตวัจากในปี 2558 ท่ี
เติบโตร้อยละ 4 โดยแบ่งเป็นมูลค่าตลาดของเชนร้านอาหาร 114,000-116,000 ลา้นบาท เติบโตอยูใ่นกรอบร้อยละ 
3.6-5.5จากในปี 2558 ท่ีมีมูลค่า 110,000 ลา้นบาท และมูลค่าตลาดของร้านอาหารทั่วไป ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ร้านอาหารขนาดกลางและเล็กประมาณ 268,000-269,000 ลา้นบาท เติบโตอยูใ่นกรอบร้อยละ 1.1-1.5 จากในปี 
2558 ท่ีมีมูลค่า 265,000 ลา้นบาทจากเหตุดงักล่าว ผูว้จิยัสนใจศึกษาอิทธิพลของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารในจงัหวดันครศรีธรรมราช เพ่ือใชข้อ้มูลเบ้ืองตน้ในการพิจารณาถึงแนวทางใน
การบริหารจดัการเพ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภคยคุปัจจุบนัและในอนาคตใหม้ากข้ึน ในลกัษณะการศึกษาความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใชส้ังคมออนไลน์ เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าปรับใช้
ส าหรับการท าการตลาดของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านอาหารในจังหวดั
นครศรีธรรมราช 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารใน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 2)  เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการใชส้ังคมออนไลน์กบัส่วนประสมทางการตลาดต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการตอบ
แบบสอบถาม และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) เป็น
การศึกษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ตามประเด็นท่ีวางไวจ้ะใชเ้อกสารท่ีมีความเท่ียงตรง
น่าเช่ือถือและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา 
        4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูใ้ชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ในจงัหวดันครศรีธรรมราชมีจ านวนมากจึงไม่พบขอ้มูลสถิติ
ของกลุ่มประชาชนท่ีท่ีแน่นอน จากขอ้มูลสถิติและจ านวนผูใ้ชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย ปี 2559 
ทั้งหมดโดยรวม 49 ลา้นคน  (ภาวธุ พงษว์ิทยภานุ,  2559)  ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่ง คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น

การตดัสินใจ
เลอืกใช้บริการ
ร้านอาหารใน

จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

- ประเภทร้านอาหาร 

- ความถ่ีในเลือกร้านอาหรการผา่นส่ือสังคม
ออนไลน์ 
- ชนิดหรือประเภทของส่ือสงัคมออนไลน์ 
- เหตุผลในการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ 
 

- ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
- ดา้นการบริการของบุคลากร 
- ดา้นทางกายภาพ 
- ดา้นกระบวนการให้บริการ 
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การศึกษาคร้ังน้ีเท่ากับ 400 ตัวอย่าง โดยใช้การกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ซ่ึงพ้ืนท่ีในการศึกษา คือ จังหวดั
นครศรีธรรมราช 
       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
  ตวัแปรอสิระ คือ  
 (1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
  (2) พฤติกรรมการในการใชส้ังคมออนไลน์ ไดแ้ก่ ประเภทร้านอาหาร ความถ่ีในเลือกร้านอาหร
การผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ชนิดหรือประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ และเหตุผลในการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ 
  (3)  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นการบริการของบุคลากร ดา้นทางกายภาพ และดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
 ตัวแปรตาม  คือ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารท่ีใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
      4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ี คือแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยแจกแบบสอบถามให้แก่ผูใ้ชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารใน
จงัหวดันครศรีธรรมราช  
   4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 (1) ผูว้จิยัท าการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองไปยงักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ชุด ตามเขตพ้ืนท่ี ต่างๆ 
เพ่ือใหต้อบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมขอ้มูลกลบัมาวเิคราะห์ 
 (2) จดัเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัดว้ยตนเอง โดยใชร้ะยะเวลาประมาณ 2 เดือน  
 (3) สามารถรวบรวมแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาจนครบ 400 ชุด และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ค าตอบในแบบสอบถาม  
 (4) จดัหมวดหมู่ของขอ้มูลในแบบสอบถามเพ่ือน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการทดสอบ
เคร่ืองมือท่ีใชโ้ดยโปรแกรมส าเร็จรูป ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค่า t-test และ ANOVA และผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยค่าสถิติ LSD (Least - 
Significant Different) และค่าเพียร์สนั (Pearson Correlation) 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 กลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้าน 
อาหารโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 มีสถานภาพโสด จ านวน 220 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 57.25 มีอาย ุ21-30 ปี จ านวน210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี จ านวน 
230 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 ประกอบอาชีพพนกังาน/ลูกจา้งเอกชน จ านวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 64.75 และ มี
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รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 201 คิดเป็นร้อยละ 52.50  พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในเลือกใช้บริการร้าน อาหารด้านประเภทของร้านอาหาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ
ร้านอาหารระดบักลาง(casual dining)  มากท่ีสุด จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 38.02 รองลงมาคือ ร้านอาหาร
ทัว่ไป (fast dining)  จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 34.32 ดา้นความถ่ีในเลือกร้านอาหรการผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในเลือกร้านอาหารการผ่านส่ือสังคมออนไลน์  วนัละ 3คร้ังข้ึนไป  มากท่ีสุด 
จ านวน170 คนคิดเป็นร้อยละ 44.50 รองลงมาคือ วนัละ 5-6  คร้ังจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75  ดา้นชนิด
หรือประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชส้ังคมออนไลน์ คือ ประเภท Facebookมากท่ีสุด 
จ านวน270 คน คิดเป็นร้อยละ 31.29 รองลงมาคือ อินตราแกรม (IG) จ านวน202  คน คิดเป็นร้อยละ 24.94  และ
ดา้นเหตุผลในการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชเ้หตุผลท่ีเลือกคือ บรรยากาศ
ของร้านดีถ่ายรูปสวย  มากท่ีสุด จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 รองลงมาคือ อาหารน่ากินและดูดี จ านวน
101 คนคิดเป็นร้อยละ 25.25  
 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ ต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารในในจังหวดันครศรีธรรมราช ทัศนคติส่วนบุคคลต่อส่วนประสมทาง
การตลาด 7P ของผูบ้ริโภคท่ีใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในจังหวดันครศรีธรรมราช มีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหาร โดยรวมมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านมากท่ีสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product) ด้านการให้บริการส่วนบุคคล 
(Personalization)ด้านกายภาพ (Physical Presentation) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place) ด้านกระบวนการ 
(Process) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และ ดา้นการก าหนดราคา (Price) ตามล าดบัพฤติกรรมการใน
การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการร้านอาหารของผูบ้ริโภคแตกต่างกนัใน
แต่ละช่วงวยั  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัเก่ียวกบั พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ในเลือกใช้
บริการร้าน อาหารด้านประเภทของร้านอาหาร  ดา้นความถ่ีในเลือกร้านอาหรการผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ดา้น
ชนิดหรือประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ เหตุผลในการเลือกร้านอาหารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ีแตกต่างมี
ผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงวยัเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนพฤติกรรมการในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ร้านอาหาร  ด้านความถ่ีในเลือกร้านอาหรการผ่านส่ือสังคมออนไลน์แตกต่างกนัมี
ผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงวยั เลือกใชบ้ริการร้านอาหารโดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ดังนั้ นจึงท าการทดสอบLeas Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่าง และผลการ
วิเคราะห์พบวา่ พฤติกรรมการในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร
ในจงัหวดันครศรีธรรมราช  ท่ีมีค่าเฉล่ียช่วงวยั ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั 2 คู่ กล่าวคือผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ21-30 ปี  
มีค่าเฉล่ียการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในจงัหวดันครศรีธรรมราช  มากกว่าท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป และ
ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ31-40 ปี มีค่าเฉล่ียการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในจงัหวดันครศรีธรรมราช  มากกวา่ท่ี
มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป และพฤติกรรมการในการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ ดา้นเหตุผลในการเลือกร้านอาหารผา่นส่ือ
สังคมออนไลน์  แตกต่างกนัมีผูบ้ริโภคในแต่ละช่วงวยั เลือกใชบ้ริการร้านอาหารในจงัหวดันครศรีธรรมราช  
ภาพรวมแตกต่างกัน ดังนั้ นจึงท าการทดสอบ Leas Significant Difference(LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ี
แตกต่างพบวา่พฤติกรรมการในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินเลือกใชบ้ริการร้านอาหารใน
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จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีค่าเฉล่ียช่วงวยั ของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั 1 คู่ กล่าวคือผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ31-40 ปี (Gen 
y) มีค่าเฉล่ียการตดัสินเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในจงัหวดันครศรีธรรมราช นอ้ยกวา่ท่ีมีอาย ุ21-3 0ปี นอกจากน้ี
ความแตกต่างของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นการก าหนดราคา ดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการให้บริการส่วนบุคคล ด้านกายภาพ และด้าน
กระบวนการ แตกต่างกัน มีผู ้บริโภคในแต่ละช่วงวัยการตัดสินเลือกใช้บริการร้านอาหารในจังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 

6. อภิปรายผล  
 1. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการตัดสินเลือกใช้บริการร้านอาหารในจังหวดั
นครศรีธรรมราช  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ในการตดัสินเลือกใชบ้ริการร้านอาหารใน
จังหวดันครศรีธรรมราช  ประเภทFacebook มากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นการสร้างเครือข่ายและจุดประกายด้าน
การศึกษาขอ้มูลไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เพ่ือทราบความคืบหนา้ เหตุการณ์ของบุคคลต่างๆ จากผูท่ี้ใกลชิ้ด แลว้แบ่งปัน
ประสบการณ์ให้บุคคลอ่ืนได้รับรู้ สอดคลอ้งกับ สอดคลอ้งกับ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (2559) ประเทศไทยใช้ 
Facebook มากเป็นอนัดบั 8 ของโลก และเป็นอนัดบั 3 ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตค้นไทยใช ้Facebook 41 ลา้น
คน โตข้ึน 17% คิดเป็น 60% ของประชากรไทย ส่วน Facebook Page ไทย มีมากถึง 7 แสนเพจ และสอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของ ณัฏฐา อุ่ยมานะชยั (2556) ไดศึ้กษาผูท้รงอิทธิพลในโลกออนไลน์กบัพลงัการบอกต่อการสร้าง
กระแสโนม้นา้วใจผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ส่ือออนไลน์กลายเป็นช่องทางอนัทรงประสิทธิ ภาพในการเขา้ถึงขอ้มูล
และช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภค 
 2. การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร
ในจงัหวดันครศรีธรรมราช  ผลการวิเคราะห์ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาด 7P มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสิน
เลือกใชบ้ริการร้านอาหารในจงัหวดันครศรีธรรมราช  โดยรวมมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนัในระดบัปาน
กลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนประสมทางการตลาดสังคมออนไลน์ในการตดัสินเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร
ในจังหวดันครศรีธรรมราช  เป็นตวักระตุน้ให้ผูบ้ริโภคได้รับรู้ถึงความต้องการของตนท่ีจะเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารจากนั้นจะแสวงหาขอ้มูลร้านอาหารเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีส าคญัเก่ียวกบัประเภทสินคา้และบริการ 
ราคา ขอ้เสนอพิเศษต่าง ๆ แลว้จึงประเมินทางเลือกโดยการเปรียบเทียบผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีสถานท่ีหรือร้านอาหรแต่ละรายน ามาเสนอแลว้จึงตดัสินใจเลือกใชบ้ริการท่ีพึงพอใจ  สอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจัยของ ปาณิสรา เร้ารุจา (2550) กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศและสถานภาพท่ีต่างกันให้ความส าคญัในด้าน
ช่องทางช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีแตกต่างกัน ด้านการส่งเสริมการตลาดเพราะมีการส่งเสริมการตลาดในตวั
ผลิตภณัฑ ์ดว้ยการจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายซ่ึงถือไดว้า่เป็นหัวใจหลกัของการขาย สอดคลอ้งกบั ผลงานวิจยั
ของ ณฐัภรณ์ เหลืองพิพฒัน์ (2555)พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อนกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เพราะสถานท่ีในการน าเสนอช่องทางในการขายสินคา้ ตรงกลุ่มเป้าหมายสามารถ
เดินทางสญัจรไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วมีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีดีในบริเวณนั้นๆ และสถานท่ีตั้งและลกัษณะทาง
กายภาพและดา้นกระบวนการ เพราะกระบวนการต่างๆ ในการจดัการรับรู้ดา้นสินคา้และบริการ ท่ีชดัเจนและ
รวดเร็ว เพ่ือใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1  ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวจิยัไปใช้ 
  ด้านผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารควรให้ความส าคญัในการสร้างภาพลกัษณ์ของ
อาหาร บรรยากาศของร้าน รสชาติของอาหาร ความแตกต่างท่ีมีจุดเด่นของร้าน ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ีจะมีผลต่อ
การตดัสินใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคยุคปัจจุบนัหรือนักท่องเท่ียวท่ีเลือกใช้บริการเพราะเช่ือถือและท าตามสังคม
ออนไลน์ ดา้นการก าหนดราคา ผูป้ระกอบการควรมีกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มลูกคา้เพ่ือการเขา้ถึงของกลุ่มลูกคา้
เพราะราคาส่งผลเป็นอยา่งมากกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรให้
ความส าคญัในดา้นความส าคญัของปัจจยัดา้นช่องทางโดยเพราะFacebookให้มากข้ึนเพ่ือเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ได้
ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูป้ระกอบการควรเพ่ิมการส่งเสริมการตลาดดว้ยการจดัส่วนลด
เม่ือลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการแลว้check-in, แบ่งบั้นขอ้มูลหรือรูปภาพร้านอาหารในสงัคมออนไลน์ของตนเองเพ่ือเพ่ิม
การกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล ผูป้ระกอบ
ควรเขา้ให้ขอ้มูลหรือรับฟังปัญหาเพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการเม่ือเกิดกรณีลูกคา้โพสถึงร้านในแห่มุมต่างๆ
เพื่อเขา้ถึงลูกคา้ ดา้นกายภาพผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัในความสะดวกรวดเร็วในการเลือกใชบ้ริการหรือ
การจดัร้านให้มีมุมสวยๆ ไวอ้  านวยความสะดวกส าหรับผูม้าใชบ้ริการท่ีตอ้งการถ่ายภาพเพ่ือแบ่งบั้นในสังคม
ออนไลน์ และดา้นกระบวนการ ผูป้ระกอบการควรใส่ใจเร่ืองคุณภาพของร้านอาหารเพ่ือใหลู้กเกิดความน่าเช่ือถือ
และรู้สึกมัน่ใจในการเลือกใชบ้ริการ ดา้นความถ่ีในเลือกร้านอาหารการผา่นส่ือสงัคมออนไลน์มีความแตกต่างกนั
ในแต่ละช่วงอาย ุเลือกใชบ้ริการร้านอาหารในจงัหวดันครศรีธรรมราช ดงันั้นควรใหค้วามส าคญักบัผูบ้ริโภคท่ีมี
ช่วงอาย ุ21-30 ปี และช่วงอาย ุ31-40 กบัอาย ุ60 ปีข้ึนไป ดงันั้นผูป้ระกอบการควรเนน้แผนงานทางการตลาดให้
ตรงตามความตอ้งการของแต่ละวยัเน่ืองจากกลุ่มน้ีจะใหค้วามส าคญัในทุกๆ ดา้นมากกวา่ทุกๆกลุ่มโดยเฉพาะช่วง
อายุ 21-30 ปี เป็นช่วงอายุท่ีอยู่ในวยัท่ีก าลงัเร่ิมสร้างเน้ือสร้างตวัและเป็นวยัท่ีรับรู้ข่าวและหาขอ้มูลต่างๆ ผ่าน
ช่องทางสงัคมออนไลน์มากท่ีสุดและเขา้ถึงเร็วและตอบสนองเร็วท่ีสุด  
 7.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
  การวิจยัคร้ังต่อไปควรจะศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีกวา้งกว่าน้ี เช่น กลุ่มคนในเมืองต่างจงัหวดั หรือ
เฉพาะกลุ่ม  เพราะเป็นคนท่ีใชส้งัคมออนไลน์และมีจ านวนมากข้ึนในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารโดย
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงจะท าให้การศึกษาวิจยัไดผ้ลส ารวจท่ีถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีใช้
กลุ่มตวัอยา่งเฉพาะในจงัหวดันครศรีธรรมราชอาจไม่ครอบคลุมกลุ่มผูใ้ชส้ังคมออนไลน์ในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหาร ท่ีพกั หรือสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ แมแ้ต่การเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ ในการศึกษาคร้ังต่อไปควร
ศึกษากลยทุธ์การรับมือหรือการพฒันารูปแบบการบริการท่ีตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยคุเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ และผลกระทบของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ในยคุปัจจุบนักบัผูป้ระกอบการร้านอาหาร ท่ีพกั หรือแหล่ง
ท่องเท่ียว เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางในพฒันาธุรกิจและผูป้ระกอบการยคุปัจจุบนัและอนาคต 
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การวจิยัดา้นต่างๆในคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 
 จากการท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไดด้ าเนินโครงการพกัช าระหน้ีเกษตรกรและ
ประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย โดยท่ีรัฐบาลเป็นผูรั้บภาระดอกเบ้ียแทนเกษตรกรในระหว่างปี 2554-2557 ดงันั้นเพ่ือ
เป็นการประเมินแนวนโยบายการพกัหน้ีดงักล่าว จึงควรท่ีจะมีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ วา่สามารถ
บรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องโครงการมากนอ้ยเพียงใด เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหา
หน้ีสินและความยากจนของเกษตรกรรายยอ่ยและผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีเหมาะสม การศึกษาในคร้ังน้ีไดท้ าการส ารวจ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นลูกคา้ของ ธ.ก.ส. ท่ีพกัช าระหน้ีตามโครงการฯ ในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ เชียงใหม่ 
เพชรบูรณ์ ขอนแก่น นครราชสีมา สระบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช จ านวน
ทั้งส้ิน 472 ราย พบวา่ ความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรกรเม่ือส้ินสุดโครงการฯ ในปี 2557 ยงัอยูใ่นระดบั
ต ่า และเม่ือพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงในประสิทธิภาพในการผลิต  เกษตรกรในกลุ่มตวัอยา่งมีการเพ่ิมข้ึนของ
ประสิทธิภาพในการผลิตรวมโดยเฉล่ียร้อยละ 4.46 เม่ือเทียบกบัระดบัการผลิตในปี 2554 ปัจจยัส่วนบุคคลเป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของโครงการมากท่ีสุดปัจจยัหน่ึง ประกอบดว้ย ความตั้งใจจริงในการเขา้ร่วมโครงการ 
และวินยัในการใชจ่้ายของเกษตรกรในการด าเนินโครงการคร้ังต่อไปควรทีการคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมโครงการ และ
ก าหนดหลกัสูตรฝึกอบรมใหเ้หมาะสมกบัแต่ละพ้ืนท่ี ก็จะมีส่วยช่วยใหโ้ครงการในอนาคตประสบผลส าเร็จมาก
ยิง่ข้ึน 

 
ค าส าคญั: ความสามารถในการช าระหน้ี ประสิทธิภาพการผลิต พกัช าระหน้ีเกษตรกร 
 

ABSTRACT 
 The Bank for Agricultural and Agricultural Cooperatives (BAAC) operated the moratorium program 
for the BAAC customers during 2011 – 2014. With this regard, the government paid the interests for the 
participants. Therefore, it is worthy to evaluate the success of the program, whether it could serve the objectives 
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of the program.  The study surveys 472 the BAAC customers, who eligible to participate in the moratorium 
program from Chiang Mai, Khonkaen, Nakhon Ratchasima, Saraburi, Chachoengsao, Kanchanaburi, Surat Thani, 
and Nakorn Srithammarat. The results show that the ability to repay the debts of the farmers at the end of the 
project in the year 2014 stood at low level. Considering the changes in production efficiency, the farmers in the 
sample had 4.46 percent increase in total productivity, on average, compared to the level of production in 2011. 
Personal factors are claimed as the key success factors of the project. These include willingness to participate in 
the project, and finance discipline of farmers. Suitable participant selection process and proper training programs 
should lead to the success of future projects. 
 
KEYWORDS: Debt Repayment Ability, Production Efficiency, Moratorium 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 จากในปี 2554 ประชาชนไดป้ระสบกบัปัจจยัเส่ียงในการผลิตอนัเกิดจากภยัธรรมชาติ ราคาสินคา้เกษตร
ตกต ่า รวมถึงปัจจยัอ่ืนท่ีท าให้รายไดไ้ม่เพียงพอต่อภาระการใชจ่้ายของครัวเรือนและหน้ีสิน อนัเป็นตน้เหตุของ
ปัญหาหน้ีสินและความยากจน รัฐบาลจึงไดมี้นโยบายท่ีจะแกไ้ขปัญหาหน้ีสินและความยากจน โดยเม่ือวนัท่ี 15 
พฤศจิกายน 2554 คณะรัฐมนตรีไดม้อบหมายใหก้ระทรวงการคลงัด าเนินโครงการพกัหน้ีครัวเรือนของเกษตรกร
และผูมี้รายได้น้อยให้แก่ลูกคา้สถาบันการเงินของรัฐรวม 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.) ธนาคารพฒันารัฐวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (ธ.ว.พ.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธ.อ.ท.) และบริษทัตลาด
รองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั (บ.ต.ท.) โดยใหป้ระชาชนแต่ละรายท่ีมีตน้เงินกูก้บัสถาบนัการเงินรวมแลว้ไม่เกิน 500,000 
บาท เขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี ปี 2554 กบัสถาบนัการเงินท่ีตนเองมีหน้ีคา้งช าระอยู ่
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีประชาชนผูมี้สิทธิทั้ งหมด 
775,090 ราย และมีมูลหน้ีรวมสูงถึงกวา่ 82,000 ลา้นบาท ซ่ึงนบัไดว้า่สูงท่ีสุดในบรรดาสถาบนัการเงินของรัฐท่ี
ร่วมโครงการ ไดด้ าเนินงานโครงการพกัช าระหน้ี ปี 2554 ตามนโยบายรัฐบาลในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2554 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือแก่เกษตรกรลูกคา้ท่ีมีหน้ีสินท่ีเป็นภาระหนกั โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุงโครงการพกัหน้ีเดิมท่ีก าลงัด าเนินการอยู ่และเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนท่ีเขา้ใชสิ้ทธิ
โครงการน้ีมีความเขม้แขง็และเพ่ิมศกัยภาพในการช าระหน้ี โดยท่ีรัฐบาลเป็นผูรั้บภาระดอกเบ้ียแทนในระยะเวลา
ของโครงการ ซ่ึงผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการนั้นจะตอ้งเป็นเกษตรกรรายยอ่ย และประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีมีหน้ีคงคา้ง
ต ่ากวา่ 500,000 บาท (โยธิน แสวงดี, 2556) 

ดงันั้นเพื่อเป็นการประเมินแนวนโยบายการพกัหน้ีดงักล่าว จึงควรท่ีจะมีการประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการในช่วงระยะเวลา 3 ปี วา่สามารถบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องโครงการมากนอ้ยเพียงใด เพ่ือน าขอ้มูลท่ี
ได้ไปก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินและความยากจนของเกษตรกรรายย่อยและผูมี้รายไดน้้อยท่ี
เหมาะสม 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความสามารถในการช าระหน้ี ของเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการก่อนเขา้ร่วม
โครงการและหลงัจากส้ินสุดโครงการ 

(2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต ของเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการก่อนเขา้ร่วมโครงการและ
หลงัจากส้ินสุดโครงการ 

(3) เพื่อศึกษาปัญหาในการด าเนินการโครงการ และปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของโครงการ 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
 คณะผูว้ิจยัศึกษาท าการออกแบบศึกษาโดยใช้วิธีการแบบผสม (Mixed Method) ในการส ารวจขอ้มูล 
โดยใชแ้บบสอบถามในการหาขอ้มูลดา้นการเงินและการผลิต ใชแ้บบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ในการ
รวบรวมปัญหา อุปสรรค และปัจจยัส าคญัในการพฒันาโครงการ จากนั้นจึงน ามาท าการวิเคราะห์ โดยใชก้าร
เปรียบเทียบและทดสอบสมมติฐานทางสถิติของพารามิเตอร์ของขอ้มูลก่อนและหลงัจากจบโครงการในดา้นตา่งๆ 
รวมถึงการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพื่อคน้หาปัญหาในการด าเนินการโครงการ และปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ
ของโครงการ 
        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ เกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส. ท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี ปี 2554 ในพ้ืนท่ี
ด าเนินงานของ ธ.ก.ส. ทั้ง 9 ฝ่ายกิจการสาขา จ านวน  319,021 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 21 สิงหาคม 2557) โดยผูว้ิจยั
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ได้ด าเนินการสุ่มตัวอย่างลูกค้า ธ.ก.ส. ท่ีเข้าร่วมโครงการพักช าระหน้ี ปี 2554  โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง และแบ่งสัดส่วนใน 9 ภาคๆ ละ 50 คน รวม 450 คน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Yamane (1967) 
โดยค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 และท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยการเลือกจงัหวดัในแต่ละภาคจะเลือกจาก
จงัหวดัท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมโครงการสูงท่ีสุด (อา้งอิงจากขอ้มูลของ ธ.ก.ส.) และเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้เป็นลูกคา้ หรือหัวหนา้
ครัวเรือน  

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ในการค านวณหาความสามารถของเกษตรกรในการช าระหน้ีสินท่ีมีต่อสถาบนัการเงินในภาพรวมของ

ครัวเรือน จะใชก้ารค านวณทางออ้ม จากการหาผลต่างของรายรับรวม และรายจ่ายรวมของครัวเรือน แลว้จึงน ามา
ค านวณเป็นสัดส่วนของภาระหน้ีสินท่ีครัวเรือนนั้นมีอยู ่ดงันั้น ตวัแปรท่ีท าการเก็บขอ้มูลไดแ้ก่ รายรับ รายจ่าย 
ภาระหน้ีสิน และเงินออมของครัวเรือน โดยจ าแนกตามแหล่งท่ีมา และแยกรายจงัหวดั 

ในการค านวณหาประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร จะค านวณจากสดัส่วนของผลผลิตทางการเกษตร
ของครัวเรือน ต่อการใชปั้จจยัการผลิตของครัวเรือน โดยตวัแปรท่ีใชว้ดัผลผลิตทางการเกษตรไดแ้ก่ รายไดจ้าก
การเกษตร และตวัแปรท่ีใชว้ดัปัจจยัการผลิตประกอบดว้ย ท่ีดิน แรงงาน และเงินลงทุน  

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยัประกอบไปดว้ยการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงจะใช้

แบบสอบถามปลายปิด ส าหรับรวบรวมขอ้มูลทางการผลิต และขอ้มูลทางการเงิน ส่วนในการรวบรวมขอ้มูลเชิง
คุณภาพ จะใชเ้คร่ืองมือ 2 ชนิด คือ 1. แบบสมัภาษณ์  และ 2. การสนทนากลุ่ม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. แบบสัมภาษณ์ ส าหรับ 1) กลุ่มลูกคา้ ธ.ก.ส. ท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี ปี 2554 และ 2) ผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งกบัเกษตรกร เช่น ผูน้ าชุมชน และผูข้ายปัจจยัการผลิต เป็นตน้ 3) บุคลากรของ ธ.ก.ส. ท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งในโครงการ 

  2. การสนทนากลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเช่นเดียวกับในขอ้ 1 โดยจะใช้การ
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจ านวน 9 คร้ังๆ ละ 10 ราย 
       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การศึกษาในคร้ังน้ีท าการส ารวจขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นลูกคา้ ธ.ก.ส. ท่ีมีสิทธิพกัช าระหน้ีตามโครงการ
พกัช าระหน้ี ในภูมิภาคต่างๆ ตามการแบ่งเขตสาขาบริการของ ธ.ก.ส. รวมทั้ งหมด 9 ฝ่าย ระหว่างวนัท่ี 3 
พฤศจิกายน – 15 ธนัวาคม 2557 จ านวนทั้งส้ิน 450 ราย  
 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความสามารถในการช าระหน้ี จะใชค้่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า              
T-test ในการทดสอบความแตกต่างของความสามารถในการช าระหน้ี ระหวา่งก่อนและหลงัจากเขา้ร่วมโครงการ  
(สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2547) โดยท่ี ความสามารถในการช าระหน้ี หมายถึง ความสามารถของเกษตรกรในการ
ช าระหน้ีสินท่ีมีต่อสถาบนัการเงินในภาพรวมของครัวเรือน โดยในการประมาณค่าความสามารถน้ี จะใชก้าร
ค านวณทางออ้ม จากการหาผลต่างของรายรับรวม และรายจ่ายรวมของครัวเรือน แลว้จึงน ามาค านวณเป็นสดัส่วน
ของภาระหน้ีสินท่ีครัวเรือนนั้นมีอยู ่ 
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 ความสามารถในการช าระหน้ี  =  
(รายรับรวม−รายจ่ายรวม)

ภาระหน้ีสินของครัวเรือน
   (เท่า) 

   

 ส่วนการประเมินการเปล่ียนแปลงในประสิทธิภาพการผลิตของครัวเรือนนั้น เน่ืองจากในการศึกษาคร้ัง
น้ีท าการศึกษาในหลายภูมิภาคของประเทศไทย โดยในแต่ละพ้ืนท่ีจะมีลกัษณะของการผลิตท่ีแตกต่างกนั โดยบาง
แห่งเป็นการผลิตเชิงเด่ียว บางแห่งเป็นการผลิตแบบผสม ดงันั้นผูว้จิยัจึงใชก้ารค านวณอตัราส่วนของผลผลิตรวม
ของครัวเรือน ต่อปัจจยัการผลิตรวม หรือท่ีเรียกวา่ประสิทธิภาพในการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP) 
เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบผลของแต่ละภูมิภาคได ้(Farell, 1957) 

Coelli et al. (1999) ได้นิยามประสิทธิภาพในการผลิตรวม (TFP) ของหน่วยผลิตแห่งหน่ึงว่า สามารถ
ค านวณจากสดัส่วนระหวา่งผลผลิตทั้งหมดและปัจจยัการผลิตทั้งหมดท่ีใชไ้ปในการผลิต โดย TFP สามารถใชใ้น
การเปรียบเทียบศกัยภาพการผลิตในสองช่วงเวลาใดๆ (เช่น ณ เวลา s และ ณ เวลา t) ของหน่วยผลิตหน่ึงไดโ้ดย
ใชสู้ตรการค านวณดงัน้ี คือ 

In TFPst = 
st

st

IndexInput 

IndexOutput 
ln  

โดยท่ี Output Indexst คือดชันีปริมาณผลผลิตท่ีผลิตได ้Input Indexst คือดชันีปริมาณการใชปั้จจยัการผลิต 
อยา่งไรก็ตามการท่ีจะค านวณดชันีทั้งสองไดน้ั้น จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลปริมาณผลผลิต ปัจจยัการผลิต ราคาสินคา้ 
และราคาปัจจยัการผลิต แต่ในทางปฏิบติัแลว้ขอ้มูลดงักล่าวไม่สามารถหาขอ้มูลราคาปัจจยัการผลิตได ้ เช่น ราคา
ท่ีดิน หรือราคาสินคา้ทุน เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงตอ้งหาดชันีอ่ืนๆ ท่ีไม่จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลราคาสินคา้ ซ่ึงดชันีท่ีมี
ลกัษณะดงักล่าว อนัเป็นท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลายก็คือ ดชันีความสามารถในการผลิตของ Malmquist 

ดชันี Malmquist ถูกน าเสนอโดย  Caves et. Al (1982) เพ่ือใชห้าค าตอบวา่ประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้
ของหน่วยผลิตมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร โดยวธีิการค านวณดชันี Malmquist อธิบายได ้ดงัน้ี 
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โดยท่ี ),,,(0 ttss xyxym หมายถึง ประสิทธิภาพในการผลิตรวม (Productivity) ระหวา่งช่วงเวลา s ถึง
ช่วงเวลา t ซ่ึงหากมีค่ามากกวา่ 1 หมายถึงหน่วยผลิตมีประสิทธิภาพในการผลิต เพ่ิมข้ึนในช่วงเวลา s ถึงช่วงเวลา t   
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xyd หมายถึง การเปล่ียนแปลงประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency Change) จาก

ช่วงเวลา s ถึงช่วงเวลา t  
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xyd   หมายถึง การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยี (Technological change) จาก

ช่วงเวลา s ถึงช่วงเวลา t 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
  ในการรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีไดข้อ้มูลจริงจากกลุ่มทั้งส้ิน 472 ราย เกินกวา่แผนท่ีก าหนดไว ้และเน่ืองจาก
ขอ้มูลท่ีไดเ้พ่ิมเติมเป็นประโยชน์ในการวเิคราะห์ขอ้มูล จึงไดร้วมขอ้มูลจริงทั้ง 472 ชุดขอ้มูลในการวเิคราะห์และ
สรุปผลในคร้ังน้ี ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีพบวา่ ประมาณร้อยละ 70 มี
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อายมุากกวา่ 50 ปี และระดบัอาย ุ40 ปีลงมามีเพียงประมาณร้อยละ 5 เม่ือพิจารณาดา้นระดบัการศึกษาพบวา่ร้อย
ละ 75 โดยประมาณของกลุ่มตวัอย่างมีระดบัการศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาลงไป ดา้นการกระจายตวัของขนาด
ครอบครัวเกษตรกรมีขนาดอยู่ระหว่าง 2-5 คน ซ่ึงเป็นลักษณะของครอบครัวเด่ียว มากกว่าอยู่รวมกันเป็น
ครอบครัวขยาย และรายไดต้่อครัวเรือนต่อเดือนประมาณ 16,000 บาท ส่งผลให้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อเดือนไม่
เกิน 5,000 บาท จากปัจจัยส่วนบุคคลน้ีจะแสดงให้เห็นถึงความน่ากังวลเก่ียวกับแรงงานในภาคการเกษตร 
ความสามารถดา้นการเงินและการลงทุน การใชค้วามรู้ และเทคโนโลยใีหม่ในการผลิต รวมไปถึงแนวคิดเก่ียวกบั
การเปล่ียนแปลงและพฒันาปรับปรุงเกษตรกรท่ีใหข้อ้มูลส่วนใหญ่ท านาปลูกขา้วจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
โดยประมาณ รองลงมา ไดแ้ก่ การรับจา้งนอกภาคเกษตร และการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ร้อยละ 12.5 และ 9.53 
ตามล าดบั นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่เกษตรกรลูกคา้ของ ธ.ก.ส. ท่ีเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ีจ านวนไม่นอ้ย ท่ีปัจจุบนั
ประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร ในส่วนของเกษตรกรท่ีท านาปลูกขา้วนั้นส่วนใหญ่มาจากกลุ่มตวัอย่างใน
จงัหวดันครราชสีมา กาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา และเกษตรกรท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสตัวน์ั้น ส่วนมากจะมาจากกลุ่ม
ตวัอยา่งในจงัหวดัสระบุรี โดยในการส ารวจคร้ังน้ีเกษตรกรบางส่วนมีการผลิตหลายชนิด ดงันั้นในการแบ่งกลุ่ม
จะใชผ้ลิตภณัฑห์ลกัของเกษตรกร 
 ขอ้มูลสรุปการเปรียบเทียบระดบัความสามารถในการช าระหน้ีครัวเรือน ของเกษตรกรก่อนเขา้ร่วม
โครงการและหลงัจากส้ินสุดโครงการ แสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ความสามารถในการช าระหนีข้องเกษตรกร เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ จ าแนกราย

จงัหวดั 

จังหวดั ค่าเฉลีย่อตัราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (ร้อยละ) เปลีย่นแปลง T-Test 

  ปี 2554   ปี 2557    

เชียงใหม่  0.37 0.38 0.01 0.2708 
เพชรบูรณ์ 2.42 4.83 2.41 0.0377* 
ขอนแก่น 1.72 2.53 0.81 0.1801 
นครราชสีมา 10.41 12.06 1.65 0.1567 

สระบุรี 3.94 4.58 0.63 0.3448 
ฉะเชิงเทรา 2.66 2.52 - 0.14 0.4682 
กาญจนบุรี  1.63 2.49 0.86 0.1710 
สุราษฎร์ธานี 4.75 3.32 - 1.44 0.1484 
นครศรีธรรมราช 6.30 2.50 - 3.80 0.0036* 

ค่าเฉลีย่รวม 3.32 3.71 0.39 0.2203 

 
ความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรกรเม่ือส้ินสุดโครงการพกัช าระหน้ี ในปี 2557 อยู่ท่ีระดบั              

ร้อยละ 3.71 แมว้า่ระดบัดงักล่าวจะเพ่ิมข้ึนจากปี 2554 ท่ีมีความสามารถในการช าระหน้ีอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 3.32 อยู่
ร้อยละ 0.39 แต่เม่ือทดสอบสมมติฐานทางสถิติพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระกบั 0.05 หรือ
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กล่าวไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่ความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรกรก่อน และหลงัเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี 
ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั และอยูใ่นระดบัต ่ามาก 
 เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตของครัวเรือนเกษตรกรก่อนเขา้ร่วมโครงการและหลงัจาก
ส้ินสุดโครงการโดยการประเมินการเปล่ียนแปลงในประสิทธิภาพการผลิตรวม (Total Factor Productivity 
Change) ของครัวเรือนนั้น จากการใชเ้คร่ืองมือ Malmquist Total Productivity Change บนฐานการค านวณของ
แบบจ าลอง Data Envelopment Analysis โดยใช้โปรแกรม DEAP 2.0 ของ Tim Coeli (1996) ได้ผลการวัด
ประสิทธิภาพการผลิตของครัวเรือน ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2 การเปลีย่นแปลงในประสิทธิภาพในการผลติของครัวเรือน แยกตามองค์ประกอบ เปรียบเทยีบก่อนและ

หลงัเข้าร่วมโครงการฯ จ าแนกรายจงัหวดั 
 Technical 

Efficiency 
Change 

Technological 
Change 

Pure Technical 
Efficiency 

Change 

Scale Efficiency 
Change 

Total Factor 
Productivity 

Change 

เชียงใหม่ 1.4089 0.9911 1.4202 0.9676 1.3639 
เพชรบูรณ์ 0.9841 0.9967 1.0069 0.9749 0.9808 
ขอนแก่น 1.1271 0.9909 1.1452 0.9742 1.1245 
นครราชสีมา 0.9810 0.9927 1.0011 0.9802 0.9774 
สระบุรี 1.0756 0.9961 1.0791 0.9975 1.0718 
ฉะเชิงเทรา 0.9133 0.9841 1.1164 0.9785 0.9067 
กาญจนบุรี 0.9668 0.9987 0.9818 0.9795 0.9651 
สุราษฎร์ธานี 1.0482 0.9675 1.0518 1.0239 1.0045 
นครศรีธรรมราช 0.9945 0.9750 0.9813 1.0721 0.9618 
ค่าเฉลีย่รวม 1.0584 0.9891 1.0880 0.9906 1.0446 

 
 จากตารางท่ี 2 จะพบวา่ ในภาพรวมในปี 2557 เกษตรกรในกลุ่มตวัอยา่งมีการเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพ
ในการผลิตรวม (Total Factor Productivity Change) จากเดิมร้อยละ 100 ในปี 2554 เป็น 104.46 หรือเพ่ิมข้ึนโดย
เฉล่ียร้อยละ 4.46 เม่ือเทียบกบัระดบัการผลิตในปี 2554 โดยท่ีการเปล่ียนแปลงในประสิทธิภาพการผลิตรวมนั้น 
อาจจ าแนกสาเหตุออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ได้แก่ (1) ผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางเทคนิค 
(Technical Efficiency Change) ของหน่วยผลิตเอง ซ่ึงในภาพรวมทุกจงัหวดัมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 105.84 หรือคิดเป็น
การเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.84 เม่ือเทียบกบัประสิทธิภาพทางเทคนิคของหน่วยผลิตในปี 2554 และ (2) ผลจากการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยี หรือสภาพแวดลอ้มในการผลิตโดยรวม (Technological Change) ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ี
พบว่าเทคโนโลยี หรือสภาพแวดลอ้มในการผลิตภาคเกษตรมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีเป็นลบ หมายถึง
โดยทัว่ไปดชันีสภาพแวดลอ้มการผลิตในปี 2557 นั้นคิดเป็นร้อยละ 98.91 เม่ือเทียบกบัสภาพแวดลอ้มการผลิต
ร้อยละ 100 ในปี 2554 หรือกล่าวอีกอย่างหน่ึงก็คือ สภาพแวดลอ้มโดยรวมในการผลิตภาคเกษตรในปี 2557             
ด้อยกว่าในปี 2554 อยู่ประมาณร้อยละ 1.09 ซ่ึงเม่ือน าผลจากปัจจัยทั้ งสองมาคูณกันก็จะได้ผลลัพธ์เป็นค่า
ประสิทธิภาพในการผลิตรวมท่ีร้อยละ 104.46 ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
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 เม่ือพิจารณาเป็นรายจงัหวดัจะพบวา่กลุ่มเกษตรกรตวัอยา่งจากจงัหวดัเชียงใหม่มีค่าเฉล่ียการเพ่ิมของ
ประสิทธิภาพในการผลิตรวมสูงท่ีสุดอยูท่ี่ร้อยละ 36.39 ซ่ึงเป็นผลมาจากการปรับปรุงดา้นเทคนิคท่ีเพ่ิมข้ึนถึงร้อย
ละ 40.89 ตามมาดว้ยจงัหวดัขอนแก่นท่ีมีการเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพในการผลิตรวมประมาณร้อยละ 12.45 
ในทางตรงกนัขา้มประสิทธิภาพในการผลิตรวมของเกษตรกรในจงัหวดัฉะเชิงเทราลดลงโดยเฉล่ียร้อยละ 9.33 
ทั้งน้ีเป็นผลโดยตรงมาจากการลดลงของประสิทธิภาพทางเทคนิค แสดงให้เห็นถึงการใชปั้จจยัการผลิตท่ียงัไม่มี
ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับเกษตรกรในจังหวดันครศรีธรรมราช กาญจนบุรี นครราชสีมา และเพชรบูรณ์ 
ตามล าดบั 
 เม่ือท าการวิเคราะห์ลงไปในองคป์ระกอบของประสิทธิภาพทางเทคนิคจะพบว่า การเปล่ียนแปลงใน
ประสิทธิภาพทางเทคนิคท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เป็นผลมาจากองคป์ระกอบสองส่วนไดแ้ก่ (1) การเปล่ียนแปลง
ในประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตท่ีแทจ้ริง (Pure Technical Efficiency Change) ซ่ึงในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา
หน่วยผลิตส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตท่ีแท้จริงโดยจะเห็นได้จากการท่ีมีค่าประสิทธิภาพ
มากกวา่ 1 เกือบทุกจงัหวดั ยกเวน้จงัหวดักาญจนบุรี และจงัหวดันครศรีธรรมราช และ (2) การเปล่ียนแปลงใน
ประสิทธิภาพต่อขนาด (Scale Efficiency Change) ซ่ึงพบว่า โดยรวมการผลิตในภาคเกษตรยงัมีขนาดของการ
ผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพ นั่นคือมีค่าประสิทธิภาพต่อขนาดต ่ากว่า 1 หมายถึงการเพ่ิมปัจจยัการผลิตเขา้ไปใน
ระบบผลิต จะไม่ท าให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนในอตัราท่ีเท่ากนั โดยเกษตรกรในเกือบทุกจงัหวดั ยกเวน้ในจงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช มีการผลิตท่ีไม่มีประสิทธิภาพต่อขนาด  

จากการสรุปความคิดเห็นของเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในดา้น
ต่างๆ ท่ีมีต่อการด าเนินงานของโครงการในดา้นต่างๆ พบวา่ผูใ้หข้อ้มูลเกือบทั้งหมดเห็นวา่โครงการพกัช าระหน้ี
มีความเหมาะสม ทั้งในดา้นของระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ วงเงินกู ้และเง่ือนไขต่างๆ ในการเขา้
ร่วมโครงการ และกิจกรรมฟ้ืนฟแูละพฒันาอาชีพในโครงการ อยา่งไรก็ตามอาจมีปัญหาท่ีเกิดข้ึนทั้งก่อน ระหวา่ง 
และหลงัเขา้ร่วมโครงการบา้ง ตามมุมมองท่ีแตกต่างกันระหว่างเกษตรกรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับ
เกษตรกรมีความเห็นว่าปัญหาท่ีควรได้รับการแก้ไขคือ ระยะเวลาของโครงการท่ีน้อยเกินไป และถึงแม้ว่า
ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมฟ้ืนฟูพฒันาอาชีพจะพึงพอใจอยูใ่นระดบัดี แต่เม่ือศึกษาลึกลงไปถึงสาเหตุท่ีไม่สามารถน าไป
พฒันาชีวิตได ้ก็พบวา่เกิดจากการอบรมท่ีไม่สอดคลอ้งการวิชาชีพท่ีท าอยู ่รวมไปถึงขาดแหล่งทุนท่ีจะเร่ิมตน้ท า
อาชีพเสริม เพราะเกษตรกรไม่สามารถกูเ้พ่ิมไดใ้นช่วงระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมโครงการ  

 
6. อภิปรายผล  
 จากผลลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถน าไปสู่ขอ้อภิปรายดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของโครงการ
โดยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของโครงการมากท่ีสุดปัจจัยหน่ึง การคัดเลือก
เกษตรกรท่ีไม่พร้อมเขา้ร่วมโครงการ ไม่มีความตั้งใจจริงท่ีจะพฒันาตนเอง ย่อมส่งผลอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดต้่อ
โครงการ แต่เม่ือค านึงถึงการปฏิบติังานจริง การจ ากดัสิทธิของผูส้มคัรใจเขา้ร่วมโครงการย่อมเป็นไปได้ยาก
เช่นกนั แต่หากทางโครงการฯ สามารถก าหนดกฎเกณฑท่ี์มากข้ึน เพ่ือเป็นการคดักรองเกษตรกรท่ีสมคัรใจจริง
และตั้งใจจริงเท่านั้นเขา้ร่วมโครงการ ความส าเร็จของโครงการก็จะสูงข้ึนในดา้นของคุณภาพโดยสามารถแยก
ออกเป็นสองส่วน ประกอบดว้ย (1) ความตั้งใจจริงในการเขา้ร่วมโครงการซ่ึงเก่ียวโยงกบัอายแุละวิถีการด าเนิน
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ชีวติของเกษตรกร และ (2) วนิยัในการใชจ่้ายของเกษตรกร อยา่งไรก็ตามปัจจยัทางดา้นอายแุละวถีิการด าเนินชีวติ
นั้นเป็นปัจจยัทางดา้นบุคคลท่ีแกไ้ขไดย้าก แมว้า่จะส่งผลโดยตรงต่อโครงการ ดงันั้นในการด าเนินโครงการคร้ัง
ต่อไป ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแสดงออกถึงความตั้งใจจริงในการเขา้ร่วมโครงการควรใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการคดัสรร
เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการฯ โดยค านึงถึงความส าเร็จของโครงการฯ เป็นหลกั อีกส่วนหน่ึงคือ วินยัในการใชจ่้าย 
ท่ีแสดงออกจากการท าบญัชีรายรับรายจ่ายครัวเรือน ซ่ึงในเร่ืองน้ีเคร่ืองมือท่ีโครงการฯ ใชอ้ยูน่ั้นมีประสิทธิภาพดี
แลว้ (รวมถึงตวัเกษตรกรเองท่ีมองเห็นความส าคญั) เพียงแต่อาจจะขาดการติดตามอย่างจริงจงัจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงการ 

ในด้านของกระบวนการ การคัดเลือกผูเ้ข้าร่วมโครงการเป็นปัจจัยหลักอย่างหน่ึงท่ีจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของโครงการ กล่าวคือ หากสามารถคดัเลือกเกษตรกรท่ีเหมาะสมกบัโครงการมาเขา้ร่วมโครงการได้
แลว้ ความส าเร็จของโครงการยอ่มเป็นไปไดสู้งกว่าการคดัเลือกท่ีไม่เหมาะสม ส่วนปัจจยัทางเศรษฐกิจทั้งเร่ือง
ตน้ทุนและการตลาดเป็นปัจจยัภายนอกท่ีสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความส าเร็จของโครงการ การ
แกปั้ญหานั้นท าไดย้ากส าหรับปัจจยัน้ี แต่ก็สามารถบรรเทาไดด้ว้ยการจดัการอบรมท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมซ่ึงจะ
แตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนท่ีการเกษตร (ชนิดของการเพาะปลูก หรือ ชนิดของสตัวท่ี์เล้ียง) การอบรมท่ีเหมาะสม
ย่อมหมายถึงการอบรมท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นการอบรมเพ่ืออาชีพเสริม การ
อบรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต การอบรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ โดยส่ิงเหล่าน้ีตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของตลาดเป็นหลกั 
เพราะหากการอบรมนั้นๆไม่สามารถตอบโจทยข์องตลาดได ้มนัก็จะไม่ช่วยให้เกษตรกรมีฐานะทางการเงินท่ี
มัน่คงข้ึนแต่อยา่งใด 

  
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

 (1) การด าเนินโครงการฯ ในคร้ังต่อไป ควรเนน้ท่ีเร่ืองคุณภาพในของความส าเร็จของโครงการดา้น
ผลลพัธ์ หรือผลผลิต มากกวา่ความส าเร็จท่ีมาจากปริมาณผูเ้ขา้ร่วมโครงการ เน่ืองการการด าเนินการโครงการใน
คร้ังน้ี ขาดการคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมโครงการในดา้นความพร้อม ตลอดจนการส ารวจความตอ้งการดา้นการพฒันา
อาชีพ เป็นการท าโครงการในภาพรวมทั้งประเทศ ซ่ึงหากจะท าให้ส่งผลดีในระยะยาวควรมีการท าโครงการ
ตน้แบบจากเกษตรกรท่ีมีความพร้อมก่อน เม่ือโครงการตน้แบบส าเร็จ โดยคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีข้ึนอย่าง
เป็นรูปธรรม การจดัโครงการฯ ในคร้ังต่อไป ยอ่มไดรั้บความสนใจและความตั้งใจจากเกษตรกรมากข้ึน เพราะ
เกษตรกรสามารถมองเห็นตวัอยา่งความส าเร็จท่ีเกิดท่ีมาจากประสบการณ์และการรับรู้ใกลเ้คียงกบัท่ีตนมี หรือใน
พ้ืนท่ีท่ีตนอาศยัอยูน่ั้นเอง  

(2) ควรจดัให้มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลกิจกรรมต่างๆ อย่างจริงจงั ตั้งแต่ก่อนเขา้ร่วม
กิจกรรมจนส้ินสุดกิจกรรม โดยการตรวจสอบจะตอ้งท าทั้งระบบตั้งแต่เร่ิมตน้เสนอโครงการ เพ่ือให้ไดโ้ครงการ
ท่ีตอบสนองความตอ้งการของเกษตรกรในพ้ืนท่ีนั้นๆ มากท่ีสุด รวมถึงการจดัการอบรมท่ีหลากหลายและเป็นไป
ไดใ้นการน ากลบัมาด าเนินการต่อในทางปฏิบติัของเกษตรกร มีการประเมินหลงัการอบรมถึงองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บ
วา่สามารถน ากลบัไปด าเนินการต่อได ้มีการติดตามผลหลงัการอบรมวา่เกษตรกรมีปัญหาในการด าเนินการนั้นๆ 
หรือไม่ พร้อมทั้งการเตรียมการช่วยเหลือ และสุดทา้ยตอ้งมีการติดตามผลเป็นระยะ จนกวา่เกษตรกรสามารถท า
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อาชีพเสริมนั้นๆ ไดอ้ยา่งดี โดยการติดตามนั้นจะตอ้งประสานดว้ยกนัหลายหน่วยงานในการเป็นพ่ีเล้ียงคอยให้
ค  าปรึกษา และแนะน าเป็นระยะๆ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรมีการส ารวจแยกประเภทของการผลิตทางการเกษตร เน่ืองจากแต่ละพ้ืนท่ีของประเทศมีปัจจยั

ทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการเปรียบเทียบในภาพรวมท่ีมีสภาพแวดลอ้มทางการผลิตแตกต่างกนั อาจท า
ใหมี้ความคลาดเคล่ือนในการแปลผลได ้

(2) การส ารวจความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจดว้ยวธีิการทางเศรษฐมิติ อาจช่วยใหก้ารประเมินผลโครงการ
แกปั้ญหาความยากจนดว้ยการพกัช าระหน้ีมีความครบถว้นมากยิง่ข้ึนในหลายมิติ  

 
8. กติติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัย เ ร่ือง น้ีมีว ัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ด้านการท่องเ ท่ียวในจังหวัด

นครศรีธรรมราช และเพื่อเสนอแนวทางพฒันาการจดัการโลจิสติกส์ดา้นการท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
โดยใชว้ิธีการวิจยัแบบผสมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การวิจยัเชิงปริมาณเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม วิเคราะห์
ขอ้มูลหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิจยัเชิงคุณภาพ ศึกษาโดยจดัประชุมกลุ่ม
เพ่ือระดมความคิดเห็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัการใหบ้ริการโลจิสติกส์ ทั้ง 3 
ดา้นไดแ้ก่ การเคล่ือนท่ีทางกายภาพ การเคล่ือนท่ีของขอ้มูลข่าวสาร และการเคล่ือนท่ีดา้นการเงิน อยู่ในระดบั
ปานกลาง ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจากการประชุมกลุ่มย่อยมีขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ ได้แก่ จังหวดัควร
จดัระบบการจราจรท่ีไดม้าตรฐาน มีรถสาธารณะทั้งในเมืองและรอบนอกให้ครอบคลุมตามความตอ้งการ ควร
ปรับปรุงระบบคมนาคมท่ีจะท าให้นักท่องเท่ียวสามารถเขา้มาในแหล่งท่องเท่ียวไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภยั ควรมีป้ายประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวและแจง้ปฏิทินกิจกรรม ประเพณีในรอบปี  

 

ค าส าคญั : นครศรีธรรมราช โลจิสติกส์การท่องเท่ียว การเคล่ือนท่ีทางกายภาพ การเคล่ือนท่ีดา้นขอ้มูลข่าวสาร     
                  การเคล่ือนท่ีดา้นการเงิน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1)  investigate the Tourism Logistics Management in Nakhon Si 
Thammarat and 2)  to develop Tourism Logistics Management. The research was carried out by using mixed 
methods research design. To obtain the research data, the questionnaire was employed to find out frequency, 
percentage, means and standard deviation. The focus group was conducted by using a structured interview form 
to find out the suggestions of tourism the stakeholders. The results showed that 1) the Tourism Logistics in three 
aspects: the physical flow, information flow and financial flow were at moderate level, 2)  Focus Group the 
stakeholders on tourism in Nakhon Si Thammarat  suggested that the province should provide the standard traffic 
system, the public transportation  in and around the city that suits to the needs of the tourists, improve the 
communication system which enable the tourists to easily go to the tourist attractions quickly, conveniently and 
safely, provide the tourism signs which inform tourists about the calendar of the annual activities and festivals. 
 

KEYWORDS : Nakhon Si Thamamrat ,Logistics Tourism, physical flow, information flow, financial flow 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 นครศรีธรรมราช เป็นเมืองท่ีมีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน มีวิวฒันาการต่อเน่ืองมีความส าคญัทั้งในดา้น
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และศาสนา มากท่ีสุดเมืองหน่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ดงัค า
ขวญัประจ าจงัหวดัท่ีวา่ “นครศรีธรรมราช เมืองประวติัศาสตร์ พระธาตุทองค า ช่ืนฉ ่าธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เคร่ือง
ถมสามกษตัริย ์มากวดัมากศิลป์ ครบส้ินกุง้ปู” นครศรีธรรมราชมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง มาไม่นอ้ย
กวา่ 1,800 ปี หลกัฐานทางโบราณคดีและหลกัฐานทางเอกสารท่ีปรากฏในขณะน้ี ยืนยนัไดว้า่นครศรีธรรมราช มี
ก าเนิดมาแล้วตั้ งแต่พุทธศตวรรษท่ี 7 เ ป็นอย่างน้อย(ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช) ด้วยเหตุ ท่ี
นครศรีธรรมราชมีประวติัอนัยาวนานตั้งแต่ก่อนกรุงสุโขทยั ซ่ึงถือวา่เป็นราชธานีแรกของไทยมีความเจริญรุ่งเรือง
ทางพทุธศาสนา และศาสนาพราหมณ์ ดา้นศิลปวฒันธรรม เช่น ประติมากรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ช่างฝีมือ
พ้ืนบา้น การละเล่น และขนบธรรมเนียมประเพณีอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมจึงมีมาก ซ่ึงชาวเมืองยงัยดึถือปฏิบติั
กนัอยู่ในปัจจุบนั อีกทั้งมีอารยธรรมและศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาติมาจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี เช่น 
ประเพณีแห่ผา้ข้ึนธาตุ  ประเพณีแห่หมรับ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประเพณีแห่นางดาน เป็นตน้ 
 ภูมิประเทศของจงัหวดันครศรีธรรมราชมีความหลากหลายประกอบดว้ยพ้ืนท่ีท่ีเป็นภูเขา ท่ีราบ และ
ทะเล จึงก่อก าเนิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์แบบ มีสวนผลไมจ้ านวนมาก ท่ีเหมาะแก่การเยี่ยมชมและสัมผสั
ล้ิมรสผลไมท่ี้หลากหลายเช่น เงาะ มงัคุด ทุเรียน ลองกอง ลางสาด จ าปาดะ เป็นตน้ ดา้นแหล่งท่องเท่ียวมีกระจาย
อยู่แทบทุกอ าเภอ เส้นทางการท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของประวติัศาสตร์ วฒันธรรม เท่ียวสวนสมรมท่ี
หมู่บา้นคีรีวง กิจกรรมนัง่เรือดูโลมาสีชมพท่ีูหาดขนอม กิจกรรมล่องแก่งกรุงชิง นบัวา่เป็นกิจกรรมท่ีสนุก ทา้ทาย 
จากลกัษณะเด่นท่ีควรแก่การท่องเท่ียวของจงัหวดันครศรีธรรมราชจึงท าให้ไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียว
อยา่งต่อเน่ือง 
 

จ านวน
นักท่องเทีย่ว 

ปี พ.ศ.2555 ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558 

ชาวไทย 1,741,263 1,741,263 2,272,130 2,520,843 
ชาวต่างประเทศ 34,775 34,775 41,559 44,902 

รวม 1,776,038 2,026,681 2,313,689 2,565,745 
ท่ีมา : ส านกังานสถิติแห่งชาติ กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 
 จากท่ีมีจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี แต่ท่ีส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหก้ารท่องเท่ียวประสบความส าเร็จเกิด
จากสามส่วน (คมสนั สุริยะ, 2552) คือแหล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียว และระบบโลจิสติกส์ท่องเท่ียว โลจิสติกส์เป็น
กระบวนการท่ีจดัให้มีการบริหารจดัการและการประสานงานของกิจกรรมทั้งหมด (Stephen J. Page, 2009,228) 
ซ่ึงโลจิสติกส์ของการท่องเท่ียวท่ีจะศึกษาไดแ้ก่ การจดัการเร่ือง การเคล่ือนท่ีทางกายภาพ (Physical Flow) การ
เคล่ือนท่ีของขอ้มูลข่าวสาร (Information Flow)และการเคล่ือนท่ีดา้นการเงิน (Financial Flow) งานวิจัยเร่ืองน้ี
ท าการศึกษาวา่จงัหวดันครศรีธรรมราช มีการจดัการโลจิสติกส์ดา้นการท่องเท่ียวอย่างไร และควรปรับปรุงการ
ให้บริการโลจิสติกส์ดา้นการท่องเท่ียวในดา้นใดบ้าง โดยผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามกรอบแนวคิด
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ของโลจิสติกส์ดา้นการท่องเท่ียว ทั้งน้ีเพ่ือให้จงัหวดันครศรีธรรมราชไดพ้ฒันาดา้นโลจิสติกส์ให้เจริญกา้วหน้า
ยิง่ข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาการจดัใหบ้ริการโลจิสติกส์ดา้นการท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช  
(2) เพื่อเสนอแนวทางพฒันาการใหบ้ริการโลจิสติกส์ดา้นการท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช  
 

3. วธีิด าเนินการวจัิย 
3.1 แบบแผนการวจิยั  
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสม (Mixed-Methods Research) คือเป็นการวิจยัเชิงปริมาณและการ

วิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูว้ิจัยได้ด าเนินการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และศึกษาโดยจดัประชุมกลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

3.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช หน่วยงาน

ภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช   
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั    

1. นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช ผูว้จิยัไดเ้ลือกท าการสุ่มตวัอยา่งโดยใช้
หลกัทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ซ่ึงเป็นการเลือกขอ้มูลท่ีคิดวา่สามารถเป็นตวัแทนของประชากรในการวิจยัทางการท่องเท่ียวได ้ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 
นกัท่องเท่ียวชาวไทย และนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ จ านวน 400 คน  

2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดแ้ก่ 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั ทอ้งถ่ินจงัหวดั องค์การบริหารส่วนจงัหวดั องค์การ
บริหารส่วนต าบล หอการคา้จงัหวดั สมาคมธุรกิจการท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชน นกัท่องเท่ียว ซ่ึง
ไดม้าจากการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 12 คน  

3.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
วธีิการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการดงัน้ี 

3.3.1 ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
ท าการศึกษาคน้ควา้ เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ศึกษาวธีิการและ
วธีิสร้างแบบสอบถามและเคร่ืองมือในการคน้ควา้วจิยั 

3.3.2 ก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
3.3.3 น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนไปเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของถอ้ยค า โดยหาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัเน้ือหา 
(IOC : Index of item objective congruence) (รัตนะ บวัสนธ์, 2552, 81-82) โดยมีค่า IOC ทุกขอ้เท่ากบั 1.00  
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3.3.4 น าเคร่ืองมือมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ และน าไปทดลองใช ้(Try – 
Out) กบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ10 ของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งโดยท าการเก็บแบบสอบถามจ านวน 
40 ตวัอยา่ง เพ่ือทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) จากนั้นทดสอบความเช่ือมัน่ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่มากกวา่ 0.6   

3.3.5 น าผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเสนอผูท้รงคุณวฒิุเพื่อการปรับปรุง
แกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน าอีกคร้ังแลว้จดัท าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ต่อไป 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การส ารวจขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการ

สัมภาษณ์ ศึกษาจากหนงัสือ อินเตอร์เน็ต และส านกังานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จงัหวดันครศรีธรรมราช 
โดยท าการศึกษาในอ าเภอท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัและไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวคือ อ าเภอเมือง อ าเภอ
ท่าศาลา อ าเภอสิชล อ าเภอขนอม อ าเภอปากพนงั อ าเภอลานสกา อ าเภอร่อนพิบูลย ์และอ าเภอนบพิต า โดยใช้
เคร่ืองมือในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีการด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

 ส่วนที ่1 การวจิยัเชิงปริมาณโดย แบบสอบถาม (Questionnaires)  
แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ซ่ึงแบบสอบถามจะแบ่งออกแบบ เป็น 3 ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย  เพศ อาย ุ

การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ และพฤติกรรมการท่องเท่ียว การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวจงัหวดั
นครศรีธรรมราช มีลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของการจดัการโลจิสติกส์ดา้นการท่องเท่ียว 
ในจงัหวดันครศรีธรรมราช โดยก าหนดค าตอบให้เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยให้ผูต้อบ
เลือกตอบตามความรู้สึกของตนเองโดยแบ่งเป็น 5 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด และมีเกณฑ์
การใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
       ช่วงคะแนนเฉล่ีย                    ความหมาย 
  4.20-5.00  หมายถึง ความคิดเห็นของการจดัการโลจิสติกส์ระดบัมากท่ีสุด 
  3.40-4.19  หมายถึง ความคิดเห็นของการจดัการโลจิสติกส์ระดบัมาก 
  2.60-3.39  หมายถึง ความคิดเห็นของการจดัการโลจิสติกส์ระดบัปานกลาง 
  1.80-2.59  หมายถึง ความคิดเห็นของการจดัการโลจิสติกส์ระดบันอ้ย 
  1.00-1.79  หมายถึง ความคิดเห็นของการจดัการโลจิสติกส์ระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ตามประสบการณ์ท่ีไดรั้บ
จากการท่องเท่ียว และขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม เก่ียวกบัโลจิสติกส์ดา้นการท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด (Opened Form) โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามกรอกขอ้มูลลงในท่ีวา่งท่ีก าหนดให ้
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 ส่วนที ่2 การวจิยัเชิงคุณภาพโดยใช้วธีิการสนทนากลุ่มเพือ่ระดมความคดิเห็น (Focus Group) 
เ ม่ือได้ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม ผู ้วิจัยจัดสนทนากลุ่มเพ่ือน าเสนอผลการวิเคราะห์

แบบสอบถามจากนกัท่องเท่ียว การจดัประชุมกลุ่มระดมความคิดเห็นจากนกัวิชาการและหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย การท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดั ทอ้งถ่ิน
จงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนต าบล หอการคา้จงัหวดั วสิาหกิจชุมชน นกัท่องเท่ียว เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการพฒันาดา้นโลจิสติกส์การท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช  

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
ผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับการวิจยั

ทางสังคมศาสตร์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชท้ฤษฎีทางสถิติมาวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
การศึกษาโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

3.5.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใชว้เิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซ่ึงขอ้มูลท่ีใช้
ในการวเิคราะห์มีดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบั เก่ียวกบั เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได้ และขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียว และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร การท่องเท่ียว
จงัหวดันครศรีธรรมราช วเิคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการให้บริการโลจิสติกส์ด้านการท่องเท่ียวในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) โดยน ามาวิเคราะห์ขอ้มูล 
เพ่ือหาค่าเฉล่ีย (µ)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(σ) โดยก าหนดค่าโดยแบ่งเป็นระดบั 5 คือมากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด และมีเกณฑค์ะแนนท่ีใชใ้นการก าหนดช่วงค่าเฉล่ีย (µ) ตามแบบของเบสท ์(Best,1989 อา้ง
ถึงใน พนัธณีย ์วหิคโต, 2551, 75)  

3.5.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มเพ่ือระดม
ความคิดเห็น ผูว้จิยัจดัสนทนากลุ่มเพ่ือน าเสนอผลการวเิคราะห์จากการสอบถามจากนกัท่องเท่ียว และระดมความ
คิดเห็นจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 12 คน 
 หลงัจากท าการสนทนากลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็น (Focus Group)  จะไดแ้นวทางการพฒันาการ
ใหบ้ริการ โลจิสติกส์ดา้นการท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช ในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี                   
 1. ดา้นการเคล่ือนท่ีทางกายภาพ  
                   2. การเคล่ือนท่ีของขอ้มูลข่าวสาร        
                   3. การเคล่ือนท่ีดา้นการเงิน 
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4. สรุปผลการวจัิย  
 1.ขอ้มูลสถิติพรรณนา 

1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เพศหญิง(56.50) อายุระหว่าง 20-39 ปี(57.50) สถานภาพโสด(51.25) การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี(63.50) เดินทางมาท่องเท่ียวด้วยตนเอง(89.25)ใช้รถยนต์(73.25)ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่ปรึกษาเพ่ือน/ญาติ/เพ่ือนร่วมงาน ( 54.75)  

1.2 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการใหบ้ริการโลจิสติกส์ดา้นการท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราช  
  1.2.1 การใหบ้ริการโลจิสติกส์ดา้นการท่องเท่ียวทางดา้นกายภาพ 
 
ตารางที ่1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลเก่ียวกบัการใหบ้ริการโลจิสติกส์ 

การท่องเท่ียวทางดา้นกายภาพ 
ระดบัการให้บริการโลจสิตกิส์ด้านการท่องเทีย่ว 𝜇  𝜎 แปลผล 

1. ทางด้านกายภาพ    
1.1 ความสะดวกของระบบการขนส่งสาธารณะและการจราจรทางถนน 3.16 0.911 ปานกลาง 
1.2 ความปลอดภยัในการเดินทาง 3.28 0.868 ปานกลาง 
1.3 ความปลอดภยั ณ สถานท่ีท่องเท่ียว และท่ีพกั 3.64 0.859 มาก 
1.4 ความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียว 3.38 0.800 ปานกลาง 
1.5 ความพร้อมดา้นแพก็เกจทวัร์ บริษทัน าเท่ียว 3.18 0.975 ปานกลาง 
1.6 ความพร้อมของการใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3.63 0.874 มาก 
1.7 ระบบการติดต่อของหาย การไดรั้บของคืน 3.05 0.970 ปานกลาง 
1.8 มนุษยสมัพนัธ์ การใหบ้ริการดว้ยอธัยาศยั ไมตรีท่ีดี  3.79 0.933 มาก 

รวม 3.39  ปานกลาง 
 
 จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน เห็นว่าการให้บริการโลจิสติกส์ด้านการเคล่ือนท่ีทางกายภาพ ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางคือมีค่าเฉล่ีย 3.39 เม่ือพิจารณาเป็นประเด็นพบวา่ ระดบัการใหบ้ริการท่ีอยูใ่นระดบั
มากได้แก่ การมีมนุษยสัมพนัธ์ การให้บริการดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดี มีค่าเฉล่ีย 3.79  ซ่ึงเป็นระดับสูงสุด ส่วน
อนัดบัรองลงมาคือ ความปลอดภยั ณ สถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกั มีค่าเฉล่ีย 3.64  ในขณะท่ีความพร้อมของการ
ใหบ้ริการอาหารและเคร่ืองด่ืม มีค่าเฉล่ีย 3.63 ตามล าดบั  

1.2.2 การใหบ้ริการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวทางดา้นการเคล่ือนท่ีของขอ้มูลข่าวสาร 
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ตารางที ่2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลเก่ียวกบัการใหบ้ริการโลจิสติกส์การท่องเท่ียว    
ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของนกัท่องเท่ียว   

ระดบัการให้บริการโลจสิตกิส์ด้านการท่องเทีย่ว 𝜇  𝜎  แปลผล 

2. ทางด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์    
2.1 มีขอ้มูลแนะน าเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว แผนท่ีท่องเท่ียว 3.15 1.127 ปานกลาง 
2.2 มีขอ้มูลแนะน าเก่ียวกบัสถานท่ีพกั โรงแรม รีสอร์ท 3.48 0.861 ปานกลาง 
2.3 มีขอ้มูลการท่องเท่ียวแจกฟรี ณ สถานีขนส่ง หรือ สนามบิน 3.07 1.019 ปานกลาง 
2.4 มีขอ้มูลแนะน าเก่ียวกบัร้านอาหาร ของอร่อยเมืองนคร 3.40 0.986 ปานกลาง 
2.5 มีขอ้มูลแนะน าเก่ียวกบัสินคา้พ้ืนเมือง/ของท่ีระลึก/ของฝาก 3.39 1.046 ปานกลาง 
2.6 มีขอ้มูลแนะน าเก่ียวกบักิจกรรมงานประจ าปี ประเพณี และ
เทศกาลต่างๆของจงัหวดันครศรีธรรมราช 

3.53 0.933 มาก 

2.7 มีป้ายบอกทาง และ ป้ายแนะน าสถานท่ี 3.47 0.906 ปานกลาง 
รวม  3.36  ปานกลาง 

 
 จากขอ้คิดเห็น พบว่าการให้บริการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวทางด้านการเคล่ือนท่ีของขอ้มูลข่าวสาร 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางคือมีค่าเฉล่ีย 3.36 เม่ือพิจารณาเป็นประเด็นพบวา่ ระดบัการใหบ้ริการท่ีอยูใ่นระดบั
มากได้แก่ การมีขอ้มูลแนะน าเก่ียวกับกิจกรรมงานประจ าปี ประเพณี และเทศกาลต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 3.53  การ
เคล่ือนท่ีของขอ้มูลข่าวสารท่ีมีการให้บริการท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีขอ้มูลแนะน าเก่ียวกบัสถานท่ีพกั 
โรงแรมรีสอร์ท มีค่าเฉล่ีย 3.48 รองลงมาคือมีป้ายบอกทาง และป้ายแนะน าสถานท่ี มีค่าเฉล่ีย 3.47  

1.2.3 การใหบ้ริการโลจิสติกส์ดา้นการท่องเท่ียวทางดา้นการเงิน 
 

ตารางที ่3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของขอ้มูลเก่ียวกบัการใหบ้ริการโลจิสติกส์ 
  ดา้นการเคล่ือนท่ีดา้นการเงิน 
ระดบัการให้บริการโลจสิตกิส์ด้านการท่องเทีย่ว 𝜇  𝜎 แปลผล 

3. ทางด้านการเงนิ 
 3.1 มีความสะดวกในการใชบ้ตัรเครดิต/บตัรเดบิต 3.30 0.925 ปานกลาง 
3.2 มีความสะดวกในการใชบ้ตัร เอทีเอม็ 3.59 0.798 มาก 
3.3 มีความสะดวกในการช าระเงินค่าสินคา้และบริการท่องเท่ียว 3.54 0.839 มาก 

รวม 3.48  ปานกลาง 
 

ขอ้คิดเห็นการให้บริการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวดา้นการเงิน พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางมี
ค่าเฉล่ีย 3.48 เม่ือพิจารณาเป็นประเด็นพบวา่ระดบัการใหบ้ริการท่ีอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ มีความสะดวกในการใช้
บตัรเอทีเอ็ม มีค่าเฉล่ีย 3.59 ซ่ึงเป็นระดบัสูงสุด รองลงมาคือ มีความสะดวกในการช าระเงินค่าสินคา้และบริการ
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ท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ีย 3.54 ส่วนระดบัการใหบ้ริการ โลจิสติกส์การท่องเท่ียวทางดา้นการเงินท่ีมีการใหบ้ริการระดบั
ปานกลางคือ มีความสะดวกในการใชบ้ตัรเครดิต/บตัรเดบิต มีค่าเฉล่ีย 3.30 

2. ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ผลจากการสนทนากลุ่มระดมความคิดเห็น ได้ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในการ
ให้บริการโลจิสติกส์ดา้นการท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดแ้ก่ จงัหวดัควรมีการประชาสัมพนัธ์ แนะน า
แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัมีความหลากหลายเช่น สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ทะเล ภูเขา น ้ าตก อุทยานแห่งชาติ ควรมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและรายละเอียด
เก่ียวกบัการท่องเท่ียว เพ่ิมช่องทางผ่านส่ือเพ่ือการประชาสัมพนัธ์รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เช่น 
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ท่ีพกั ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก เป็นตน้ ควรมีป้ายประชาสัมพนัธ์ขนาดใหญ่ เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวและแจง้ปฏิทิน กิจกรรม ประเพณี ในรอบปีของจงัหวดั เช่ือมโยงความเป็นเมือง
ประวติัศาสตร์ เดินตามรอยประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของแหล่งท่องเท่ียว ขอ้มูลการเดินทาง ขอ้มูลดา้นของฝาก 
เพื่อให้คนในจงัหวดัไดท้ าหน้าท่ีเป็นเจา้บา้นท่ีดี และเป็นผูป้ระชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวให้กับจงัหวดั ควรมี       
กศุโลบายในการดึงดูดนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากนครศรีธรรมราชเป็นเมืองประวติัศาสตร์ ควรจดัท าเสน้ทางสกัการะ
ส่ิงศกัด์ิสิทธิ ผูกเร่ืองราววดัท่ีมีประวติัเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กนั อีกทั้งควรจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ี
ดึงดูดนักท่องเท่ียว เช่น การจดันิทรรศการทางการท่องเท่ียว การจดัแรลล่ีไหวพ้ระเกา้วดั เพ่ือเน้นค าขวญัของ
จงัหวดัท่ีวา่ “นครเมืองพระ” ควรรณรงคใ์หร้ถโดยสารประจ าทางทุกชนิด เช่น รถตู ้รถบสั รถสองแถว เป็นตน้ ท า
การติดสติกเกอร์ภาพถ่ายของแหล่งท่องเท่ียวรอบคนัรถ เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์และดึงดูดนกัท่องเท่ียว ควรมี
อาสาสมคัรมคัคุเทศกน์อ้ยซ่ึงเป็นไกดแ์นะน าสถานท่ีท่องเท่ียวโดยร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษา  

 
5. อภิปรายผล  
 จากการศึกษาโลจิสติกส์ดา้นการท่องเท่ียวจงัหวดันครศรีธรรมราช สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. การเคล่ือนท่ีทางกายภาพ (Physical flow) 
     1.1 การคมนาคม ความสะดวกของระบบการขนส่งสาธารณะและการจราจรทางถนน และความ
ปลอดภยัในการเดินทางในจงัหวดันครศรีธรรมราช อยูใ่นระดบัปานกลาง ควรจดัระบบการจราจรท่ีไดม้าตรฐาน 
เน้นการบริการรถสาธารณะทั้งในเมืองและรอบนอกให้ครอบคลุมตามความตอ้งการ มีตารางเดินรถท่ีแน่นอน
ส าหรับรถโดยสารประจ าทาง และรักษาเวลาในการเดินรถ การท่ีจะเพ่ิมและดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้ากข้ึนไดน้ั้น 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรปรับปรุงระบบคมนาคมท่ีจะท าใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเขา้มาในแหล่งท่องเท่ียวไดง่้าย 
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั สอดคลอ้งกบั คมสัน สุริยะ (2548) ไดศึ้กษาระบบโลจิสติกส์ส าหรับการขนส่ง
ผูโ้ดยสารในจงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษาพบวา่ จงัหวดัเชียงใหม่ยงัไม่มีระบบขนส่ง มวลชนของรัฐ รถสองแถว
แดงท่ีให้บริการอยูใ่นปัจจุบนัยงัมีความแตกต่างกนัในดา้นมาตรฐานการบริการ ความสะดวกและความปลอดภยั 
จึงควรจัดให้มีระบบขนส่งมวลชนในเชียงใหม่ท่ีให้บริการอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นเวลา และ
สอดคลอ้งกบั เถกิงศกัด์ิ ชยัชาญ (2555)ไดศึ้กษาการจดัการโลจิสติกส์ส าหรับการท่องเท่ียวในอ าเภอวงัน ้ าเขียว 
จงัหวดันครราชสีมา มีขอ้เสนอแนะให้ปรับปรุงประเด็นหลกัคือ การท าให้นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้มาในแหล่ง
ท่องเท่ียวไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั 
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     1.2 แหล่งท่องเท่ียวด้านความปลอดภยั ณ สถานท่ีท่องเท่ียวและท่ีพกัอยู่ในระดบัมาก ส่วนความ
สะอาดของแหล่งท่องเท่ียว ความพร้อมดา้นแพ็กเกจทวัร์บริษทัน าเท่ียว และระบบการติดต่อของหายการไดรั้บ
ของคืนอยู่ในระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่าผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกส่วนควรช่วยกนัรณรงค์เร่ืองความสะอาด 
ความปลอดภยั และด้านคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้แก่นักท่องเท่ียวเม่ือเดินทางมาท่องเท่ียว
จงัหวดันครศรีธรรมราช และส่งเสริมการเป็นเจา้บา้นท่ีดี การมีมนุษยสัมพนัธ์ การให้บริการดว้ยอธัยาศยั ไมตรีท่ี
ดี ส่งเสริมให้ดียิ่งๆข้ึน สอดคลอ้งกับ Lumsdon and Page (2004) จากการศึกษาเร่ืองคุณภาพของการเดินทาง
ท่องเท่ียวไปยงัเมืองท่องเท่ียว ใหแ้นวคิดในการประเมินคุณภาพของการขนส่งผูโ้ดยสารไปยงัเมืองท่องเท่ียวใน 8 
ประเด็น ดังน้ี ความพร้อมในการบริการ (Availability) ความสามารถในการใช้บริการ (Accessibility) การให้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและทนัเวลา (Information) จงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม (Time) การบริการผูโ้ดยสาร (Customer 
care) ความสะดวกสบาย (Comfort) ความปลอดภยั (Security) ความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Environment)  
 2. การเคล่ือนท่ีของขอ้มูลข่าวสาร (Information Flow) 
 จากการศึกษาการเคล่ือนท่ีของขอ้มูลข่าวสารเกือบทุกส่วนจะอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ มีขอ้มูล
แนะน าเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว แผนท่ีท่องเท่ียว สถานท่ีพกัโรงแรมรีสอร์ท ร้านอาหารของอร่อยเมืองนคร 
สินคา้พ้ืนเมือง/ของท่ีระลึก/ของฝาก และ ป้ายบอกทาง ป้ายแนะน าสถานท่ี เป็นผลการศึกษาท่ีเห็นถึงการขาดการ
ประชาสัมพนัธ์จงัหวดัดา้นการท่องเท่ียว ดงันั้นผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ควรเน้นการติดต่อส่ือสารและ
ประสานงานเพื่อน าขอ้มูลมาประชาสัมพนัธ์คร้ังใหญ่และหลายๆช่องทาง เช่นการออกรายการวิทยุโทรทศัน์ 
เผยแพร่ทางเวปไซต ์ป้ายประชาสัมพนัธ์อิเลคโทรนิค สติกเกอร์ติดรถโดยสารสาธารณะ ป้ายไวนิว หนงัสือพิมพ ์
นิตยสาร เป็นตน้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของเมธี พ่ึงสุจริต และ พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย ์(2557) ท่ีได้ศึกษาแนว
ทางการพฒันาการบริหารจดัการการท่องเท่ียวในอ าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจยัพบวา่ควรมีการ
จดัท าเอกสารเผยแพร่เพื่อการประชาสมัพนัธ์ทางส่ือต่างๆ  
 3. การเคล่ือนท่ีดา้นการเงิน (Financial Flow) 
 จากการศึกษาการเคล่ือนท่ีดา้นการเงิน มีการใหบ้ริการระดบัมาก ทั้งความสะดวกในการใช ้บตัรเอทีเอม็ 
การช าระเงินค่าสินคา้และบริการท่องเท่ียว แสดงให้เห็นถึงความทนัต่อยุคสมยัดา้นเทคโนโลยีการเงิน ท่ีมีตู ้
เอทีเอม็เพื่อกดเงินสดอยา่งทัว่ถึง ส่วนความสะดวกในการใชบ้ตัรเครดิต/บตัรเดบิตอยูใ่นระดบัปานกลางเน่ืองจาก
แหล่งท่องเท่ียวและท่ีพกั ในต่างอ าเภอท่ีไม่ใช่โรงแรมใหญ่ๆจะไม่มีบริการบตัรเครดิต/บตัรเดบิต แต่จากการ
สอบถามพูดคุยของผู ้วิจัยกับนักท่องเท่ียวการท่ีบริการบัตรเครดิต/บัตรเดบิต มีระดับปานกลาง เป็นส่ิงท่ี
นกัท่องเท่ียวยอมรับและเขา้ใจไม่ถือเป็นส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง ณ ปัจจุบนั 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 6.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ควรมีการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวตามวิถีการด าเนินชีวิต (Lifestyle) ของแต่ละกลุ่มเพ่ือ
เป็นการเพ่ิมจ านวนนักท่องเท่ียวให้สูงข้ึน เช่น การจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวกลุ่มช่ืนชอบ
ธรรมชาติ ประเภท ภูเขา  เดินป่า น ้ าตก ทะเลหมอก ล่องแก่ง ทะเล ชายหาด กลุ่มช่ืนชอบการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม ศาสนา ประวติัศาสตร์ โบราณคดี กลุ่มทา้ชิมของอร่อย กลุ่มช่ืนชอบศึกษาวถีิชีวติชุมชน เป็นตน้ 
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(2) ควรจดัระบบการจราจรท่ีไดม้าตรฐาน เนน้การบริการรถสาธารณะทั้งในอ าเภอเมืองและต่าง
อ าเภอให้ทั่วถึง มีป้ายบอกอตัราค่าบริการ ค่าโดยสารอย่างชัดเจนเพ่ือป้องกันการโก่งราคา มีตารางเดินรถท่ี
แน่นอนส าหรับรถโดยสารประจ าทาง และรักษาเวลาในการเดินรถ 

6.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรมีการท าการวิจยัเร่ืองท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวในจงัหวดั

นครศรีธรรมราช หรือเจาะลึกเป็นแหล่งท่องเท่ียวในอ าเภอหรือขยายเป็นจงัหวดัในภาคใต ้โดยปรับปรุงรูปแบบ
การวิจยัให้เหมาะสมข้ึน ใชส้ถิติระดบัสูงเพื่อสามารถอธิบายผลลพัธ์ท่ีเฉพาะเจาะจง และเลือกพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมีบริบท
ของการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างออกไป น าผลลพัธ์ท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัท่ีไดท้ าแลว้ 

(2) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในการติดตามผลหลงัการใชก้ารจดัการโลจิสติกส์ดา้นการท่องเท่ียว 
และพฒันารูปแบบเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
รวมทั้งความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป 
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บทคัดย่อ 
กกกกก การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาปัจจยั
สภาพแวดลอ้มในการตดัสินใจของเกษตรกร และการตดัสินใจปลูกปาลม์น ้ ามนัของเกษตรกรในอ าเภอท่าแซะ
จงัหวดัชุมพร 2)เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการตดัสินใจของเกษตรกรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจปลูก
ปาลม์น ้ ามนัของเกษตรกรในอ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร มีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 384 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง
อย่างง่ายแบบมีระบบ (Systematic Simple Random Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือผ่านการหาค่า
คุณภาพค่าความตรงโดยการใชเ้ทคนิค IOC และค่าความเช่ือมัน่ของครอนบาคไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.847 การวเิคราะห์
ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นสถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงประกอบดว้ยค่าเฉล่ียเลขคณิต (Means) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) และสถิติเชิงอนุมาน หาค่าอิทธิพลโดยการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการตดัสินใจของเกษตรกร พบว่า ดา้นเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม และด้านเทคนิค ส่งผลต่อการตดัสินใจปลูกปาล์มน ้ ามนัในอ าเภอท่าแซะ จังหวดัชุมพร อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั0.01 
 
ค าส าคญั: ปัจจยัสภาพแวดลอ้มของเกษตรกร, การตดัสินใจ, ปาลม์น ้ ามนั 
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ABSTRACT 
กกกกกกThis is a quantitative research aims to 1) To study environment factors to  the decision making of farmers 
and decision making on palm oil cultivation of farmers in Tha Sae district, Chumphon Province 2) to analyzes 
environment factors decision making of farmers effecting to decision making on palm oil cultivation of farmers 
in Tha Sae district, Chumphon Province. A total of 384 examples by Systematic Simple Random Sampling. The 
instrument used for questionnaires. The instrument quality testing has adopted IOC technique and reliability of 
Cronbach alpha coefficient 0.847. Data analysis and statistical procedures used descriptive statistics which 
consisted of means, frequency, percentage, and the inferential statistic to analyze the affecting was Multiple Regression 
Analysis. The results showed that  The analysis of environmental factors decision making of farmers found that the 
economic factor, social factor and technical factor effecting to decision making on palm oil cultivation of farmers 
in Tha Sae district, Chumphon Province significant at the 0.01.  
 
KEYWORDS: environment Factors, Decision, palm oil 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยมีพ้ืนท่ีการ

เพาะปลูกท่ีส าคญัไดแ้ก่ ปาลม์น ้ ามนั ยางพารา ขา้ว ออ้ย มนัส าปะหลงั ขา้วโพด โดยปาลม์น ้ ามนัมีความส าคญัทั้ง
ในระดบัโลกและระดบัประเทศ เน่ืองจากปาลม์น ้ ามนัสามารถแปรรูปเป็นผลิตภณัฑไ์ดห้ลายชนิดทั้งอุปโภคและ
บริโภค ในปัจจุบนัปาล์มน ้ ามนัมีความส าคญัในตลาดโลกท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเน่ืองจากประเทศผูผ้ลิตรายใหญ่ได้แก่ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพ่ิมข้ึนโดยมีประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศผูน้ าในการผลิต รองลงมา
คือ ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศไทยมีอตัราเน้ือท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัโดยรวมทั้งประเทศเพ่ิมข้ึนจากขอ้มูล จะพบว่า การปลูก
ปาลม์น ้ ามนัในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2553 - 2557 มีการขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลม์น ้ ามนัอยา่งต่อเน่ืองโดยในปี 2553 มี
เน้ือท่ียืนตน้ทั้งส้ิน 3.9 ลา้นไร่ และเพ่ิมข้ึนเป็น 4.6 ลา้นไร่ ในปี 2557 มีจ านวนเน้ือท่ียืนตน้เพ่ิมข้ึนเท่ากบั 7 แสน
ไร่ (ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 2557) ปริมาณพ้ืนท่ีเก็บเก่ียวปาลม์น ้ ามนัเป็นปัจจยั
ท่ีมีผลกระทบต่ออุปทานปาลม์น ้ ามนั ซ่ึงเป็นพืชท่ีมีอายนุานถึง 25 ปี และให้ผลผลิตทั้งปี ซ่ึงในปี 2557 มีเน้ือท่ี
ให้ผลผลิตอยู่ท่ี 4.1 ลา้นไร่ มีปริมาณผลผลิตอยู่ท่ี 12 ลา้นตนั ให้ผลผลิตต่อไร่เฉล่ีย 3,014 กิโลกรัม ต่อปี โดย
ภาคใตมี้พ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุดของประเทศมีพ้ืนท่ีปลูก 3.9 ลา้นไร่ มีเน้ือท่ีให้ผลผลิต 3.7 ลา้นไร่ มีปริมาณผลผลิต 
11 ลา้นตนั ให้ผลผลิตต่อไร่เฉล่ียท่ี 3,127 กิโลกรัม ต่อปี รองลงมาคือภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือตามล าดบัเน่ืองจากพ้ืนท่ีภาคใตเ้ป็นแหล่งท่ีเหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน ้ ามนัเน่ืองจากมีความอุดม
สมบูรณ์ของน ้ าและสภาพภูมิอากาศจึงเป็นสาเหตุให้ปาล์มน ้ ามนัเจริญเติบโตไดดี้ โดยจงัหวดัสุราษฎร์ธานี มี
พ้ืนท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุด จ านวน 1.1 ลา้นไร่ รองลงมาคือ จงัหวดักระบ่ีมีพ้ืนท่ีปลูก 9.8 แสนไร่ และจงัหวดัชุมพร 
มีพ้ืนท่ีปลูกท่ี 8.3 แสนไร่ ตามล าดบั โดยอ าเภอแซะ จงัหวดัชุมพร มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุดของจงัหวดั (ศูนย์
สารสนเทศการเกษตร ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร 2557) ซ่ึงเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ ามนัส่วนใหญ่ร้อยละ 70 
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เป็นเกษตรกรรายย่อยพ้ืนท่ีปลูกส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใตต้ั้ งแต่จงัหวดัชุมพรเป็นลงไป และบางส่วนทางภาค
ตะวนัออก โดยแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่เกษตรกรกู้จากสถาบันการเงิน (จามร รักประเสริฐสุข, 2555) การท่ี
เกษตรกรจะปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนัไปปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนจึงเป็นไปไดย้าก ประกอบกบั
รัฐบาลมีการสนบัสนุนใหมี้การขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลม์น ้ ามนั เพ่ือใหผ้ลผลิตปาลม์น ้ ามนันั้น มีปริมาณเพียงพอ
ต่อความตอ้งการใช ้ในดา้นของอุปโภคและบริโภค ท าให้เกษตรกรมีการขยายพ้ืนท่ีการปลูกเป็นจ านวนมาก 
(จุฑาพร เกษร,2557) 

อตัราการเติบโตของภาคการเกษตรในประเทศไทยนั้นมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจและการเติบโตของ
ประเทศเป็นอยา่งมาก สามารถสร้างรายไดแ้ละความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนอีกทั้งภาคเกษตรกบัประเทศไทยนั้นเป็นส่ิงท่ี
อยูคู่่กนัมาเป็นเวลาชา้นาน ดงันั้นจึงตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาและขบัเคล่ือนอุตสาหกรรมการเกษตรใหมี้
การเจริญเติบโต ตลอดจนประเทศไทยยงัเป็นประเทศท่ีลักษณะภูมิอากาศท่ีเหมาสมต่อการเพาะปลูกพืชท่ี
หลากหลาย เป็นแหล่งท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ จึงควรวางรากฐานการสร้างความมัน่คงให้กับ
เกษตรกรและให้ความรู้ความเขา้ใจ ขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ
สร้างแรงขบัเคล่ือนใหก้บัอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศต่อไป 

การศึกษาคร้ังน้ี ได้ศึกษาทฤษฎีการตดัสินใจ ตามแนวคิดของ Shaner,Phillip and Schmeh (1982) ท่ี
กล่าวถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการตดัสินใจปลูกปาลม์น ้ ามนัและ ฉัตร ช ่าชอง (2536) ท่ีกล่าวถึงแนวคิดในการ
ตดัสินใจปลูกปาล์มน ้ ามนัของเกษตรกรในอ าเภอท่าแซะ จังหวดัชุมพร โดยสามารถน าขอ้มูลท่ีได้มาพฒันา
เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ ามนั เกษตรกรไดข้อ้มูลในการปรับแผนและวางแนวทางในการเพาะปลูกในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 
และหน่วยงานในภาคเกษตรท่ีเก่ียวขอ้งไดข้อ้มูลในการปรับใชใ้หส้อดคลอ้งต่อความตอ้งการของเกษตรกร 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

กกกกกกก1. เพื่อศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการตดัสินใจของเกษตรกร และการตดัสินใจปลูกปาลม์น ้ ามนัของ
เกษตรกรในอ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร  
กกกกกกก2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการตดัสินใจของเกษตรกรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจปลูกปาลม์
น ้ ามนัของเกษตรกรในอ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร  
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
          ตวัแปรอสิระ                             ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

การตัดสินใจปลูกปาล์มน ้ามันของเกษตรกร ใน
อ าเภอท่าแซะ 
 จังหวัดชุมพร 

-  ดา้นแหล่งผลิต 
-  ดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ฉัตร ช ่าชอง (2536) 

 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการตัดสินใจของเกษตรกร 
 - ดา้นเศรษฐกิจ 
 - ดา้นสังคม 
 - ดา้นเทคนิค 
Shaner,Phillip and Schmeh (1982) 
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4. วธีิด าเนินการวจัิย 
กกกกกกก4.1  แบบแผนการวจิยั 
กกกกกกกการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจปลูกปาล์มน ้ ามนัของเกษตรกรในอ าเภอท่าแซะ จงัหวดั
ชุมพร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชว้ิธีการส ารวจโดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจัย  
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัในอ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร โดยรวบรวมขอ้มูลในช่วง
ระยะเวลา 9 เดือน เร่ิมตั้งแต่ เมษายน พ.ศ. 2558 – ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และเก็บขอ้มูลในเดือนมีนาคม 2559 แลว้
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการวจิยัดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
กกกกกกก4.2  ประชากรและตวัอย่าง 

4.2.1  ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัอ าเภอท่าแซะจังหวดัชุมพร 

จ านวน 9,316 ราย (ส านกังานเกษตรจงัหวดัชุมพร, 2558) 
4.2.2  กลุ่มตวัอย่าง 
การก าหนดขนาดตัวอย่างใช้เกณฑ์การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ  Taro Yamane 

(Yamane, 1973) จ านวน 9,316 คน โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง 384 คน ใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่ายแบบมีระบบ (Systematic 
Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม การหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั ใช้ค่า
ความตรง (Validity) ดว้ยเทคนิค IOC โดยใหผู้ท้รงคุณวฒิุจ านวน 3 ท่าน เป็นผูพิ้จารณาค่าความสอดคลอ้งระหวา่ง
วตัถุประสงคก์บัขอ้ค าถามท่ีใชใ้นการวจิยั ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.847 

4.2.3  วธีิการสุ่มตวัอย่าง 
ผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่ายแบบมีระบบ (Systematic Simple Random Sampling) จากกลุ่ม

ตวัอยา่ง ใน 10 ต  าบลของอ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร ซ่ึงมีขั้นตอนในการสุ่ม ดงัน้ี 
1) จ าแนกเกษตรกรออกตามเขตต าบล 
2) ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งตามเขตพ้ืนท่ี ตามสดัส่วน 
3) ท าการสุ่มตวัอย่างตามขอ้ 2 โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่ายแบบมีระบบ (Systematic 

Simple Random Sampling) โดยท าการสุ่มตวัอย่างเกษตรกรท่ีมาใชบ้ริการลานรับซ้ือผลปาล์มน ้ ามนั จนไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งครบตามตอ้งการ 
กกกกกกก4.3  ตวัแปรทีศึ่กษา 
กกกกกกกตวัแปรอิสระ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการตดัสินใจของเกษตรกร ไดแ้ก่ 
กกกกกก   ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ  
กกกกกกกกกกกกกปัจจยัทางดา้นสงัคม  
กกกกกกกกกกกกกปัจจยัทางดา้นเทคนิค 
กกกกกกกตวัแปรตาม การตดัสินใจปลูกปาลม์น ้ ามนัของเกษตรกร ในอ าเภอท่าแซะจงัหวดัชุมพร ไดแ้ก่  
กกกกกกกกกกกกกปัจจยัดา้นแหล่งผลิตปาลม์น ้ ามนั 
กกกกกกกกกกกกกปัจจยัดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กกกกกกก4.4  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
กกกกกกกการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจปลูกปาล์มน ้ ามนัของเกษตรกร ในอ าเภอท่าแซะ จงัหวดั
ชุมพร ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการส ารวจโดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยั 
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัในอ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร โดยรวบรวมขอ้มูลในช่วง
ระยะเวลา 9 เดือน เร่ิมตั้งแต่ เมษายน พ.ศ. 2558 – ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และเก็บขอ้มูลในเดือนมีนาคม 2559 แลว้
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการวจิยัดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
กกกกกกก4.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
กกกกกกกโดยในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจ านวน 384 ชุด โดย
วิธีการสุ่มตวัอย่างตามแผนการสุ่มกบัเกษตรกรท่ีใชบ้ริการลานรับซ้ือผลปาลม์ต่าง ๆ ทั้ง 10 ต  าบล ในอ าเภอท่า
แซะ จงัหวดัชุมพร 
กกกกกกก4.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 
กกกกกกกการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัเชิงปริมาณจากแบบสอบถามเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจปลูก
ปาล์มของเกษตรกรในอ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร” วิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและจะน า
เสนอแนะในรูปแบบตารางโดยมีรายละเอียดของสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัใน
คร้ังน้ี 
กกกกกกกวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการตดัสินใจของเกษตรกรและการตดัสินใจปลกู
ปาลม์น ้ ามนัของเกษตรกรในอ าเภอท่าแซะจงัหวดัชุมพรโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เป็นการ
หาค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าร้อยละ(Percentage) 
กกกกกกกวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการตดัสินใจของเกษตรกร ในอ าเภอท่าแซะ 
จังหวดัชุมพร โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistic) โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบปกติ  (Multiple 
Regression Analysis) หาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระหลายตวัและตวัแปรตามท่ีมีระดบัการวดัประเภท
ช่วง (Interval Scale) โดยค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีใชว้เิคราะห์ ก าหนดไวท่ี้ 0.01 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
กกกกกกก5.1  ผลการศึกษาปัจจยัสภาพแวดล้อมในการตดัสินใจของเกษตรกรในอ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 
กกกกกกกโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงตามปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการตดัสินใจของเกษตรกรในอ าเภอ
ท่าแซะ จงัหวดัชุมพร ดงัน้ี ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม และดา้นเทคนิค โดยแยกเป็นประเด็นดงัน้ี  
กกกกกกกด้านเศรษฐกิจ ผลการศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัในอ าเภอท่าแซะ 
จังหวดัชุมพร โดยภาพรวมความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามด้านเศรษฐกิจมีความส าคญัระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ือง การใชพ้ื้นท่ีปลูกปาล์มน ้ ามนัได้
ผลตอบแทนสูงกวา่การปลูกพืชชนิดอ่ืน รองลงมาคือการปลูกปาลม์น ้ ามนัสามารถให้ผลตอบแทนอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดทั้ งปี และการก าหนดราคารับซ้ือตามคุณภาพของปาล์มน ้ ามัน ตามล าดับ นอกจากนั้ นพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากในเร่ืองของราคาปาลม์น ้ ามนัมีการรับประกนัราคาท่ีแน่นอน มีความพึง
พอใจของราคาท่ีไดรั้บจากจุดรับซ้ือ และการปลูกปาลม์น ้ ามนัมีคุม้ค่าต่อการลงทุน  
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กกกกกกกปัจจยัดา้นสงัคม ผลการศึกษาปัจจยัดา้นสงัคมของเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ ามนัในอ าเภอท่าแซะ จงัหวดั
ชุมพร พบว่าโดยภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยู่ในระดับมากทุกด้าน ประกอบด้วยการเป็น
สมาชิกกลุ่มและสถาบนัเกษตรสามารถลดตน้ทุนการเพาะปลูกปาลม์น ้ ามนัไดดี้กวา่เกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกลุ่ม 
การเป็นสมาชิกกลุ่มและสถาบนัเกษตรช่วยลดความเส่ียงจากการปลูกปาลม์น ้ ามนั และการเป็นสมาชิกกลุ่มและ
สถาบนัการเกษตรไดรั้บสิทธิพิเศษมากกวา่เกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกลุ่ม 
กกกกกกกปัจจยัดา้นเทคนิค ผลการศึกษาปัจจยัดา้นเทคนิคของเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัในอ าเภอท่าแซะ 
จงัหวดัชุมพร พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามดา้นเทคนิคของเกษตรผูป้ลูกปาล์มใน
อ าเภอท่าแซะ จังหวดัชุมพร มีความส าคัญระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัแนวโนม้ราคาปาลม์น ้ ามนั นอกจากนั้นพบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความส าคญัในระดบัมากในเร่ืองของการไดรั้บการแนะน าเก่ียวกบัวิธีการเพ่ิมผลผลิตปาลม์น ้ ามนั 
และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากเจา้หนา้ท่ีรัฐเก่ียวกบัสถานการณ์ของการปลูกปาลม์น ้ ามนัตามล าดบั 
กกกกกกก5.2  ผลการศึกษาการตดัสินใจปลูกปาล์มน า้มนัของเกษตรกรในอ าเภอท่าแซะจงัหวดัชุมพร 
กกกกกกกผลการศึกษาการตดัสินใจของเกษตรกรผูป้ลูกปาล์มน ้ ามนัในอ าเภอท่าแซะ จังหวดัชุมพร พบว่า
ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด โดยแบ่งออกเป็น 
กกกกกกกดา้นแหล่งผลิตปาลม์น ้ ามนั พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองลกัษณะพ้ืนท่ีมี
ความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกปาลม์น ้ ามนั นอกจากนั้นพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความส าคญัในระดบัมากใน
เร่ืองของ ปริมาณน ้ าเพียงพอต่อการเพาะปลูกปาลม์น ้ ามนั และปริมาณผลผลิตต่อไร่มีความเหมาะสม 
กกกกกกกดา้นการสนับสนุน ส่งเสริมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดในทุกด้าน ประกอบดว้ยเจา้หน้าท่ีส านักงานเกษตรให้ค  าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับการปลูกปาล์มนั้นอย่าง
ต่อเน่ือง ไดรั้บการช่วยเหลือจากสหกรณ์การเกษตรเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารประจ า ไดรั้บการเขา้ร่วมโครงการ
ฝึกอบรม สมัมนา และศึกษาดูงานจากภาครัฐ 
กกกกกกก5.3  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรเพือ่ทดสบสมมติฐานข้อที ่1 (H1), ปัจจยัสภาพแวดล้อม
ในการตัดสินใจของเกษตรกรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกปาล์มน ้ามันของเกษตรกรในอ าเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร 
กกกกกกกผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจปลูกปาลม์น ้ ามนัของเกษตรกรในอ าเภอท่าแซะ จงัหวดั
ชุมพร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการตดัสินใจของเกษตรกร ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ปลูกปาลม์น ้ ามนัของเกษตรกรในอ าเภอท่าแซะจงัหวดัชุมพร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 

6. อภิปรายผล  
กกกกกกก6.1  ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการตดัสินใจของเกษตรกรในอ าเภอท่าแซะจงัหวดัชุมพร 
กกกกกกกผูผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากในทุกดา้น ประกอบดว้ย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม 
และด้านเทคนิคสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Shaner,Phillip and Schmeh (1982) ได้กล่าวไวว้่าในระบบ
นิเวศวิทยานั้นครัวเรือนของเกษตรกรเป็นส่วนหน่ึงของระบบท่ีแวดลอ้มไปด้วยสภาพทางเศรษฐกิจสังคม
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ตลอดจนนิเวศวิทยาอ่ืน ๆ ลว้นเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ และการยอมรับเทคโนโลยีของ
เกษตรกร สามารถอภิปรายในรายละเอียดต่ละดา้นไดด้งัน้ี  
กกกกกกก 6.1.1  ดา้นเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากถึงมากท่ีสุดในเร่ือง 
การใชพ้ื้นท่ีปลูกปาลม์น ้ ามนัไดผ้ลตอบแทนสูงกวา่การปลูกพืชชนิดอ่ืน รองลงมาคือการปลูกปาลม์น ้ ามนัสามารถ
ให้ผลตอบแทนอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี และการก าหนดราคารับซ้ือตามคุณภาพของปาลม์น ้ ามนั นอกจากนั้นยงั
พบวา่ผูต้อบแบบสอบภามใหค้วามส าคญัในระดบัมากในเร่ือง ราคาปาลม์น ้ ามนัมีการรับประกนัราคาท่ีแน่นอน มี
ความพึงพอใจของราคาท่ีได้รับจากจุดรับซ้ือ การปลูกปาล์มน ้ ามันมีคุม้ค่าต่อการลงทุนอย่างยิ่ง ตามล าดับ 
สอดคลอ้งกบั ภาณุพงศ์ บรรเทาทุกข ์(2557) พบว่า ปัจจยัเศรษฐกิจเป็นปัจจยัหลกัท่ีเกษตรกรใชต้ดัสินใจเลือก
ประเภทของพืชท่ีจะปลูก ความต้องการของตลาดประกอบกับการได้ผลผลิตเร็วและนานของพืชเป็นส่ิงท่ี
เกษตรกรให้ความส าคญัสูงสุดเน่ืองจากปาลม์น ้ ามนัเป็นการปลูกเพ่ือการคา้และยงัสอดคลอ้งกบั ปุรวิชญ ์พิทยา
ภินนัท์ (2555) จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรท าสวนปาลม์น ้ ามนัร่วมกบัสวนยางพารา เน่ืองจากเกษตรกรมีความ
เช่ือมัน่วา่ การท าสวนปาลม์น ามนัและสวนยางพาราเป็นอาชีพท่ีใหผ้ลตอบแทนท่ีมัน่คงในระยะยาว เพราะพืชทั้ง
สองชนิดน้ีเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใตท่ี้ใหผ้ลตอบแทนสูง เม่ือเทียบกบัพืชชนิดอ่ืน และสามารถเก็บเก่ียวผลผลิต
ไดน้านมากกวา่ 25 ปี และยงั สอดคลอ้งกบั พลากร สัตยซ่ื์อ (2554) พบวา่ ราคาเป็นปัจจยัจูงใจส าคญัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจปลูกปาล์มน ้ ามนั โดยเกษตรกรให้ความส าคญัมากท่ีสุดในด้าน การก าหนดราคารับซ้ือตาม
คุณภาพของปาลม์น ้ ามนั เน่ืองจากการซ้ือขายตามคุณภาพของปาลม์ท่ีมีคุณภาพดีจะท าใหเ้กษตรกรไดร้าคาท่ีดีข้ึน
สอดคลอ้งกบั จินตนา ศรีตะวนั (2556) พบวา่ความสุกของผลปาลม์น ้ ามนัมีผลต่อราคาท่ีเกษตรกรไดรั้บจากลาน
รับซ้ือผลปาลม์น ้ ามนัและยงัสอดคลอ้งกบั สุทธิจิตต ์เชิงทองและคณะ(2551) พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อราคาขายปาลม์
น ้ ามนัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ความตอ้งการปาล์ม คุณภาพปาล์ม และปริมาณน ้ ามนัท่ีน ามาขายและยงัสอดคลอ้งกับ 
จามร รักประเสริฐสุข (2555) พบวา่ ปัจจยัดา้นราคาผลผลิตปาลม์น ้ ามนัท่ีผา่นมามีแนวโนม้สูงข้ึนจึงเป็นส่ิงจูงใจ
ใหเ้กษตรกรหนัมาปลูก และใหผ้ลตอบแทนท่ีดีในอนาคต ปัจจยัดา้นพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีมีการขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
ก็มีผลต่อความตอ้งการสินเช่ือเพ่ิมมากข้ึนใชเ้ป็นเงินในการลงทุนการเพาะปลูก อกัทั้งยงัแสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัดา้น
ราคาเป็นตวักระตุน้ให้เกษตรกรลงทุนปลูกปาล์มน ้ ามนัเพ่ิมมากข้ึน โดยการกูย้ืมเงินมาลงทุนจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
กกกกกกก 6.1.2  ปัจจยัดา้นสงัคม ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากในเร่ืองของ การ
เป็นสมาชิกกลุ่มและสถาบนัเกษตรสามารถลดตน้ทุนการเพาะปลูกปาลม์น ้ ามนัไดดี้กวา่เกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม
กลุ่ม การเป็นสมาชิกกลุ่มและสถาบนัการเกษตรไดรั้บสิทธิพิเศษมากกวา่เกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกลุ่ม และ การ
เป็นสมาชิกกลุ่มและสถาบนัเกษตรช่วยลดความเส่ียงจากการปลูกปาลม์น ้ ามนั ส่งสอดคลอ้งกบั กุลธิดา โอกฤษ 
(2556) พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มลูกคา้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีระดบั
แรงจูงใจในการผลิตปาล์มน ้ ามนัอยู่ในระดบัมาก โดยมีแหล่งรับซ้ือในพ้ืนท่ี และความมัน่คงในการประกอบ
อาชีพเป็นแรงจูงใจระดบัมากท่ีสุดอีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั ปุรวิชญ ์พิทยาภินนัท์ (2555) การเป็นสมาชิกกลุ่มเป็น
ปัจจยัการตดัสินใจขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกปาลม์น ้ ามนัของเกษตรกร 
กกกกกกก 6.1.3  ปัจจยัดา้นเทคนิค ผลการศึกษาปัจจยัดา้นเทคนิคของเกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ ามนัในอ าเภอท่า
แซะ จงัหวดัชุมพร พบวา่ โดยภาพรวมความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามดา้นเทคนิคของเกษตรผูป้ลูกปาลม์
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ในอ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร  มีความส าคญัระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัมากท่ีสุดในเร่ืองการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัแนวโนม้ราคาปาลม์น ้ ามนั นอกจากนั้นพบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความส าคญัในระดบัมากในเร่ืองของ การไดรั้บการแนะน าเก่ียวกบัวิธีการเพ่ิมผลผลิตปาลม์น ้ ามนั 
และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากเจา้หนา้ท่ีรัฐเก่ียวกบัสถานการณ์ของการปลูกปาล์มน ้ ามนัตามล าดบัสอดคลอ้งกบั
จินตนา ศรีตะวนั (2556) พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่รับทราบความเคล่ือนไหวทางดา้นราคาและข่าวสารการตลาด 
ตลอดจนไปปรึกษาปัญหาการตลาดจากเพื่อนเกษตรกร และรับทราบขอ้มูลในครัวเรือนจากโทรทศัน์ 
กกกกกกก6.2  การตดัสินใจปลูกปาล์มน า้มนัของเกษตรกรใน อ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร 
กกกกกกกการตดัสินใจปลูกปาล์มน ้ ามนัของเกษตรกรในอ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากถึงมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีของ ฉัตร ช ่าชอง(2536) ซ่ึงไดใ้ห้ความเห็น
เก่ียวกบัการท าฟาร์มประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการตลาด แหล่งท่ีท าการผลิต ค่าขนส่ง ดา้นภูมิศาตร์ ดา้นชีวภาพ 
ความพร้อมของปัจจยัการผลิต แหล่งท่ีรองรับผลพลอยได ้ความรู้ความสามารถในการด าเนินการ ปัจจยัดา้น
สถาบนัของรัฐเอกชน สามารถอภิปรายในรายละเอียดแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
กกกกกกก 6.2.1  ดา้นแหล่งผลิตปาลม์น ้ ามนั ผลการวิจยัพบวา่เกษตรกรให้ความส าคญัในระดบัมากในเร่ือง
ของ พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั ปริมาณน ้ าเพียงพอต่อการเพาะปลูกปาล์มน ้ ามนั และ
ปริมาณผลผลิตต่อไร่มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบั จุฑาพร เกษร (2557) พบวา่ พ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกปาลม์น ้ ามนั
เป็นพ้ืนท่ีราบเรียบมีความลาดชนันอ้ย และเป็นพ้ืนท่ีอุม้น ้ าท่ีมีการระบายน ้ าไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นจึงเป็นไปไดว้า่ มี
โอกาสท่ีจะพบการปลูกปาลม์น ้ ามนับนพ้ืนท่ีท่ีมีลกัษณะเดียวกนัในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ยงัสอดคลอ้งกบั ศกัรินทร์ บุญฤทธ์ิ 
(2555) พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการท าสวนปาล์มน ้ ามนัในดา้นความเหมาะสมของพ้ืนท่ีท าสวน
ปาล์มน ้ ามนัและการท าสวนปาล์มน ้ ามนัด้านการปลูกปาล์มน ้ ามนัอยู่ในระดบัมาก ปริมาณน ้ าเพียงพอต่อการ
เพาะปลูกปาลม์น ้ ามนั  
กกกกกกก 6.2.2  ด้านการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง  พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดับมากท่ีสุดในเร่ืองของ ได้รับการเขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานจาก
ภาครัฐ เจา้หน้าท่ีส านักงานเกษตรให้ค  าแนะน าปรึกษาเก่ียวกบัการปลูกปาล์มนั้นอย่างต่อเน่ือง และไดรั้บการ
ช่วยเหลือจากสหกรณ์การเกษตรเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารประจ า สอดคลอ้งกบั ประกายดา หลีกภยั (2552) พบวา่ 
การใหค้  าแนะน าปรึกษาเก่ียวกบัการปลูกปาลม์น ้ ามนักบัเกษตรกรของเจา้หนา้ท่ี การถ่ายทอดความรู้ของเจา้หนา้ท่ี 
การประชาสัมพนัธ์และการให้ขอ้มูลเก่ียวกับโครงการ การได้รับความรู้เพ่ิมมากข้ึนท าให้เกษตรกรสามารถ
ปฎิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
กกกกกกก6.3  ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกปาล์มน ้ามันของเกษตรกรในอ าเภอท่าแซะ 
จงัหวดัชุมพร 

กกกกกกกผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจยัท่ี 1 (H1)ท่ีตั้งสมมติฐานไวว้า่ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการตดัสินใจ
ของเกษตรกรส่งผลต่อการตดัสินใจปลูกปาลม์น ้ ามนัของเกษตรกรในอ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชุมพร พบวา่ ยอมรับ
สมมติฐาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Shaner,Phillip and Schmeh (1982) ท่ีได้กล่าวไวว้่าในระบบ
นิเวศวิทยานั้นครัวเรือนของเกษตรกรเป็นส่วนหน่ึงของระบบท่ีแวดลอ้มไปด้วยสภาพทางเศรษฐกิจสังคม
ตลอดจนนิเวศวทิยาอ่ืนๆลว้นเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจและการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกร 
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ประกอบดว้ย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นเทคนิค สอดคลอ้งกบั จินตนา ศรีตะวนั (2556) พบวา่ สภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรส่วนใหญ่รับทราบความเคล่ือนไหวทางด้านราคา และข่าวสารการตลาด 
ตลอดจนไปปรึกษาปัญหาการตลาดจากเพื่อนเกษตรกร และรับทราบขอ้มูลในครัวเรือนจากโทรทศัน์ ความสุก
ของผลปาลม์น ้ ามนัมีผลต่อราคา และยงัสอดคลอ้งกบัภาณุพงศ ์บรรเทาทุกข ์(2557) พบวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจเป็น
ปัจจยัหลกัหรือเป็นปัจจยัล าดบัแรกท่ีเกษตรกรใชต้ดัสินใจเลือกประเภทหรือชนิดของพืชท่ีจะปลูก ความตอ้งการ
ของตลาด ประกอบกับการได้ผลผลิตเร็วและนานของพืช เป็นส่ิงท่ีเกษตรกรให้ความส าคญัสูงสุดอีกทั้ งยงั
สอดคลอ้งกบั กุลธิดา โอกฤษ (2556) พบวา่ การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง และ
ไดรั้บการส่งเสริมจากรัฐดา้นความรู้ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
กกกกก7.1  ขอ้เสนอแนะของการวจิยัคร้ังน้ี 

7.1.1  เกษตรกรใหค้วามส าคญัดา้นเศรษฐกิจอยูใ่นระดบัมาก แต่อยา่งไรก็ตาม ดา้นราคาในปัจจุบนั
มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมออนัเน่ืองมากจากเศรษฐกิจท่ีผนัผวนและเน่ืองจากการเปิดประชาคมอาเซียนท าให้
ประเทศไทยตอ้งมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ยดงันั้นจึงตอ้งมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาก ากบัดูแลดา้นราคาและ
ผลผลิตอยา่งจริงจงัเพ่ือไม่ใหมี้ผลกระทบต่อเกษตรกร และเป็นการสร้างความมัน่ใจใหก้บัเกษตรกรต่อไป 

7.1.2  เกษตรกรผูป้ลูกปาลม์น ้ ามนัส่วนมากเป็นเกษตรกรรายย่อย จึงท าให้มีปัญหาในการแข่งขนั
ทางด้านตน้ทุนทางวตัถุดิบอาทิเช่นปุ๋ย การขนส่ง แรงงาน ท่ีมีราคาสูงข้ึน เกษตรกรควรรู้จกัการรวมกลุ่มใน
รูปแบบต่างๆใหม้ากข้ึนเพ่ือร่วมกนัแกปั้ญหาปัจจยัการผลิต 

7.1.3  เกษตรกรควรให้ความส าคญัในการรับรู้ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ พร้อมกบัพฒันา
ความรู้ควบคู่ไปกบัส่ือต่างๆท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จะท าใหส้ามารถกา้วทนัเหตุการณ์ในยคุปัจจุบนัได ้

7.2  ขอ้เสนอแนะของการวจิยัคร้ังต่อไป 
7.2.1 ควรศึกษาวิจยัถึงเร่ืองการลดตน้ทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และแนวทางการฟ้ืนฟู

ระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
7.2.2 ควรศึกษาถึงการสนบัสนุนและการเขา้ถึงทุนท่ีใชใ้นการสนบัสนุนผูป้ลูกปาลม์น ้ ามนัส าหรับ

เกษตรกรรายย่อย และความมัน่คงคุม้ค่าต่อการลงทุนในระยะยาวเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจแก่เกษตรกรรายใหม่ท่ี
ตอ้งการปลูกปาลม์น ้ ามนั 
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative research)มีวตัถุประสงคเ์พื่อ วเิคราะห์กลยทุธ์การตลาด
บริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนต์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียน
รถยนตข์องลูกคา้ สถาบนัการเงินในจงัหวดัชุมพร ตวัอยา่งท่ีศึกษา จ านวน 400 ตวัอยา่ง ใชก้ารสุ่มตวัอยา่ง อยา่ง
ง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่แบบสอบถาม ท่ีมีคุณภาพค่าความตรงโดยใชเ้ทคนิค IOC และ
ค่าความเช่ือมัน่ของ Cronbach เท่ากบั 0.97 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชก้ารวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย 
ผลการวิจยัพบวา่ กลยทุธ์การตลาดบริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนตท์ั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
ดา้นลกัษณะทางกายภาย และดา้นผลผลิตและคุณภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือจ าน าเล่ม
ทะเบียนรถยนตข์องลูกคา้ของสถาบนัการเงินในจงัหวดัชุมพร ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 ในทุกดา้น 

 
ค าส าคญั: : กลยทุธ์ทางการตลาดบริการ, พฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการ, สินเช่ือ, จ าน า, เล่มทะเบียนรถยนต ์
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ABSTRACT 
 The study was a quantitative research. The purpose of this study were to analyze service marketing 
strategy for loan against auto license service affecting buying behavior of customers of financial institutions in   
Chumphon province. 
 A sample of 400 cases were drawn by using simple random sampling method. The instrumentation is 
questionnaire from IOC techniques and this study used reliability of Cronbach’s alpha at 0.97 level. The data was 
analyzed used Simple Regression. The result of the service marketing strategy for loan against auto license service 
affecting buying behavior of the customers of financial institutions in Chumphon province found that all factors; 
product and service, price, place, promotion, people, process, physical evidence, and productivity and quality  
affected the buying behavior of the customers at the significance level of 0.01 
 
KEYWORDS: Strategy Marketing, Services.  Buying Behavior, Credit, Pawn, Loan against Auto License 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 สภาวะเศรษฐกิจไทยตลอดปี 2558 มีอตัราการขยายตวัอยูท่ี่ร้อยละ 2.8 ซ่ึงต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไวท่ี้ร้อยละ 
4.0 ซ่ึงเป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศอยา่งต่อเน่ือง อาทิเช่น การลดลงของการบริโภค
การลงทุนภาคเอกชน ราคาสินคา้โภคภณัฑท่ี์ลดลง รายไดภ้าคการเกษตรท่ีซบเซา ความเส่ียงจากภาวะภยัแลง้ การ
ใช้จ่ายของภาครัฐส าหรับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานซ่ึงยงัคงด าเนินไปอย่างล่าช้า และไม่สามารถผลกัดัน
เศรษฐกิจไดอ้ยา่งท่ีคาดไว ้อีกทั้งการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการภาคการส่งออกของไทย 
และถือเป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในประเทศ (ธนาคารทิสโก ้จ ากดั(มหาชน), 2558) ตลาดสินเช่ือ
เล่มทะเบียนรถยนตมี์อตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองเพราะเป็นสินเช่ือท่ีมีหลกัประกนัเป็นเล่มทะเบียนรถยนตแ์ละ
มีผลตอบแทนท่ีสูง ในขณะท่ียงัมีกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยจ านวนมากท่ีมีความตอ้งการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ท าให้ใน
ปัจจุบันมีสถาบันการเงินหลายรายได้ให้ความสนใจในธุรกิจสินเช่ือทะเบียนรถยนต์กันมากข้ึนประกอบกบั
หลังจากตลาดรถยนต์ใหม่ได้ชะลอตัวลง ภายหลังจากรถในโครงการรถคันแรกได้ทยอยส่งมอบท าให้มี
ผูป้ระกอบการสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนตใ์หม่ไดข้ยายธุรกิจมายงัธุรกิจใหสิ้นเช่ือรถแลกเงินมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากเลง็เห็น
วา่เป็นธุรกิจท่ีให้ผลตอบแทนสูงในภาวะท่ีการแข่งขนัในตลาดเช่าซ้ือรถใหม่รุนแรง (บริษทั ศรีสวสัด์ิ พาวเวอร์ 
1979 จ ากัด (มหาชน), 2558) และประชาชนตอ้งการเขา้หาแหล่งเงินทุนท่ีมากข้ึน ประชาชนตอ้งการใช้เงิน 
เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั  จากปัจจยัต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้น้ี ท าให้ เกิดสภาวะเงินฝืด ขาดสภาพ
คล่องในการใช้จ่าย สินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนต์ จึงเป็นแนวทางเลือกหน่ึงท่ีส าคญัส าหรับประชาชนท่ีมี
รถยนตพ์ร้อมเล่มทะเบียนรถยนตเ์ป็นของตวัเองและตอ้งการแหล่งเงินทุนหรือเงินส ารองเพ่ือไวจ่้ายในยามฉุกเฉิน 
จ าเป็นในกรณีต่างๆ  

จงัหวดัชุมพรเป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่นส่วนของภาคใตต้อนบนของประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพดา้นการเกษตรและประมง จากขอ้มูลสถิติแห่งชาติ ดงัตารางท่ี 1 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

 

803 

ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของผูมี้งานท า จ าแนกตามอาชีพและเพศ (หน่วย : คน) 
อาชีพ รวม ชาย  หญิง  

1. ผูบ้ญัญติักฎหมาย ขา้ราชการระดบัอาวโุส        
            และผูจ้ดัการ   5,913 3,692 2,221 
2. ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นต่างๆ 9,997 3,097 6,900 
3. ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นเทคนิคสาขาต่างๆ          
            และอาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 9,887 4,845 5,042 
4. เสมียน 6,995 1,612 5,383 
5. พนกังานบริการและพนกังานในร้านคา้ และตลาด  39,299 12,854 26,445 
6. ผูป้ฏิบติังานท่ีมีฝีมือในดา้นการเกษตร        
            และการประมง 141,360 93,092 48,268 
7. ผูป้ฏิบติังานดา้นความสามารถทางฝีมือ        
            และธุรกิจการคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง  18,604 14,477 4,127 
8. ผูป้ฏิบติัการโรงงานและเคร่ืองจกัร        
            และผูป้ฏิบติังานดา้นการประกอบ 12,110 11,335 775 
9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในดา้นการขาย  .     
            และการให้บริการ 36,049 22,171 13,878 
10. คนงานซ่ึงมิไดจ้  าแนกไวใ้นหมวดอ่ืน - - - 

ยอดรวม 280,214 167,175 113,039 

ท่ีมา ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2559 
 
จากตารางท่ี 1 ช้ีให้เห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ของจงัหวดัชุมพรประกอบอาชีพดา้นเกษตรและการ

ประมงต้องอาศัยรายได้จากการขายผลผลิต แต่ในสภาวะผลผลิตทางการเกษตรตกต ่า ส่งผลให้รายได้ของ
ประชากรลดนอ้ยลงตามสภาวะเศรษฐกิจ ประชากรตอ้งการใชเ้งินและตอ้งการแสวงหาแหล่งเงินทุน เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการใชเ้งิน สินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนต์จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีส าคญัในการท่ีจะท าให้
ประชากรไดเ้ขา้หาแหล่งเงินทุนไดง่้ายและสะดวก เน่ืองจากปัจจุบนัทุกครัวเรือนส่วนใหญ่ใชร้ถยนตเ์ป็นพาหนะ
ในการเดินทางและประกอบอาชีพ ส่งผลใหส้ถาบนัการเงินท่ีประกอบธุรกิจสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนตต์อ้ง
ปรับกลยทุธ์ให้เขา้กบัสภาวการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรง กลยุทธ์การตลาดบริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนต ์จึง
เป็นส่วนประกอบส าคญัในการท่ีจะสามารถเพ่ิมจ านวนลูกคา้ใหแ้ก่สถาบนัการเงินได ้จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยั
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา กลยุทธ์การตลาดบริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนต์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ของสถาบนัการเงินใน จงัหวดัชุมพร เพ่ือน าขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการก าหนดกล
ยทุธ์ในการแข่งขนัทางดา้นการตลาดสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนตท่ี์มีการแข่งขนัอยา่งรุนแรงในขณะน้ี 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค ์เพื่อวิเคราะห์กลยทุธ์ทางการตลาดบริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียน
รถยนตท่ี์ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนตข์องลูกคา้ของสถาบนัการเงิน
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชุมพร  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวจิยัเร่ืองกลยทุธ์การตลาดบริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนตท่ี์ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
ใชบ้ริการของลูกคา้ของสถาบนัการเงินในจงัหวดัชุมพร ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ และ
น ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดของการวจิยัไดด้งัภาพท่ี 1 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 แบบแผนการวจิยั  
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยั ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ี

ผูว้จิยัไดท้ าการศึกษากบัลูกคา้ท่ีใชบ้ริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนตข์องสถาบนัการเงินในจงัหวดัชุมพร  
4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนตข์องสถาบนัการเงินในจงัหวดั

ชุมพร โดยท าการศึกษาบริเวณหา้งสรรพสินคา้ในจงัหวดัชุมพร ซ่ึงประกอบดว้ยหา้งโอเช่ียนชอ้ปป้ิงมอลลชุ์มพร, 
หา้งเทสโก ้โลตสั ชุมพร และหา้งสยามแมคโครชุมพร  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนต ์โดยเก็บตวัอยา่งจากลูกคา้ท่ีเขา้
มาใชบ้ริการห้างสรรพสินคา้ในจงัหวดัชุมพร โดยผูว้ิจยัใชค้  าถามกลัน่กรองว่าเป็นผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือจ าน าเล่ม
ทะเบียนรถยนตม์าแลว้ จึงจะท าการแจกแบบสอบถามให้ตอบ จ านวน 400 คน ซ่ึงไดจ้ากการเปิดตารางการสุ่ม
ตวัอย่างของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยพิจารณาในเชิงปริมาณของรถยนต์ท่ีมีเฉพาะใน
จงัหวดัชุมพร พ.ศ. 2558 รถยนตท่ี์จดทะเบียนแลว้ทั้งส้ิน 292,137 คนั (ส านกังานขนส่งจงัหวดัชุมพร :2558)            

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยตวัแปรตน้และตวัแปรตาม ดงัน้ี 

 ตวัแปรตน้ : กลยทุธ์การตลาดบริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนต ์ไดแ้ก่ 

พฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนต์ 
- การรับรู้ความตอ้งการ 
- การคน้หาขอ้มูล 
- การประเมินผลทางเลือก 
- การตดัสินใจใชบ้ริการ 
- พฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ 

 
(Kotler, 2012) 

 

H 1 

ตวัแปรตน้ 
ตัวแปรตาม 

กลยุทธ์การตลาดบริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนต์
(8P’s) 

- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
- ปัจจยัดา้นราคา 
- ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 
- ปัจจยัดา้นบุคลากร 
- ปัจจยัดา้นกระบวนการในการให้บริการ 
- ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
- ปัจจยัดา้นผลผลิตและคุณภาพ 

(Lovelock and Wirtz. 2007) 
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 1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 2. ปัจจยัดา้นราคา 
 3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 4. ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 
 5. ปัจจยัดา้นบุคลากร 
 6. ปัจจยัดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ 
 7. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
 8. ปัจจยัดา้นผลผลิตและคุณภาพ 

 ตวัแปรตาม : พฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการ ไดแ้ก่ 
  1. การรับรู้ความตอ้งการ 
  2. การคน้หาขอ้มูล 
  3. การประเมินผลทางเลือก 
  4. การตดัสินใจใชบ้ริการ 
  5. พฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ 

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีได้แก่ แบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีผ่านการหาคุณภาพ ดา้นความตรง 

(validity) โดยผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านพิจารณาค่าความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกับวตัถุประสงค์ โดยใช้
เทคนิค IOC (item objective congruence) หลงัจากน้ีไดท้ดลองใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามาหาค่าคุณภาพด้านความเช่ือมั่น (reliability) เท่ากับ 0.97 โดยใช้สูตร
สมัประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาค (cronbach) หลงัจากนั้น จึงไดน้ าแบบสอบถามดงักล่าวไป
ด าเนินการเก็บขอ้มูลกบัตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย อยา่งเป็นระบบ ตามขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 ก าหนดหา้งสรรพสินคา้ ท่ีมีประชากรเขา้ใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก 

 ขั้นท่ี 2 ก าหนดตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยการเลือกเก็บตวัอยา่งจากผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือ
จ าน าเล่มทะเบียนรถยนตข์องสถาบนัการเงินในจงัหวดัชุมพร ตามตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 สถานท่ีและขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของผูใ้ชบ้ริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนตข์องสถาบนัการเงิน
ในจงัหวดัชุมพร  

สัปดาห์ที่ สถานที่ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

1 
2 
3 

ห้างเทสโกโ้ลตสัชุมพร 
ห้างแมค็โครชุมพร 
ห้างโอเช่ียนช๊อปป้ิงมอลล ์

133 
133 
134 

 รวม 400 
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 ขั้นท่ี 3 ท าการสุ่มตวัอยา่ง โดยผ่านค าถามคดักรอง โดยจะเลือกเก็บรวบรวมเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เร่ิมจาก
สัปดาห์ท่ี 1 – 3 ของเดือนเมษายน 2559 ในวนัจนัทร์ – อาทิตย ์วนัละ 20 คน ในแต่ละสถานท่ี ตามตารางท่ี 1 ดว้ย
แบบสอบถามท่ีจดัเตรียมไว ้จนครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลและใช้สถิติโปรแกรม

วเิคราะห์คอมพิวเตอร์ โดยใชก้ารวเิคราะห์ ความถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression) 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดบริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนต์ ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ  ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด  ปัจจยัดา้น
บุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการในการให้บริการ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ  และปัจจยัดา้นผลผลิตและ
คุณภาพ  ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ของสถาบนัการเงินในจงัหวดัชุมพร โดยใชส้ถิติ
ทดสอบการวเิคราะห์ความถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression Analysis) ไดผ้ลดงัตารางท่ี 3 ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 3 กลยทุธ์การตลาดบริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนตท่ี์ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการ
ของลูกคา้ของสถาบันการเงินในจังหวดัชุมพร  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression 
Analysis) 

Model B Beta Sig. 

(Constant) 2.029  0.000 

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 0.182 0.272 0.000 
ราคา 0.249 0.359 0.000 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.242 0.349 0.000 
การส่งเสริมการตลาด 0.189 0.274 0.000 
บุคลากร 0.249 0.333 0.000 
กระบวนการให้บริการ 0.199 0.267 0.000 
ลกัษณะทางกายภาพ 0.320 0.336 0.000 
ผลผลิตและคุณภาพ 0.347 0.480 0.000 

  
 จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การตลาดบริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนต์ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ของสถาบนัการเงินในจงัหวดัชุมพร ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 ใน
ทุกดา้น เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ พบว่า ปัจจยัดา้นผลผลิตและคุณภาพ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนตข์องลูกคา้ของสถาบนัการเงินในจงัหวดัชุมพร
มากท่ีสุด โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ B =0.347 และค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูป
คะแนนมาตรฐาน Beta =0.480 รองลงมาคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ (B =0.320, Beta =0.336) ด้านราคา                       
(B =0.249, Beta =0.359) ดา้นบุคลากร  (B =0.249, Beta =0.333) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (B =0.242, Beta 
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=0.349) ดา้นกระบวนการให้บริการ (B =0.199, Beta =0.267) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (B =0.189,       Beta 
=0.274) และปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนต์ของลูกคา้ของ
สถาบนัการเงินในจงัหวดัชุมพรนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (B =0.182, Beta =0.272) 
 
ตารางที่ 4 ค่า R Square ของ กลยุทธ์การตลาดบริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนต์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือของลูกคา้ของสถาบนัการเงินในจงัหวดัชุมพร 

Model R Square Std. Error of the Estimate 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 0.074 0.380 
ราคา 0.129 0.368 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.122 0.370 
การส่งเสริมการตลาด 0.075 0.380 
บุคลากร 0.111 0.372 
กระบวนการให้บริการ 0.071 0.380 
ลกัษณะทางกายภาพ 0.113 0.372 
ผลผลิตและคุณภาพ 0.231 0.346 
ภาพรวม 0.224 0.348 

  

 จากตารางท่ี 4 พบวา่ ค่า R Square ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวม (R Square=0.224)  
สามารถอธิบายได้ว่า กลยุทธ์การตลาดบริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนต์จากการวิจัยคร้ังน้ี ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ของสถาบนัการเงินในจงัหวดัชุมพร ไดร้้อยละ 22.40 ส่วนท่ีเหลือ ร้อย
ละ 77.60 เป็นอิทธิพลของตวัแปรอิสระอ่ืน ๆ ท่ีผูว้จิยัไม่ไดน้ ามาศึกษา  
 จากผลท่ีไดด้งักล่าวขา้งตน้ จึงสรุปยอมรับผลการทดสอบสมมติฐาน(H1)  โดยผลการวิเคราะห์กลยทุธ์
การตลาดบริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนตซ่ึ์งประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ปัจจยัดา้นราคา 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการในการ
ใชบ้ริการ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพและปัจจยัดา้นผลผลิตและคุณภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใช้
บริการของลูกคา้ของสถาบนัการเงินในจงัหวดัชุมพร 
 

6. อภิปรายผล  
 กลยทุธ์การตลาดบริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนตส่์งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการของ
ลูกคา้ของสถาบนัการเงินในจงัหวดัชุมพร จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ สอดคลอ้งแนวคิดของ Lovelock 
and Wirtz. (2007) ท่ีกล่าวถึง กลยุทธ์การตลาดเปรียบเสมือนเป็นส่ิงกระตุ ้นเพ่ือให้ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภค อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler (2012) โดยกลยทุธ์การตลาดบริการสินเช่ือจ าน า
เล่มทะเบียนรถยนต ์ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด    ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ ปัจจยัดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ และปัจจยัดา้นผลิตและคุณภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจใชบ้ริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียน
รถยนต์ของลูกคา้ของสถาบนัการเงินในจงัหวดัชุมพร รวมทั้งยงัสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ คณาพจน์ ชยัรัตน์ 
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(2554) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของธนาคารทิสโก ้จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตภาคใต ้ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสินเช่ือรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลของ
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ในเขตภาคใต ้โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน เรียงตามล าดบั
ความส าคญั พบว่า ดา้นบุคลากร ดา้นราคา ดา้นกระบวนการให้บริการดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ยกเวน้ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีระดบัความส าคญัอยูใ่นระดบักลาง 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
  การการวจิยัเร่ืองกลยทุธ์การตลาดบริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนตท่ี์ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ของสถาบนัการเงินในจงัหวดัชุมพร ท าใหท้ราบถึงความส าคญัของกลยทุธ์การตลาด
บริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนตท์ั้ง 8 ดา้น ซึงผูป้ระกอบการควรใหค้วามส าคญัมากข้ึน ผูว้จิยัขอเสนอแนะ
ในแต่ละดา้นดงัน้ี   

1. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญัในเร่ือง วงเงินสินเช่ือจ าน า
เล่มทะเบียนรถยนต,์ เง่ือนไขการโอนเล่มทะเบียนรถยนต ์และเง่ือนไขของการใหมี้บุคคลค ้าประกนั ใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของลูกคา้  

2. ปัจจยัดา้นราคา ควรมีส่วนลดพิเศษในกรณีลูกคา้ปิดบญัชีก่อนก าหนด, ปรับเปล่ียนค่าธรรมเนียม
ในการด าเนินการขอสินเช่ือ, ค่าใชจ่้ายในการขอสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนต ์อาทิเช่น ค่าประกนัภยัรถยนต,์ 
ค่าเบ้ียประกนัชีวติ และระยะเวลาในการผอ่นช าระ อาทิเช่น 24 เดือน, 36 เดือน, 48 เดือน 

3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูป้ระกอบการควรเพ่ิมช่องทางการช าระหน้ีคืนท่ีหลากหลาย 
เพ่ิมข้ึน 

4. ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด เพ่ิมช่องทางการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ ของสถาบนั
การเงิน อาทิเช่น โทรทศัน์, วิทยุ, ป้ายโฆษณา และให้มีส่วนลดพิเศษ อาทิเช่น ส่วนลดอตัราดอกเบ้ีย, ส่วนลด
ค่าธรรมเนียม และ แจกของช าร่วยหรือของท่ีระลึกเวลาออกไปท ากิจกรรมนอกสถานท่ี 

 5. ปัจจยัดา้นบุคลากร ส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรู้ ช านาญในการใหบ้ริการใหม้ากข้ึน รวมทั้งการ
ใหค้  าแนะน า ค าปรึกษาอยา่งถูกตอ้งโดยใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย เพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือของพนกังานแก่ลูกคา้ 

6. ปัจจยัดา้นกระบวนการในการใหบ้ริการ ลดขั้นตอนการยืน่ขอสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนตท่ี์
ง่าย และมีความสะดวกรวดเร็วในการอนุมติั พร้อมทั้งใหบ้ริการกบัลูกคา้ทุกระดบัอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั  

7. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ จดัให้ส านกังานขายมีเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการให้บริการท่ี
ทนัสมยั, สร้างบรรยากาศภายในส านักงานให้ดี สะอาด ไม่แออดั, จดัสถานท่ีนัง่ส าหรับลูกคา้รวมทั้งจดัสถานท่ี
จอดรถใหเ้พียงพอ 

8. ปัจจยัดา้นผลผลิตและคุณภาพ ผูป้ระกอบการควรหมัน่ส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ ต่อการ
ใหบ้ริการของพนกังาน, ความพึงพอใจต่อเง่ือนไขการใหบ้ริการ อยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพใหดี้ยิง่ข้ึน 
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 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  การวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การตลาดบริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนต์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตดัสินใจใชบ้ริการของลูกคา้ของสถาบนัการเงินในจงัหวดัชุมพร ผูว้ิจยัขอเสนอแนะในการท าการวิจยัคร้ังต่อไป
ดงัน้ี  ท าการศึกษาวิจยัเพื่อวิเคราะห์ กลยทุธ์ทางการตลาดบริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถส่งผลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจใชบ้ริการในแต่ละดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ การรับรู้ความตอ้งการ การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก 
การตดัสินใจใชบ้ริการ และพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ ของลูกคา้ของสถาบนัการเงินในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัชุมพรหรือไม่อยา่งไร 
 

8. กติติกรรมประกาศ 
  บทความวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ด้วยดี โดยไดรั้บความกรุณาอย่างยิ่งจากอาจารย ์ดร.สมยศ  ติรน
วฒันานนัท์ อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารย ์ดร.สุดาพร สาวม่วง ประธานกรรมการ อาจารย ์ดร.บุญฤทธ์ิ ผ่องเมฆินทร์  
และรองศาสตราจารย ์ดร.เชาว ์โรจนแสง ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก ท่ีได้ให้ค  าปรึกษา แนะน าในการจัดท า
งานวิจยัในคร้ังน้ี ตลอดจนตรวจแกไ้ขและปรับปรุงขอ้บกพร่องต่างๆ จนวิทยานิพนธ์เล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยั
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุ อาจารย ์ดร.ชยัวิชญ ์ม่วงหมี, อาจารย ์ดร.ธน
นนท์ สิมมากุล และ นายไพโรจน์ จีนนา ท่ีให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือหาค่าความเท่ียงตรง 
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม ว ัตถุประสงค์และค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ ตลอดจนผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ท่ีใหค้วามร่วมมือและใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดีท่ีไดเ้สียสละเวลาตอบแบบสอบถามใหก้บัผูว้จิยั 
ขอขอบพระคุณเป็นพิเศษ อาจารย ์ดร.ชยัวิชญ์ ม่วงหมี ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสถิติ ซ่ึงเสียสละเวลาให้ค  าแนะน าและ
ช้ีแนะในการใช้สถิติและเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิส าหรับการสอบเคร่ืองมือวิจัย จนงานวิจัยน้ี เสร็จสมบูรณ์ 
ขอขอบพระคุณคณาจารยผ์ูส้อนทุกรายวิชาท่ีใหค้วามรู้ มอบประสบการณ์อนัมีคุณค่าในการศึกษาคร้ังน้ี ขอบคุณ
ก าลังใจจากครอบครัว จากเพ่ือนร่วมงานทุกคน รวมถึงเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต รุ่นท่ี 1 ท่ีให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั แลกเปล่ียนประสบการณ์ พร้อมทั้งช่วยหาแนวทางในการ
แกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนดว้ยความรักและความเขา้ใจเสมอ รวมถึงมอบก าลงัใจใหก้นัและกนัจนถึงวนัน้ีวนัท่ีส าเร็จ
การศึกษา   
 สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า บทความวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและปรับปรุงกล
ยุทธ์การตลาดบริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนต์ของสถาบนัการเงินในจงัหวดัชุมพรเพ่ือน าเสนอบริการ
สินเช่ือท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงนกัวชิาการ นกัวจิยั ผูท่ี้สนใจ รวมถึงมหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ
อ่ืนๆ จะสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปศึกษาและประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาและปรับปรุงกลยทุธ์การตลาด
บริการสินเช่ือจ าน าเล่มทะเบียนรถยนตข์องสถาบนัการเงินต่อไป 
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 บทคัดย่อ  
การสร้างแบรนด์สินคา้แฟชัน่และการน าเสนอแบรนด์สินคา้แฟชัน่ขอ้  มูลท่ีส าคญัท่ีสุดดา้นหน่ึงคือ

ข้อมูลทางการตลาด ท่ีศึกษาแนวความคิดและพฤติกรรม ของผูบ้ริโภคบทความน้ี จัด ท าข้ึนเพ่ืออธิบายให้
แนวความคิดในการน าเสนอตราสินคา้แฟชัน่ท่ีจะสามารถตอบสนองกบั พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยคุดิจิตอล
โดยเน้นท่ีกลุ่มเป้าหมายท่ี เจเนอเรชั่นวาย(Generation Y) ซ่ึงบทความน้ีจะเป็นการน าเสนอแนวความคิดและ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือ ตราสินคา้แฟชัน่จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในกลุ่มเป้าหมายเจ
เนอเรชัน่วาย(Generation Y) บทความน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มูล จากแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ริโภค ในการพฒันา
สินคา้แฟชั่น ขอ้มูลจาก หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ช่าวจากเว็ปไซต์ แนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ริโภคแฟชั่นและ
บทความท่ีเก่ียว ขอ้งกบัการขอ้มูลทางการตลาดเพ่ือศึกษาถึงความเป็นไปได ้กรณีศึกษาในการ ออกแบบวิธีการ
น าเสนอตราสินคา้แฟชัน่ใหเ้กิดภาพพจน์ในการออกแบบ ขอ้มูลเร่ืองราวของตราสินคา้ (Brand Story)และการส่ือ
สารตราสินคา้ (Brand Communication ) ขั้นตอนส าคญัในการ ท่ีจะส่ือสารและตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายสามารถหาจุดแข็งและจุดต่างของแบรนด์สินคา้ไดซ่ึ้งขอ้มูลในบทความน้ีผูป้ระกอบการ
สามารถท าให้เกิดโอกาศทางธุรกิจท่ีแตกต่างใน อุตสาหกรรมแฟชัน่ซ่ึงถือเป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ให้กับ
สงัคมทั้งยงัใหผู้ป้ระกอบการ อุตสาหกรรมแฟชัน่ปรับตวักบัความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพ่ือใหก้าร
น าเสนอเร่ืองราวของตราสินคา้ใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าทางเศรษฐกิจใหก้า้วหนา้ไปอีกขั้น  

 

ค าส าคญั: เจเนอเรชัน่วาย การน าเสนอแบรนดสิ์นคา้ เร่ืองราวของตราสินคา้ การส่ือสารตราสินคา้ 

 
ABSTRACT  
             The one of the most essential information of branding the fashion products and fashion product brand 
presentation is the marketing information studying consumers’ concepts and behaviors. This Article is prepared 
to explain the concepts in fashion product presentation in response to Generation Y consumers’ behaviors in 
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Digital Age by concentrating on the Generation Y target groups. This Article is to present the consumers’ concepts 
and behaviors, resulting in option to purchase fashion product brands, based upon consumers’ behaviors in the 
Generation Y target groups. In this Article information were collected from consumers’ behavior trends in 
developing fashion products, data from public and private sectors, news from websites, consumers’ behavior 
trends, fashion trands, and articles in relation to the marketing information so as to conduct feasibility study in 
designing fashion product presentation methods to create image in design, brand story, and brand 
communications. The crucial procedures in communicating and responding to demands from target group 
consumers can find strength and difference of the product brands. According to information contained in this 
Article, the entrepreneurs can provide different business opportunities in fashion industry, which are regarded as 
creative economies for society and which cause the entrepreneurs of fashion industry to adapt themselves to 
change in the consumers’ behaviors, causing the brand story to generate progressive economic value for another 
step.   
 
 KEYWORD: Generation Y,  ฺ Brand presentation ,Brand story, Brand communication 
 

บทน า 
           การบริโภคสินคา้แฟชั่นในปัจจุบันผูบ้ริโภคไม่ได้ค  านึงถึงด้านประโยชน์ใช้สอยเพียงแต่ ด้านเดียว
ผูบ้ริโภคเลือกซ้ือสินค้าแฟชั่นท่ีมีความหลากหลายซ่ึงมีความแตกต่างกับไปในด้าน รสนิยม การออกแบบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความส าคญัอยา่งมากในเร่ืองตราสินคา้ การสร้างตราสินคา้หรือท่ีเรียกกนัว่าแบรนด์
สินคา้แฟชัน่ให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับนั้นผูป้ระกอบการควรตอ้งสร้างประสบการณ์ดา้นแบรนด์ให้กบัผูบ้ริโภค
กลุ่มเป้าหมายซ่ึงผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการนั้นตอ้งมีการแข่งขนักนัอยา่งสูงในการน าเสนอสินคา้และตราสินคา้ให้
ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจ การยอมรับและเกิดความภกัดีอย่างต่อเน่ืองในการซ้ือสินคา้แฟชัน่ในตราสินคา้ท่ีผลิต
ออกมาการท่ีผูป้ระกอบการสามารถเขา้ใจพฤติกรรมบางอยา่งท่ีมีผลจากช่วงอายแุละทศันคติของกลุ่มเป้าหมายท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือตราสินคา้ในยคุดิจิตอลจะท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถสร้างวิธีการออกแบบสินคา้
และวิธีการน าเสนอตราสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพในการท่ีจะชนะคู่แข่ง ในตลาดได ้ภาณุ อิงคะวตั ผูก่้อตั้งแบรนด์
สินคา้แฟชัน่ไทย เกรยฮ์าวด์ ซ่ึงมีอายมุากวา่30 ปี และมีมูลค่าเม่ือเขา้ตลาดหลกัทรัพยมี์มูลค่าถึง 1,853.80 ลา้น ได้
กล่าววา่ ปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให ้แบรนด์ประสบความส าเร็จจะตอ้งส่งสารท่ีถูกตอ้งไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมาย สินคา้
ท่ีเป็นซุปเปอร์ แบรนด์มีประสบการณ์การสร้างแบรนด์มาเป็นเวลานานมีเงินทุนเพียงพอท่ีจะสร้างการจดจ า  
ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคผา่นเคร่ืองมือทางการตลาดและการประชาสมัพนัธ์อยา่งครบเคร่ืองซ่ึงเป็นจุดเสีย เปรียบส าคญัของ
แบรนดเ์ลก็ๆหรือแบรนดท์อ้งถ่ินท่ีจะกา้วสู่สากลส่ิงท่ีท าไดคื้อตอ้งเลือกส่ือให ้ถูกช่องสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย
ซ่ึงตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรคม์าก โดยบทความน้ีมีเน้ือหา ประเด็นท่ีจะแสดงใหเ้ห็นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่ม
เจเนอเรชั่นวายความส าคัญของการสร้าง เ ร่ืองราวของตราสินค้ารวมไปถึงแนวทางการน าเสนอไปยงั
กลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วาย 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือการน าเสนอความเปล่ียนแปลงทางดา้นแนวความคิดพฤติกรรมผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายท่ีมี

ผลต่อการสร้างตราสินคา้และการน าเสนอตราสินคา้แฟชัน่ในยคุปัจจุบนัท่ีมี เทคโนโลยีการส่ือสารในยคุดิจิตอล
เป็นตวัแปรในการส่ือสารขอ้มูลทางการตลาดสินคา้แฟชัน่ 

2. เพ่ือให้ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมแฟชัน่แฟชัน่ นกัออกแบบหรือผูท่ี้ศึกษาขอ้มูล ดา้นการสร้าง
ตราสินคา้แฟชั่น เห็นภาพพจน์  แนวโน้มของความตอ้งการของผูบ้ริโภค ท่ีจะ สามารถน าไปใชใ้นการสร้าง
เร่ืองราวและออกแบบตราสินคา้ให ้สอดคลอ้งกบัความ ตอ้งการ ของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเจเนอเรชัน่วาย    

 
แนวความคิดและพฤติกรรมเกีย่วกบัเจเนอเรช่ันวาย (Generation Y) 

จากรายงานการส ารวจเด็กและเยาวชน พ.ศ.2555 โดยส านกังานสถิติแห่งชาติสรุปวา่ ประชากรร้อยละ 
17.8 ของจ านวนประชากรทั้งหมดของประเทศหรือจ านวน 11.3 ลา้นคนเป็น กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี
เป็น“คนกลุ่มใหญ่”ท่ีเร่ิมเขา้สู่การท างานมีรายไดข้องตนเองซ่ึง จดัเป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีส าคญัท่ีผูป้ระกอบการ
สินคา้แฟชัน่ใหค้วามสนใจกบัวถีิชีวติและพฤติกรรมดา้นการบริโภคของพวกเขาอยา่งมากเน่ืองจากเป็นตลาดท่ีจะ
มีก าลงัซ้ือและการบริโภคต่อเน่ืองไปจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใชข้อ้มูลเพ่ือใชพ้ฒันาสินคา้และบริการใหต้รงความ
ตอ้งการสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วายเป็นกลุ่มประชากรท่ีเกิดระหวา่งปี   พ.ศ. 2522-
2538 (ค.ศ.1979-1995) จะมีอายุระหว่างวยั 21 -37 ปีซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรหลกัท่ีอยู่ใน ตลาดแรงงานและก าลงั
ทยอยเขา้สู่ตลาดแรงงาน โดยเป็นกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าซ่ึงแรงงานกลุ่มท่ีเขา้สู่
ตลาดแรงงานกลุ่มแรกเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์การท างานในระดบัหัวหน้างานหรือเป็นกลุ่มหัวหน้าแผนก
หัวหนา้ส่วนท่ีเขา้สังคมท างานร่วมกบัเจเนอเรชัน่เอก็ซ์ โดยพฤติกรรมการเล้ียงดูหรือประสบการณ์ในวนัเด็ก คน
กลุ่มน้ีโตข้ึนมาจาก ระบบท่ีเป็นสากลมากมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบเศรษฐกิจแบบโลกาภิวตัน์ 
(Globalization)มีการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารผา่นระบบอินเทอร์เน็ตซ่ึงคนกลุ่มตน้ๆของเจนเนอเรชัน่วายโตพร้อมกบั
การพฒันาเทคโนโลยีและในระหว่างท่ีพวกเขาเป็นวนัรุ่นหรือวยัท่ีก าลงัศึกษาจึงถูกหล่อหลอมมากบัสังคมท่ีใช้
เทคโนโลยใีนการอ านวยความสะดวกในชีวติประจ าวนัคนกลุ่มน้ีจึงรู้จกัวธีิการใชเ้ทคโนโลยีส าหรับการเป็นส่วน
หน่ึงของการบริโภคมีการศึกษาและเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนท่ีจะ ท าการตดัสินใจซ้ือสินคา้จากการใชเ้ทคโนโลยี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาขอ้มูลทาง อินเทอร์เน็ต ดังนั้นพฤติกรรมการบริโภคจึงเป็นไปอย่างเสรี ด้านขอ้มูล
ข่าวสารส่งผลใหก้ลุ่ม เจเนอเรชัน่วายเป็นกลุ่มท่ีมีความกวา้งขวางดา้นมุมมองท่ีสามารถสร้างกระแสรับส่ิงใหม่ๆ
ไดดี้กว่าคนรุ่นก่อนโดยมีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีทศันะเป็นของตวัเองท าให้ตลาดท่ีท าสินคา้และบริการท่ีจะ
ตอบสนองความตอ้งการของคนกลุ่มเจเนอเรชัน่วายจ าเป็นตอ้งพยายามสร้างนวตักรรมใหม่ๆและริเร่ิมสร้างสรรค์
อะไรใหม่เพ่ือน าเสนอเพ่ือตอบสนองการด าเนินชีวิตปัจจุบนัเจเนอเรชัน่วายท่ีจดัวา่เป็นกลุ่มท่ีใชส้ังคมออนไลน์ 
(Social Network)ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถ ก่อใหเ้กิดกระแสความตอ้งการการบริโภคบาง อยา่ง
ไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยผ่านการเช่ือมต่อและ ขยายขอ้มูลสินคา้หรือบริการไปสู่คนกลุ่มเดียวกนัและมีอิทธิพลในดา้น
การตดัสินใจตามกนัได ้
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แนวความคิดในการน าเสนอตราสินค้าแฟช่ัน 
         การจะท าธุรกิจแฟชัน่ในปัจจุบนัใหป้ระสบความส าเร็จนั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีธุรกิจนั้นๆ ตอ้งมีเร่ืองราวเน้ือหา
(Brand Story) ท่ีมีความน่าสนใจเน่ืองจากสินคา้แฟชัน่เป็นสินคา้ท่ีมีผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายจ านวนมากในทอ้งตลาด
ตราสินคา้ท่ีจะสามารถสร้างความน่าสนใจและแตกต่างท่ีผูบ้ริโภคจะเกิด ความตระหนักรู้และจดจ า(Brand 
Awareness)ได้นั้น ผูป้ระกอบการอาจจะไม่ได ้เพียงการมุ่งพฒันาท่ีสินคา้ (Product Development)แต่เพียงดา้น
เดียว ดงันั้นการสร้างตราสินคา้ แฟชัน่คือการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอีกทาง อีกทั้งยงัเป็นการผูกให้ผูบ้ริโภค มีความ
ภกัดีและติดตาม ตราสินคา้เพ่ือใหเ้กิดการบริโภคอยา่งต่อเน่ืองโดยท่ีผูบ้ริโภคจะไม่ไปเลือกตราสินคา้ท่ีมีลกัษณะ 
สินคา้ใกลเ้คียงกันตราสินคา้หรือแบรนด์สินคา้แฟชั่นในยุคปัจจุบนัควรสร้างเน้ือหาและเร่ืองราว ท่ีสามารถ
เช่ือมโยงและดึงดูดผูบ้ริโภคให้มีส่วนร่วม การน าเสนอเร่ืองราวท่ีน าเสนอควรจะมี ลกัษณะท่ีมีเน้ือหาท่ีเป็น
เอกลกัษณ์และไม่จ าเป็นตอ้งมีการกลัน่กรองมากในการรับขอ้มูลเพราะหากขอ้มูลท่ีดึงดูดความสนใจต่อ ผูบ้ริโภค
ก็จะมีการแบ่งบนัขอ้มูลไปยงัเพ่ือนหรือคนใกลชิ้ดได ้อยา่งง่ายและรวดเร็วซ่ึงก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
สร้างการรับรู้ของแบรนดห์รือการหวงัผลทางการตลาด 

 
แนวทางการน าเสนอแนวความคิดและเร่ืองราวของตราสินค้า 

การน าเสนอแนวความคิดและเร่ืองราวควรค านึงถึงองคป์ระกอบดงัน้ีไดแ้ก่ 
1. การแสดงให้เห็นถึงจุดยนืและเร่ืองราวของแบรนด์ทีม่คีวามน่าสนใจ 
แบรนด์ในยคุดิจิตอลควรท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความชดัเจนในการน าเสนอใน เน้ือหา เร่ืองราว และการ

ออกแบบผลิตภณัฑ ์โดยมีการน าเสนอขอ้มูลท่ีกระชบัชดัเจนวา่แบรนด ์สามารถตอบ สนองความตอ้งการดา้นการ
ใชง้านสินคา้และดา้นความรู้สึกเม่ือผูบ้ริโภคไดซ้ื้อสินคา้ ว่าเกิดความ รู้สึกอย่างไรเม่ือไดเ้ป็นส่วนร่วมในการ
บริโภค เร่ืองราวท่ีน าเสนอควรมีประเด็นท่ีชดัเจน ยกตวั อยา่งกรณีศึกษาแบรนด์สินคา้แฟชัน่ Kiriko ซ่ึงเป็นแบ
รนด์ท่ีจ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ตั้งอยูท่ี่รัฐโอเรกอนในประเทศสหรัฐอเมริกา แบรนด์ซ่ึงมีการน าเทคนิคการผลิตผา้
และวสัดุ ท่ีน ามาจาก วฒันธรรมและภูมิปัญญาของชาวตะวนัออก โดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่นแบรนดไ์ดส่ื้อสารไป
ยงั ผูบ้ริโภคเป้าหมาย ท่ีเป็นผูบ้ริโภคชาวตะวนัตก ในตลาดสหรัฐอเมริกาแบรนดแ์สดงใหเ้ห็นวา่ สินคา้แฟชัน่ท่ี
ออกแบบทนัสมยัเหมาะกบัการใชง้านคนในยคุปัจจุบนั แต่มีการน าเทคนิคและ ภูมิปัญญาของญ่ีปุ่น มาน าเสนอให้
เห็น คุณค่าของแบรนด์ในแง่วฒันธรรมและคุณค่างานท่ีเป็น ลกัษณะงานฝีมือมากกวา่การเป็นสินคา้แฟชัน่ท่ีตาม
กระแสแนวโนม้แฟชัน่โดยผา่นการเล่าเร่ืองในส่ือดิจิตอลท่ีแบรนดมี์อยูเ่ช่น เวป็ไซต,์ เฟสบุ๊คและอินสตาแกรม ท า
ให้ผูบ้ริโภคไดรู้้ถึงความเป็นมา ท่ีมาของวสัดุแรงบนัดาลใจขอ้มูลทางวฒันธรรมซ่ึงส่งผลในการสร้างความต่าง
และมีความน่าสนใจ   ส่งผลดา้นความรู้สึกของ ผูบ้ริโภคใน ดา้นคุณค่าใหก้บัแบรนดเ์ป็นอยา่งมาก หากเทียบกบั 
สินคา้ชนิดใกลเ้คียงกนั 
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ภาพที ่1  การน าเสนอตราสินคา้ แบรนด ์kiriko 

ท่ีมา http://www.kirikomade.com 
 

2. การสร้างข้อความ (Key message) และภาพ (Key visual) หลกัในการน าเสนอเร่ืองราว 
       การสร้างขอ้ความหลกัของการน าเสนอตราสินคา้ ขอ้ความหลกัคือการน าเสนอประเด็นเร่ืองราว ท่ี
ผูป้ระกอบการ คิดว่ามีผลต่อการตดัสินใจให้กลุ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้ในแต่ละคร้ัง ในการ น าเสนอท่ีจะ
สามารถจดจ ารับรู้วา่แบรนดต์อ้งการส่ือสารเร่ืองอะไร ซ่ึงในท่ีน้ีไม่เฉพาะวา่จะตอ้ง เป็นการเขียนบรรยายหรือการ
บอกเล่าเพียงอย่างเดียว หากรวมไปถึง รูปภาพท่ี แบรนด์น าเสนอ  ซ่ึงในอดีตสินคา้แฟชั่น มกัจะบอกเล่าใน
เร่ืองราวของสไตลก์ารแต่งกายและการออกแบบ ให ้ผูบ้ริโภคเกิดความอยากใชสิ้นคา้นั้นแต่ในยคุดิจิตอล แบรนด์
จ าเป็นตอ้งน าเสนอภาพสินคา้หรือ ภาพเร่ืองราวแบรนด์มีความถ่ีมากข้ึนเพราะส่ือออนไลน์ตอ้งมีการน าเสนอ
อย่างต่อเน่ืองและไม่ หยุดน่ิง ดงันั้นการสร้างขอ้ความหลกัควรคิดเป็นเร่ืองแรกเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัด้านการ
น าเสนอ สินคา้ ซ่ึงในภาพท่ีน าเสนอก็ควรจะมี ชุดภาพหลกั ในการน าเสนอ ท่ีมีความต่อเน่ืองเป็นเร่ืองราว 
เดียวกนักบัขอ้ความหลกัท่ีแบรนด์น าเสนอเม่ือจดัท าเป็นชุดภาพรวมใหญ่ท่ีมีเร่ืองราวเดียวกนัได ้โดยประเด็นท่ี
ตอ้งควรใส่ใจ อีกเร่ืองหน่ึงคือ การมีก าหนดบุคลิภาพของแบรนด์และความแตกต่างจะส่งผลต่อการสร้างการรับรู้ 
จดจ าและคุณค่าของแบรนดสิ์นคา้ต่อผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี  

3. การสร้างความส าคญัในการน าเสนอผลประโยชน์ ผลลพัธ์ให้กบัผู้บริโภคโดยมใิช่มุ่งเน้นการขาย
สินค้า 
            ในยุคดิจิตอลท่ีมีการน าเสนอขอ้มูลมากมายการน าเสนอแบรนด์สินคา้ ผูป้ระกอบการตอ้งตอบ โจทย์
ความตอ้งการในดา้นการใชง้านและความรู้สึก เพ่ือเป็นขอ้มูลใหเ้กิดการตดัสินใจเลือก แบรนดสิ์นคา้ การน าเสนอ
ถึงผลลพัธ์บางอย่างไปสู่ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วายท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ควรจะค านึงถึงการแสดง ออกทางสังคม 
ทศันคติ ในการบริโภคสินคา้แฟชัน่ การซ้ือแบรนด์แฟชัน่ ไม่ใช่เพียงแต่ตอ้งการเพ่ือใชส้อยในแง่การใชง้าน แต่
เป็นการสะทอ้นตวัตนความคิดของผูใ้ช้งาน แสดงออกไปยงักลุ่มสังคมของผูบ้ริโภคเอง ดังนั้นผลประโยชน์
บางอย่างท่ี ผูบ้ริโภคคาดหวงั ท่ีจะ ไดรั้บมกัจะตอ้งมีมากกว่าการใชง้านสินคา้เสมอ กรณีศึกษาแบรนด์ สินคา้
แฟชัน่ เส้ือผา้ส าหรับ การออกก าลงักายกลางแจง้และการท่องเท่ียวในสถานท่ีธรรมชาติแบรนด์ Patagonia  เป็น 
แบรนดสิ์นคา้แฟชัน่เคร่ืองแต่งกายเนน้เส้ือผา้ท่ีใชง้านกลางแจง้ จากอดีตท่ีเคยน าเสนอเร่ืองราว รูปแบบการใชง้าน
หรือสไตลใ์นการออกแบบน ามาส่ือสาร แต่ในยคุดิจิตอลท่ีผูบ้ริโภคมกั จะส่งต่อขอ้มูลท่ีตนให้ความสนใจไปยงั
กลุ่มคนรอบขา้ง เช่น เพื่อน ท่ีท างานหรือครอบครัว แบรนด์ได้เสนอการน าเส้ือผา้เก่าของแบรนด์น ากลบัมา
ซ่อมแซมใหม่ โดยมีกิจกรรมทางการ ตลาดคือมีรถเดินสายไปยงัเมืองต่างๆในอเมริกาเหนือเพ่ือรับซ่อมแซม
เส้ือผา้ของแบรนด์จากท่ีผูบ้ริโภคท่ีไดซ้ื้อไป ผลประโยชน์ในแง่การใชง้านของลูกคา้คือไดซ่้อมเส้ือผา้ท่ีมีต าหนิ 
จากการใช ้งาน แต่ผลลพัธ์ในแง่ความรู้สึกท าใหผู้บ้ริโภครู้สึกวา่แบรนด ์ไดเ้ป็นแบรนดท่ี์มีคุณภาพในแง่ ของการ
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เอาใจใส่ในดา้นสังคมส่ิงแวดลอ้ม โดยสนับสนุนการลดการซ้ือใหม่เป็นการน ามาใชซ้ ้ า   ผูบ้ริโภคไดรู้้สึกเป็น
ส่วนหน่ึงของแบรนดใ์นการท่ีแสดงออกทางสังคม ในความรับผิดชอบท่ีมีต่อ สังคมส่งผลใหผู้บ้ริโภคทั้งท่ีไดเ้ขา้
ร่วมกิจกรรมหรือเพียงผูพ้บเห็นไดท้ าการส่งต่อขอ้มูลสร้างความ รู้สึกท่ีดี เกิดการกระจายขอ้มูลเป็นวงกวา้ง ซ่ึงจ า
ให้เกิดการรับรู้ของแบรนด์  ในแง่คุณค่าซ่ึงหาก แบรนด์เนน้การใชก้ารส่ือสารเพ่ือการขายสินคา้เพียงอย่างเดียว 
การกระจายขอ้มูลใน โลก ออนไลน์ก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพในดา้นคุณค่าเพราะเจเนอเรชัน่วายใหค้วามส าคญัใน
เร่ืองของ การกระจายขอ้มูล ข่าวสารท่ีผูบ้ริโภคคิดเห็นวา่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม เน่ืองจากปัจจุบนัขอ้มูลข่าว สาร
ในแต่ละวนัมีเป็นจ านวนมากหากขอ้มูลข่าวสารไม่มีความน่าสนใจพอก็มกัจะถูกมองขา้มไป 
 

 
ภาพที ่2 การน าเสนอตราสินคา้ แบรนด ์Patagonia 

ท่ีมา http://www.patagonia.com 
 

4. การน าเสนอเร่ืองราวและประเดน็ทีชั่ดเจนและเป็นไปอย่างสม า่เสมอในภาพรวมเดยีวกนั 
การน าเสนอเร่ืองราวของแบรนด์นั้น ผูป้ระกอบการควรมีการวางแผนในการน าเสนอประเด็น และ

เร่ืองราวของแบรนด ์ในลกัษณะท่ีมีทิศทาง บุคลิก ท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนั เน่ืองจากผู ้บริโภค เจเนอเรชัน่วาย 
เปิดรับขอ้มูลข่าวสารในลกัษณะกวา้งและมากมายในแต่ละวนั ผูบ้ริโภค จะสามารถจดจ า แบรนด์สินคา้ไดก็้
ต่อเม่ือ มีการไดรั้บขอ้มูลและการเห็นภาพใน ทิศทางเดียว กนัซ ้ าๆเป็นระยะเวลาหน่ึง ดงันั้นควรก าหนดประเด็น
ใหช้ดัเจนซ่ึง ไม่มากจนเกินไปและก าหนด บุคลิกส าหรับการออกแบบภาพส าหรับการส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคให้มี
แนวทางหรือองคป์ระกอบในการ ออกแบบภาพท่ีมีเอกลกัษณะ ผูบ้ริโภคเห็นแลว้สามารถจดจ าและรับรู้เลยไดว้า่ 
การน าเสนอ ขอ้มูลและภาพนั้นมาจากแหล่งใดหรือแบรนด์ใดก าลงัส่ือสารอะไรกบัผูบ้ริโภค การให้ขอ้มูล ใน
ประเด็นท่ีซ ้ าๆ เป็นการตอกย  ่าให้เห็นว่าแบรนด์ให้คุณค่าหรือประโยชน์ ในลกัษณะใดกบัผู ้บริโภครวมไปถึง 
บุคคลิกภาพของแบรนด ์เป็นอยา่งไร ผูบ้ริโภค จะตดัสินใจในการบริโภคหรือ การบริโภคอยา่งต่อเน่ือง จากความ
ภกัดีต่อแบรนด ์ รวมไปถึงการแนะน า การกระจายขอ้มูลทาง สงัคมดิจิตอลจะท าใหไ้ม่สบัสนและง่ายต่อการจดจ า 
ต่อกลุ่มสังคมออนไลน์ จึงจ าเป็นท่ีขอ้มูล และภาพท่ีออกไป ควรไปในทิศทางเดียวกนัมีบุคคลิก ลกัษณะเดียวกนั
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ือ ดิจิตอลท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม  

 

 
ภาพที ่3 การน าเสนอตราสินคา้ แบรนด ์kiriko 

ท่ีมา http://www.kirikomade.com,Instagram :kirikomade 

http://www.kirikomade.com,instagram/
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กรณีศึกษาแนวความคิดเกีย่วกบัประเภทการน าเสนอตราสินค้าเจเนอเรช่ันวาย ผ่านส่ือดิจิตอล 
      บทความน้ีจะขอยกตวัอยา่งกรณีศึกษาการน าเสนอตราสินคา้ แบรนด ์Beta Brand ซ่ึงเป็น แบรนดสิ์นคา้
แฟชัน่ท่ีน าเสนอดา้นการตอบโจทยก์ารใชง้านของกลุ่มผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วาย ท่ี อาศยัอยูใ่นสงัคมเมือง แบรนด์
ไดส่ื้อสารให้เห็นถึงวิถีชีวิตท่ีสัมพนัธ์กบัการใชง้านสินคา้แฟชัน่เพ่ือตอบโจทย ์ดา้นการใชง้านพิเศษบางอยา่ง ท่ี
สามารถแกปั้ญหาให้กบัผูบ้ริโภค ในเร่ืองของการ มีเวลาท่ีจ ากดั การใชง้านท่ีพิเศษมากข้ึนส าหรับการด าเนินชีวิต
ในหนึงวนั การมีกิจกรรม ส่วนร่วม ท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วายให้ความสนใจในปัจจุบนั เช่นการ ข่ีจกัรยาน
เป็น พาหนะแทนการ ใช้รถยนต์แบรนด์ส่ือสารให้เห็นว่า แบรนด์สามารถตอบโจทย ์ในการแก้ปัญหาให้กบั
ผูบ้ริโภคได ้ในการใชง้าน เช่น การออกแบบกางเกง ท่ีมีแถบสี สะทอ้นแสงในยามค ่าคืน ซ่ึงมีประโยชน์ มาก
ส าหรับการข่ีจกัรยาน  แบรนดเ์ขา้ใจถึงการแสดงออกเก่ียวกบักิจกรรมการข่ีจกัรยานของ กลุ่ม ผูบ้ริโภควา่เป็นการ
แสดงออกด้านคุณค่า ท่ีมีต่อสังคมส่ิงแวดลอ้ม ไม่ใช่การออกก าลงักายเพียง อย่างเดียว ซ่ึงเป็นคุณค่าท่ีกลุ่ม
ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วาย แสดงใหเ้ห็นถึงการสร้างสงัคม (Create Community) การเป็นผูมี้ส่วนรับผิดชอบต่อสงัคม
ในเร่ืองเลก็ๆในชีวติประจ าวนัท่ีท าได ้แบรนด ์ออกแบบกระเป๋าท่ีมีการใชง้านในรูปแบบปรับเปล่ียนขนาดการใช้
สอยให้มากข้ึนได ้เพ่ือให้ตอบ สนอง การใชชี้วิตทั้งวนัโดยท่ีไม่ตอ้งใชถุ้งพลาสติกเพ่ิมส าหรับการไปจ่ายตลาด
คุณค่าท่ีเป็น ประโยชน์ในดา้นความรู้สึกท่ีไดแ้สดงออกส่งผลใหญ่มากกว่าในแง่ใชง้านในการท าการส่ือสาร 
ออกไปโดยการท่ีแบรนด์ สร้างบุคลิกของแบรนด์ให้เป็นแบรนด์ท่ีมองโลกในแง่ดีมีความรับผิด ชอบและมี
อารมณ์ขนัเป็นการสร้างแบรนด์ท่ีท าให้เกิดความน่าสนใจและมีเอกลกัษณะเป็นอย่าง มากซ่ึงหากพิจารณาจาก
สินคา้ตามแง่การใชง้านและสไตล์ในการออกแบบ ก็จะพบว่ามีสินคา้ ในลกัษณะเดียวกนัในทอ้งตลาดอีกเป็น
จ านวนมากท่ีมีลกัษณะคลา้ยกันแต่การท่ีผูบ้ริโภคใน ยุคดิจิตอลจะให้ความส าคญัต่อแบรนด์ใดแบรนด์หน่ึง 
ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วายมกัจะเลือก แบรนดท่ี์สามารถแสดงออกทางดา้นทศันคติ สะทอ้นตวัตนรวมไปถึงสามารถ
แบ่งปันขอ้มูล ของแบรนด์ได้อย่างภูมิใจในการได้เป็นส่วนหน่ึงของแบรนด์ท่ีได้ท าการซ้ือสินคา้จากการท่ี
ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้เร่ืองราวของแบรนดแ์ละกระบวนการน าเสนออยา่งมีทิศทาง 
 

 
 

ภาพที ่3 การน าเสนอตราสินคา้ แบรนด ์Beta Brand 
ท่ีมา https://www.betabrand.com 

 
 
 
 
 

https://www.betabrand.com/
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คุณลกัษณะส าคัญของเจเนอเรช่ันวายและการสร้างเร่ืองราวการน าเสนอของตราสินค้า  
 

คุณลกัษณะส าคัญของเจเนอเรช่ันวาย การน าเสนอตราสินค้าแฟช่ัน 
ชอบกลุ่ม กลุ่มเป็นศูนยก์ลาง We-oriented 
การประชุมเป็นงานสังคม Meeting as a Social Aspect 
 

แบรนดส์ร้างกลุ่มเป้าหมายท่ีมีไลฟ์สไตล ์การท างาน 
หรือกิจกรรมท่ีช่ืนชอบคลา้ยกนั เช่นการออก ก าลงักาย
งานอดิเรก งานประดิษฐ ์(Lifestyle Brand)  

สร้างสังคม Create Community มองโลกในแง่ดี Optimistic 
ใหคุ้ณค่ากบักลุ่ม Communitarian Values  
ตอ้งการมีเวลาส่วนตวั Want “a Life” 
รู้จกัใชเ้ทคโนโลย ีTech Savvy 
เช่ือวา่ทุกส่ิงเป็นไปได ้Can do Attitude 
มกัดูยุง่ วุน่วายตลอดเวลา Used to Being Busy all the 
Time 

แบรนดท่ี์มีการแสดงออกเพื่อสังคม ในดา้นท่ีมาของ
ผลิตภณัฑ ์ 
การออกแบบท่ี เก่ียวกบัวฒันธรรม สังคมพ้ืนถ่ิน 
(Redesign Value) 
แบรนดสิ์นคา้ท่ี น าเสนอการตอบโจทยส์ าหรับ 
คนเมืองท่ีมีเวลาจ ากดั ตอ้งท ากิจกรรม 
หลากหลายภายในวนัเดียวกนั (Versatile Funtion) 

คาดหวงัความแตกต่าง หลากหลาย Expect Diversity 
 

แบรนดสิ์นคา้ท่ีไม่น าเสนอความเป็นเพศ ชาย หญิง 
(Unisex) หรือ ช่วงอายท่ีุกวา้ง (Design For Diversity) 

คาดหวงัวา่จะไดรั้บปฏิบติัดี Expect to be Treated Well  
ตอ้งการความน่าเช่ือถือ Demand Authenticity 
ตอ้งการค าวพิากษห์รือแนะน า Want Feedback 

การน าเสนอเร่ือง เอกลกัษณ์เฉพาะตวั การมี 
การออกแบบท่ีพิเศษ การท าใหเ้กิดความรู้สึก
เฉพาะเจาะจง ใหเ้ฉพาะบุคคล(Customization) 

 
บทสรุป 
 การปรับเปล่ียนรูปแบบวธีิการน าเสนอตราสินคา้แฟชัน่เพ่ือตอบสนองกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคกลุ่มเจเนอ
เรชัน่ วาย(Generation Y) ในยคุดิจิตอลนั้นผูป้ระกอบการควร ศึกษาขอ้มูล พ้ืนฐาน ดา้นความตอ้งการการใชง้าน
สินคา้แฟชัน่รวมไปถึงความคิด ทศันคติของผูบ้ริโภค ในกลุ่ม เจเนอเรชัน่วาย ว่าในยุคปัจจุบนั ผูบ้ริโภคมีการ
แสดงออก การกระจายขอ้มูล ในสังคมดิจิตอลต่อ แบรนด์สินคา้ไปยงักลุ่มสังคมวา่มีเน้ือหาและลกัษณะอยา่งไร 
เพ่ือผูป้ระกอบการจะสามารถน า มาออกแบบสินคา้ การสร้างเน้ือหาเร่ืองราวของแบรนดใ์ห้มีความน่าสนใจ การ
สร้างกระบวน การส่ือสารท่ีมี เอกลกัษณ์ บุคคลิกพิเศษ เพ่ือสร้างความน่าจดจ า ความไวว้างใจ เกิดการภกัดี ต่อแบ
รนด์และการบอกต่อไปยงักลุ่มสังคมของ ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วายจะท าให้เกิดประสิทธิผล ทางการตลาดต่อแบ
รนด์สินคา้แฟชัน่สามารถท่ีจะเอาชนะและโดดเด่นจากคู่แข่งท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมากใน ทอ้งตลาดได ้ซ่ึงท าให้
ผูป้ระกอบการประสบผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ทั้งในแง่ของรายไดแ้ละการรับรู้เป็นท่ีรู้จกัยอมรับตราสินคา้ 
ในยคุปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บทคัดย่อ 
บทความฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคม และลกัษณะความเส่ียงท่ี

เกษตรกรเผชิญแยกตามการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัขา้วนาปี ปีการผลิต 2556 ความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกร
ท่ีมีต่อการประกนัภยัขา้วนาปีของกระทรวงการคลงั และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัขา้วนาปี 
ของเกษตรกรในจงัหวดัขอนแกน และจงัหวดันครราชสีมา  ผลการศึกษา พบวา่ เกษตรกรท่ีซ้ือประกนัภยัจะมี
สัดส่วนของการศึกษาสูงกว่าระดบัประถมศึกษา และสัดส่วนรายไดจ้ากการปลูกขา้วต่อรายไดท้ั้ งหมดมากกว่า
เกษตรกรท่ีไม่ไดซ้ื้อประกนัภยั ปละเผชิญความเส่ียงจากภยัแลง้เกือบทุกปีในสัดส่วนท่ีมากกวา่เกษตรท่ีไม่ไดซ้ื้อ
ประกนัภยั นอกจากน้ีเกษตรกรตวัอยา่งยงัไม่มีความเขา้ใจรายละเอียดของประกนัภยันาปี มากกวา่ร้อยละ 90 ใน
เร่ืองประเภทภยัท่ีเอาประกนั เกณฑก์ารประเมินความเสียหาย และเกณฑก์ารจ่ายเงินชดเชย  ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัดว้ยแบบจ าลองโลจิท พบวา่ ปัจจยัท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ ระดบัศึกษา
ของเกษตรกร รายไดจ้ากการปลูกขา้ว ประสบการณ์การเจอภยัแลง้ ความสามารถในการป้องกันภยัแลง้และ
ความสามารถในการป้องกนัภยัน ้ าท่วม 

 
ค าส าคญั: ประกนัภยัพืชผล, การตดัสินใจเลือกซ้ือ 
 

ABSTRACT 
 The aims of this article are to examine  the socio-economic characteristics and the risk that the rice 
farmers faced disaggregated by the decision to buy the crop insurance in the production year 2013, to study the 
knowledge  of the rice farmers in understanding the crop insurance project and to estimate factors that affect the 
decision to buy the crop insurance. The survey data of 200 rice farmers in Khon Kaen and Nakhon Ratchasima 
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were used.  The results of the study show that rice farmers who bought the crop insurance have higher 
proportion of higher education than primary level and higher share o rice income to total income than those who 
did not buy the crop insurance. More than 90 percent of farmers did not understand the insurance product, 
particularly types of insured perils, the loss assessment and the insurance criteria in receiving sum-insured. The 
empirical results from the logit model have shown that education level of farmers, rice income, farmers' 
experiences in drought, farmers' capacities to coping with drought and flood are factors that influence the 
decision to buy the crop insurance. 
 
KEYWORDS: Crop insurance, the decision to buy the crop insurance 
 

1. บทน า 
 การท าการเกษตรของประเทศไทยตอ้งพ่ึงพาธรรมชาติเป็นหลกั ส่งผลให้เกษตรกรตอ้งเผชิญกบัความ
เส่ียงจากภยัธรรมชาติ ซ่ึงภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนท าให้เกิดความเสียหายแก่พ้ืนท่ีเกษตร โดยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 
(2550 -2555)  มีจ านวนเกษตรกรท่ีไดรั้บความเสียหายจากภยัธรรมชาติหลกั คือ ภยัแลง้ ฝนท้ิงช่วง อุทกภยั และ
โรคแมลงศตัรูพืชรวมกว่า 5 ลา้นราย และมีพ้ืนท่ีเกษตรท่ีไดรั้บความเสียหายรวมกว่า 50 ลา้นไร่ (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2556) ขา้วเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัเน่ืองจากมีพ้ืนท่ีปลูกขา้ว คิดเป็นร้อยละ 46.89 ของพ้ืนท่ีการเกษตร
ทั้งหมด  (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) โดยเกษตรกรผูป้ลูกขา้วไดรั้บความเสียหายจากภยัธรรมชาติ ร้อย
ละ 17.89 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด และพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้วเสียหายเน่ืองมาจากภยัหลกั 3 ประเภท คือ ภยั
แลง้ ฝนท้ิงช่วง และอุทกภยั ดงักล่าว เป็นจ านวนร้อยละ 11.9 ของพ้ืนท่ีปลูกขา้วทั้ งหมด (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2554) ดงันั้น การเพาะปลูกขา้วมีความเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มจึงส่งผลให้
ในแต่ละปีรัฐบาลตอ้งจดัสรรงบประมาณในการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรจ านวนมาก การประกนัภยัพืชผล
ทางการเกษตรเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการบริหารจดัการความเส่ียงของเกษตรกร ช่วยในการบรรเทาผลกระทบทาง
ลบท่ีเกิดจากภยัธรรมชาติ โครงการประกนัภยัขา้วนาปีของกระทรวงการคลงั น ามาใชค้ร้ังแรกในปีการผลิต 2554 
เป็นการใหเ้กษตรกรท าประกนัภยัโดยสมคัรใจ  คุม้ครองภยัธรรมชาติทั้งหมด 6 ภยั ไดแ้ก่ อุทกภยั ฝนท้ิงช่วง ลม
พาย ุอากาศหนาว ลูกเห็บและอคัคีภยั อตัราค่าเบ้ียประกนัภยัสุทธิ 129.47 บาทต่อไร่ รัฐจ่ายสมทบ 69.47 บาทต่อ
ไร่ เกษตรกรจะไดรั้บความคุม้ครอง 1,111 บาทต่อไร่ 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัพืชผลในประเทศไทยจ านวนมากและมุ่งให้ความส าคญัในเร่ือง 
ทศันคติของเกษตรกรและปัจจยัท่ีมีต่ออิทธิพลโครงการประกันภยัพืชผล มนันยา เตยะธิติ (2527)  ศึกษาเร่ือง
ทศันคติของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการประกนัภยัพืชผล พบวา่ เร่ืองเพศ อาย ุและระดบัรายไดไ้ม่มีผลต่อทศันคติ
ต่อโครงการ ในขณะท่ีเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีเน้ือท่ีในการถือครองมากจะมีทศันคติต่อโครงการประกนัภยั
พืชผลดีกว่าเกษตรกรท่ีมีเน้ือท่ีในการถือครองน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับ ศิริจรรยา ออกรัม (2553)  ศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการซ้ือประกนัภยัแลง้ของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์โดยศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือประกนัภยัแลง้ และศึกษาค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายเบ้ียประกนัของเกษตรกร พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลสูงต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกนัจากภยัแลง้ ไดแ้ก่ สดัส่วนพ้ืนท่ีเพาะปลูกทั้งหมดท่ีเพ่ิมข้ึนจะท าใหโ้อกาสในการตดัสินใจซ้ือ
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ประกันเพ่ิมข้ึน  การมีหัวหน้าครัวเรือนเพศชายเป็นไปในท านองเดียวกัน และการได้รับความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐบาล จะท าใหโ้อกาสในการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัแลง้ลดลง ในขณะท่ี วลัภา นุตะมาน (2551) ศึกษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการประกนัภยัพืชผลของเกษตรกร พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการประกนัภยัของ
เกษตรกร ไดแ้ก่ อาย ุความไม่พอ-พอใจ และความไม่สนใจในเง่ือนไขของการประกนัภยั ทั้ง 3 ตวัแปรน้ีมีอิทธิพล
ต่อการประกนัภยัของเกษตรกรในทิศทางตรงกันขา้ม คือ ถา้อายุมากข้ึน ความไม่พอใจ และความไม่สนใจใน
เง่ือนไขของการประกนัภยัเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย มีผลท าใหก้ารยอมรับการท าประกนัภยัลดลงเช่นเดียวกนั 
  อย่างไรก็ตามเกษตรกรผูป้ลูกข้าวนาปีท่ีเข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปีมีจ านวนน้อยมาก มี
เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการประกนัภยัขา้วนาปีของกระทรวงการคลงัจ านวน 45,723 ราย จากเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว
นาปีทั้งประเทศ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) จึงจ าเป็นตอ้งประเมินการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัพืชผล
ของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี วา่เกษตรกรท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัภยัในแต่ละรูปแบบมีลกัษณะเศรษฐกิจและสังคม 
เผชิญความเส่ียงท่ีแตกต่างกนัอยา่งไร มีความรู้ความเขา้ใจต่อประกนัภยัอยา่งไร และมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือก
ซ้ือประกนัภยัอยา่งไร เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงโครงการประกนัภยัพืชผลให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดย
เลือกจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดันครราชสีมาเป็นพ้ืนท่ีในการศึกษา เน่ืองจากทั้ง 2 จงัหวดัเป็นแหล่งเพาะปลูก
ขา้วนาปีท่ีส าคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัปริมาณน ้ าฝนเป็นหลกั พ้ืนท่ีปลูกขา้วเป็น
ท่ีราบสูง และในฤดูร้อนอากาศร้อนจดัและแห้งแลง้เน่ืองจากอยูห่่างไกลทะเล  เกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีมีความ
เส่ียงต่อภยัธรรมชาติ ดงันั้น จึงเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายของโครงการประกนัภยัพืชผล จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยั
จึงมีความสนใจศึกษาการประเมินการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัพืชผลของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูล
อา้งอิงส าหรับเป็นแนวทางเพ่ือการวางแผนงานดา้นการจดัการความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบัเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ กระทรวงการคลงั  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และบริษทัประกนัภยัภาคเอกชน 
สามารถเขา้ใจถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรพร้อมทั้งลกัษณะความเส่ียงท่ีเกษตรกรไดพ้บและ
ความรู้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์ประกนัภยัพืชผล ของเกษตรกรท่ีเลือกซ้ือประกนัภยัพืชผล และสามารถใชเ้ป็น
แนวทางในการพฒันาการประกนัภยัพืชผลแก่เกษตรกรเพ่ือปรับปรุงโครงการประกนัภยัขา้วนาปีใหเ้หมาะสมกบั
เกษตรกรยิง่ข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์ 
1. ศึกษาลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคม และลกัษณะความเส่ียงท่ีเกษตรกรเผชิญของครัวเรือนเกษตร

แยกตามการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัพืชผลโครงการกระทรวงการคลงั  
2. ศึกษาความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีท่ีมีต่อการประกนัพืชผลโครงการ

กระทรวงการคลงั  
3. ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัพืชผลโครงการกระทรวงการคลงั  
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3. วธีิการศึกษา 
2.1 กลุ่มประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

 การศึกษาในคร้ังน้ีจะเลือกเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี ในจงัหวดัขอนแก่นและจงัหวดันครราชสีมา ปีการ
ผลิต 2555/2556  เน่ืองจากจงัหวดัขอนแก่นและจังหวดันครราชสีมา เป็นจงัหวดัท่ีประสบกับความเส่ียงจาก
อุทกภยัและภยัแลง้ ซ่ึงเป็นภยัหลกัท่ีสร้างความเสียหายใหก้บัเกษตรกรท่ีปลูกขา้วนาปี และเป็นจงัหวดัท่ีเป็นพ้ืนท่ี
เป้าหมายของโครงการประกันภัยข้าวนาปีของกระทรวงการคลัง โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก 
โครงการวิจยั “การปลูกขา้ว การตอบสนองของครัวเรือนเกษตรกรต่อภยัธรรมชาติและการประกันภยั” ของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบั สถาบนัวจิยัทางเศรษฐกิจเพ่ืออาเซียนและเอเชียตะวนัออก(ERIA) 

2.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การการท านา และรายได้เฉล่ีย
จากการท านา เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วต่อประกนัภยัขา้วนาปีของกระทรวงการคลงั    

2.3 การวเิคราะห์ทางสถติ ิ
 บทความน้ีใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 และ
ขอ้ 2 เป็นการน าขอ้มูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมและลกัษณะความเส่ียงท่ี
เกษตรกรเผชิญของครัวเรือนเกษตรแยกตามการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัพืชผล และวิเคราะห์ความรู้ความ
เขา้ใจของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีท่ีมีต่อโครงการประกนัภยัขา้วนาปีของกระทรวงการคลงั และการวเิคราะห์เชิง
ปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 ในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือประกนัภยัขา้วนาปีของกระทรวงการคลงั โดยใชว้เิคราะห์ใชแ้บบจ าลองโลจิต (Logit Model)   
 

4. ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร พบวา่ เกษตรกรร้อยละ 49.00 มีความสนใจ
ซ้ือประกนัประกนัภยัขา้วนาปี โดยผลการทดสอบ T-test และChi-square ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนั
ประกนัภยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัประกนัภยั ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาสูงสุด และรายไดจ้ากการ
ปลูกขา้ว ส่วนผลการศึกษาลกัษณะพ้ืนฐานของเกษตรกรดา้นการใช้ประโยชน์จากท่ีดินทางการเกษตร พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเจ้าของท่ีดินมากกว่าการเช่าท่ีดินของผูอ่ื้น ๆ ซ่ึงขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกเฉล่ียของกลุ่ม
เกษตรกรท่ีซ้ือประกนัภยัจะอยูท่ี่ 21.77 ไร่ และขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกเฉล่ียของกลุ่มคนท่ีไม่ซ้ือประกนัภยั คือ 21.29 
ไร่ โดยท่ีเกษตรกรมีการเพาะปลูกในท่ีลุ่ม และส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกขา้วอยา่งเดียวอยูใ่นแนวคนักั้นน ้ านอกเขต
ชลประทาน และลกัษณะพ้ืนฐานของเกษตรกรดา้นการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินทางการเกษตรไม่เป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเลือกซ้ือประกนัประกนัภยั 

ผลการศึกษาลกัษณะความเส่ียงท่ีเกษตรกรเผชิญแยกตามการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัขา้วนาปี โดย
เกษตรกรท่ีเคยพบปัญหาภยัธรรมชาติท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัภยัขา้วนาปี ปัญหาภยัธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบในการ
ปลูกขา้วอย่างมาก ไดแ้ก่ ปัญหาภยัแลง้ ปัญหาฝนท้ิงช่วง ปัญหาอุทกภยัจากน ้ าป่าและน ้ าฝน ปัญหาโรคระบาด 
และปัญหาแมลงและศัตรูพืช และปัญหาอุณหภูมิหนาวจัด โดยท่ีเกษตรกรท่ีไม่มีการป้องกันภัยล่วงหน้าจะ
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ตดัสินใจซ้ือประกนัภยัมากกวา่เกษตรกรท่ีมีการป้องกนัภยัล่วงหน้า และเกษตรกรท่ีไม่ไดรั้บการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐจะมีการตดัสินใจซ้ือประกนัภยัมากกวา่เกษตรกรท่ีไดรั้บการช่วยเหลือจากภาครัฐ ส่วนระยะเวลาในการ
เกิดภัยเฉล่ียของกลุ่มเกษตรกรท่ีซ้ือประกันภัยจะอยู่ท่ี 61.81 วนั และระยะเวลาในการเกิดภัยเฉล่ียของกลุ่ม
เกษตรกรท่ีไม่ซ้ือประกนัภยั คือ 64.40 วนั โดยท่ีกลุ่มเกษตรกรท่ีตดัสินใจซ้ือประกนัภยัจะมีระยะเวลาไดรั้บเงิน
ช่วยเหลือจากภาครัฐเฉล่ียท่ีมากกว่ากลุ่มเกษตรกรท่ีตดัสินใจไม่ซ้ือประกนัภยั ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถ
รับมือกบัภยัธรรมชาติได้ โดยท่ีเกษตรกรท่ีสามารถรับมือกับภยัธรรมชาติได้จะมีการตดัสินใจซ้ือประกนัภยั
มากกวา่เกษตรกรท่ีไม่สามารถรับมือกบัภยัธรรมชาติได ้โดยผลการทดสอบ Chi-square ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกซ้ือประกนัประกนัภยั พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือประกนัภยั ไดแ้ก่ ความสามารถในการรับมือกบัภยั
ธรรมชาติ  
 ผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรผูป้ลูกข้าวนาปีท่ีมีต่อการประกันภัยข้าวนาปี พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจเก่ียวกบัประเภทภยัท่ีครอบคลุมในการประกนัภยัขา้วนาปี ส่วนการประกนัภยัขา้วนา
ปีจะวดัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัขา้วจากการประกาศเป็นพ้ืนท่ีภยัพิบติัเท่านั้น โดยพบวา่ เกษตรกรท่ีมีความเขา้ใจ
เร่ืองเก่ียวกบัรูปแบบการวดัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัขา้วของการประกนัภยัขา้วนาปีจะมีความสนใจในการซ้ือ
ประกันภยัมากว่าเกษตรกรท่ียงัไม่มีความเขา้ใจเก่ียวกับรูปแบบการวดัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัขา้วของการ
ประกนัภยัขา้วนาปี และการประกนัภยัขา้วนาปีจะไดรั้บเงินชดเชยในกรณีท่ีแปลงปลูกไดรั้บความเสียหายหาก
พ้ืนท่ีแปลงขา้วถูกประกาศวา่เป็นพ้ืนท่ีภยัพิบติัเท่านั้น โดยพบวา่ เกษตรกรท่ีมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการไดรั้บเงิน
ชดเชยในกรณีท่ีแปลงปลูกไดรั้บความเสียหายของการประกนัภยัขา้วนาปีจะมีความสนใจในการซ้ือประกนัภยั
มากกวา่เกษตรกรท่ียงัไม่มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการไดรั้บเงินชดเชยในกรณีท่ีแปลงปลูกไดรั้บความเสียหาย 
 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ โดยใชแ้บบจ าลองโลจิต พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ทางบวกต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ การศึกษาสูงสุดของเกษตรกร รายได้
จากการปลูกขา้ว ประสบการณ์การเจอภยัแลง้ของเกษตร ส าหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางลบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ประกนัภยัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ความสามารถในการป้องกนัภยัแลง้ของเกษตร ความสามารถในการ
ป้องกนัน ้ าท่วมของเกษตร ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัพิจารณาจากค่า Marginal Effect คือ 
เกษตรกรท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ระดบัชั้นประถมศึกษามีโอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัมากกวา่เกษตรกรมี
การศึกษาระดบัชั้นประถมศึกษา รายไดจ้ากการปลูกขา้วของเกษตรกรเพ่ิมข้ึนจะท าให้โอกาสในการตดัสินใจ
เลือกซ้ือประกนัภยัเพ่ิมข้ึน เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์การเจอภยัแลง้มีโอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยั
มากกวา่เกษตรกรท่ีเกษตรกรท่ีไม่มีประสบการณ์การเจอภยัแลง้ เกษตรกรท่ีไม่มีความสามารถในการป้องกนัภยั
แลง้ของเกษตรมีโอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัมากกวา่เกษตรกรท่ีมีความสามารถในการป้องกนัภยัแลง้ 
และเกษตรกรท่ีไม่มีความสามารถในการป้องกนัภยัน ้ าท่วมของเกษตรมีโอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยั
มากกวา่เกษตรกรท่ีมีความสามารถในการป้องกนัภยัน ้ าท่วม 
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ตาราง ผลการประมาณค่าตวัแปรโดยใช ้Chi-squre Test และ T-test 
   ระดบันยัส าคญั = 0.10 

ตวัแปรอสิระ 
T-Test Chi-Square 

Value p-value Value  p-value 
เพศ - - 0.290 0.590 
อาย ุ 0.718 0.472 - - 
ประสบการณ์การท านา 1.288 0.199 - - 
การศึกษาสูงสุด - - 3.543* 0.060* 
รายไดจ้ากการปลูกขา้ว -2.697* 0.008* - - 
การถือครองท่ีดิน - - 0.998 0.366 
ขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูก -0.204 0.838 - - 
ลกัษณะท่ีดิน - - 0.448 0.799 
แนวคนักั้นน ้ า - - 0.000287 0.986 
การชลประทาน - - 0.259 0.611 
ประเภทพ้ืนท่ีเพาะปลูก - - 1.063 0.302 
ปัญหาภยัธรรมชาติ - - 0.380 0.537 
การป้องกนัภยัล่วงหนา้ - - 0.420 0.517 
การไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐ - - 0.133 0.715 
ระยะเวลาในการเกิดภยั 0.910 0.586 - - 
ระยะเวลาไดรั้บเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ -1.533 0.128 - - 
ความสามารถในการรับมือกบัภยัธรรมชาติ - - 4.823* 0.028* 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทภยัท่ีครอบคลุม - - 1.972 0.160 
ความเขา้ใจรูปแบบการวดัความเสียหาย - - 0.061 0.806 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการไดรั้บเงินชดเชย - - 1.189 0.276 
คะแนนความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรต่อการ
ประกนัภยั 

-0.719 0.474 - - 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

5. สรุปและวจิารณ์ 
    ผลการศึกษาในคร้ังน้ี อาจจะมีทั้งสอดคลอ้งและขดัแยง้ต่อผลการศึกษาของ มนนัยา เตยะธิติ (2527) ซ่ึง
ไดศึ้กษาเร่ืองทศันคติของเกษตรกรท่ีมีต่อโครงการประกนัภยัพืชผล ปัจจยัดา้นสัดส่วนรายไดใ้นภาคการเกษตร
ต่อรายไดท้ั้งหมดมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมนนัยา เตยะธิติ (2527) ส่วนปัจจยัดา้นเพศ เป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัพืชผล แต่ผลการศึกษาของ มนนัยา เตยะธิติ (2527) พบวา่ เพศ เป็นปัจจยั
ท่ีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ ปัจจยัดา้นขนาดพ้ืนท่ีไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัพืชผล แต่
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ผลการศึกษาของ มนันยา เตยะธิติ (2527) พบว่า เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีเน้ือท่ีในการถือครองมากจะมี
ทศันคติต่อโครงการประกนัภยัพืชผลดีกว่าเกษตรกรท่ีมีเน้ือท่ีในการถือครองนอ้ย อาย ุเป็นปัจจยัท่ีไม่ส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือประกนัภยัพืชผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ มนนัยา เตยะธิติ (2527) แต่ขดัแยง้ต่อผล
การศึกษาของ วลัภา นุตะมาน (2551) ซ่ึงศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับการประกนัภยัพืชผลของ
เกษตรกรและผลการศึกษา ส่วนผลการศึกษาความรู้ความเขา้ใจและทศันคติของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปี พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีเขา้ใจประเภทของการประกนัภยัพืชผลโครงการของกระทรวงการคลงั รวมถึงเกษตรกรส่วน
ใหญ่ทราบรายละเอียดของรูปแบบการวดัความเสียหายของการประกนัภยัและทราบรายละเอียดของการไดรั้บเงิน
ชดเชยของการประกนั ซ่ึงสนับสนุนผลการศึกษาของส านักงานเศรษฐกิจการคลงั (2553) ท าโครงการวิจยั เร่ือง 
การพฒันาเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับเกษตรกร กรณีศึกษาการประกันภยัพืชผลโดยใช้ดชันีสภาพอากาศใน
ประเทศไทย ซ่ึงศึกษาประเภทภยัแลง้เพียงอย่างเดียว ซ่ึงพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเข้าใจวิธีการและ
ประโยชน์ของการประกนัโดยทัว่ไป ประเดน็ท่ีท าใหผ้ลการศึกษาไม่สอดคลอ้งกนัในบางกรณีอาจเป็นผลมาจากมี
ความแตกต่างในประเด็นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ช่วงเวลาท่ีใชศึ้กษาแตกต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาแตกต่างกนั 
จ านวนตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาแตกต่างกนั ขอบเขตในการศึกษาและใชว้ธีิการวจิยัท่ีแตกต่างกนั 
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บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุความภกัดีของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑ์
อาหารเสริม ในบริบทของลูกคา้ร้านวตัสันในห้างเทสโกโ้ลตสั จงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอย่างเป็นตวัแทนลูกคา้ 
จ านวน 340 ราย ซ่ึงได้จากการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยั การ
วเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลดว้ยการวเิคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง ความเช่ือมัน่เชิงโครงสร้างของมาตราวดัอยูร่ะหวา่ง 0.735-0.923 และมีค่าความแปรปรวนเฉล่ีย
ท่ีถูกสกดัไดร้ะหว่าง 0.655-0.873 ผลการวิจยัพบว่าโมเดลท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์(2=160.35, df=90, CFI=0.94, RMSEA=0.045, SRMR=0.043) โดยปัจจยัดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ 
และคุณค่าตราสินคา้ สามารถอธิบายถึงความแปรปรวนของตวัแปรความภกัดีของลูกคา้ไดร้้อยละ 78.45 และ
พบวา่ความภกัดีของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ไดรั้บอิทธิพลทางตรงจากปัจจยัดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ 
และคุณค่าตราสินคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.79 และ 0.83 ตามล าดบั  
 
ค าส าคญั: ผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ความภกัดีของลูกคา้ ความพึงพอใจของลูกคา้ 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

 

828 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to develop the causal relationship model of customer loyalty to 
supplement products in the context of the customers of Watsons shop in the Tesco-Lotus Songkhla Province.  The 
sample consisted of 340 customers of Watsons shop by the multi-stage sampling. The questionnaires were used 
as a  research instrument. The basic data were analyzed by descriptive statistics and the goodness of fit of the 
model was analyzed by Structural Equation Modeling (SEM). The reliability of the construct was 0.735-0.923, 
and 0.655-0.873 for the average variance extracted. The model had a good fit with the empirical data (2=160.35, 
df=90, CFI=0.94, RMSEA=0.045, SRMR=0.043) . The variables in the model explained 78.45% of the variance 
in supplement product customer loyalty. The customer satisfaction and brand equity factor had direct effect on 
customer loyalty with the effect sizes 0.79 and 0.83 at significant level .05 
 
KEYWORDS: Supplement Products, Customer Loyalty, Customer Satisfaction 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ปัจจุบนัประเทศไทยมีอตัราการเกิดของประชากรลดนอ้ยลง ท าให้จ านวนและสัดส่วนของผูสู้งอายเุพ่ิม
มากข้ึน ซ่ึงขอ้มูลจากมูลนิธิสถาบนัวจิยัและการพฒันาผูสู้งอายไุทยระบุวา่ จ านวนประชากรผูสู้งอายหุรือ 60 ปีข้ึน
ไป มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยปี 2503 มีจ านวนประชากรสูงอายุเพียง 1.5 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 5.4 
ของประชากรทั้งหมด แต่จะเพ่ิมข้ึนเป็น 7.5 ลา้นคนในปี 2553 และไดป้ระเมินไวว้า่จ านวนผูสู้งอายใุนปี 2568 จะ
เพ่ิมข้ึนจากปีหนา้อีก 2 เท่า เป็น 14.4 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด นัน่แสดงวา่ประเทศ
ไทยก าลงัค่อยๆกา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายนุัน่เอง (ตลาดสุขภาพ, 2557) ท าใหผู้สู้งอายหุนัมาใส่ใจในเร่ืองของสุขภาพ 
จึงท าให้ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมได้รับความนิยมจากผูบ้ริโภคมากกว่าผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เพราะเช่ือว่า
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมช่วยใหสุ้ขภาพดี โดยเหตุผลท่ีเลือกรับประทานอาจเป็นเพราะเกิดความวติกกงัวลวา่ร่างกาย
ไดรั้บสารอาหารไม่ครบถว้น กลวัเกิดโรคภยัไขเ้จ็บ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมชนิดใดนั้น
ส่วนมากมกัจะข้ึนอยูก่บัขอ้มูลท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บทราบจากส่ือโฆษณาและจากบุคคลรอบขา้ง (นฤมล โกมลเสวิน, 
2543) 

การใชชี้วติในปัจจุบนัท่ีมีลกัษณะเร่งรีบ รวมถึงปัญหาความเครียด มลพิษต่างๆ ก่อใหเ้กิดปัญหาทางดา้น
สุขภาพเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้ธุรกิจผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเป็นท่ีนิยมและสนใจในปัจจุบนั ทั้งในเร่ืองของ
สุขภาพและความงาม ส่งผลให้ผูป้ระกอบการเกิดความคิดและพฒันาสินคา้เพ่ือใชต้อบโจทยส์ าหรับผูบ้ริโภค 
ประการส าคญัคือผูบ้ริโภคตอ้งเกิดความพึงพอใจ เพ่ือเช่ือมโยงไปยงัการเกิดความภกัดีต่อสินคา้  

ความภกัดีต่อสินคา้คือทศันคติของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้และบริการ ซ่ึงตอ้งน าไปสู่ความสัมพนัธ์ในระยะ
ยาว เป็นการเหน่ียวร้ังลูกคา้ไวก้ับองค์กร ความภกัดีไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมซ้ือซ ้ าเท่านั้น แต่ยงัครอบคลุม
ความหมายไปถึงความรู้สึกนึกคิด และความสัมพนัธ์ในระยะยาวดว้ย ซ่ึงการซ้ือซ ้ าของลูกคา้ไม่ไดห้มายความวา่
จะมีความภกัดีเสมอไป เพราะพฤติกรรมการซ้ือซ ้ าอาจจะเกิดจากหลายปัจจยัร่วมกนั เช่น มีท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั
อาศยัหรือท่ีท างานของลูกคา้ ลูกคา้มีความคุน้เคย สินคา้หรือบริการมีราคาต ่ากว่าคู่แข่งขนัรายอ่ืน เกิดจากความ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

 

829 

ผิดพลาดของคู่แข่งขนั และความสมัพนัธ์หรือความประทบัใจในอดีตของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการ (ณฐันนัท ์
รวมทรัพยท์ว,ี 2557) 

ร้านวตัสนัมียอดขายอนัดบัหน่ึงในประเทศไทย 6 ปีซอ้น จากความโดดเด่นทางดา้นความแขง็แกร่งของ
แบรนด์ ความน่าเช่ือถือ และการเป็นผูน้ าในตลาด วตัสันเป็นผูน้ าในการสร้างมาตรฐานใหม่ใหแ้ก่วงการร้านเพ่ือ
สุขภาพและความงามอย่างต่อเน่ือง ด้วยการน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือช่วยดูแลลูกคา้ตั้งแต่
ภายในสู่ภายนอก นบัตั้งแต่ปี 2552 วตัสนัครองความเป็นร้านเพื่อสุขภาพและความงามอนัดบั 1 ในทวปีเอเชียและ
ยุโรป ปัจจุบนัร้านวตัสันมีจ านวนสาขามากท่ีสุดกว่า 340 สาขาทัว่ประเทศ และมีผูเ้ช่ียวชาญดา้นความงามและ
เภสัชกรคอยให้ค  าปรึกษาและแนะน า โดยมีความมุ่งมัน่ในการน าเสนอผลิตภณัฑคุ์ณภาพท่ีมีความคุม้ค่าในเร่ือง
ของราคา พร้อมมอบการบริการท่ีเป็นเลิศใหแ้ก่ลูกคา้ชาวไทยอยา่งต่อเน่ือง (คุลิกา วฒันสุวกลุ, 2555) 

จากความส าคญัของการสร้างความภกัดีของลูกคา้ และบริบทท่ีน่าสนใจของร้านวตัสนัดงักล่าว งานวจิยั
น้ีจึงตอ้งการพฒันาโมเดลเชิงสาเหตุความภกัดีของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑอ์าหารเสริม ของร้านวตัสันในห้างเทสโก้
โลตสั จงัหวดัสงขลา ซ่ึงประกอบดว้ย หา้งเทสโกโ้ลตสั เขตเทศบาลเมืองเขารูปชา้ง และร้านวตัสนัในหา้งเทสโก้
โลตสั สาขาหาดใหญ่ ทั้งน้ีผลจากการวิจยัคาดวา่จะสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ส าหรับ
การสร้างความภกัดีของลูกคา้ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของความภกัดีต่อผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของลูกคา้ร้านวตัสัน
ในหา้งเทสโกโ้ลตสั จงัหวดัสงขลา 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
ความภกัดี หมายถึง ส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงเป็นทศันคติเชิงบวกท่ีลูกคา้

มีต่อตราสินคา้อนัจะน าไปสู่การซ้ืออย่างต่อเน่ืองและสามารถเกิดข้ึนไดเ้ม่ือสินคา้นั้นสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการและท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและเม่ือลูกคา้เกิดความพึงพอใจจึงจะเกิดการซ้ือซ ้ าต่อไป ตามแนวคิด
ของนิวรรณ เตือนใจยา (2556) โดยความภกัดีของลูกคา้ถูกก าหนดมาจากคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) และ
ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) โดยสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1.คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) 
จากงานวิจยัของนทสรวง ภทัรอนุชิตกุล (2557) กล่าววา่ ท่ามกลางกระแสการแข่งขนัอยา่งเสรีในโลก

ยุคปัจจุบนัแนวคิดเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) นับว่าเป็นแนวคิดท่ีมีความส าคญัและไดรั้บความสนใจ
เป็นอยา่งมาก ทั้งจากกลุ่มนกัวิชาการและนกัวิชาชีพดา้นการส่ือสารการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็น
จ านวนมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากรูปแบบการแข่งขนัในปัจจุบนัมิไดจ้ ากดัอยูเ่พียงการแข่งขนัในระดบัคุณภาพสินคา้หรือ
การให้บริการเท่านั้น เพราะความทนัสมยัของเทคโนโลยีท่ีท าให้สินคา้และบริการต่างๆ ในปัจจุบนัมีลกัษณะท่ี
แตกต่างกนันอ้ยมากหรือแทบจะไม่แตกต่างกนัเลย ดงันั้นรูปแบบการแข่งขนัสมยัใหม่จึงเปล่ียนรูปแบบมาแขง่ขนั
กนัในตราสินคา้  โดยงานวิจยัของเอกรัตน์ ลตวรรณ์ (2543) วดัคุณค่าตราสินคา้จาก 3 มิติ คือ คุณภาพท่ีถูกรับรู้ 
(Perceived Quality) การรู้จกัตราสินคา้ (Brand Awareness) และการเช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand 
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Associations) เม่ือพิจารณาอิทธิพลของคุณค่าตราสินคา้ต่อตวัแปรอ่ืนๆ ผลการวิจยัของอมัพล ชูสนุก และองัศุมา
ลิน เฮงมีชยั (2556) พบวา่ คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกคา้ โดยมีค่าสมัประ
สิทธ์อิทธิผลเท่ากบั 0.67 (p<.01) ขณะท่ีผลงานวิจยัของพิริยะ แกว้วิเศษ (2554) พบวา่ คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อความภกัดีของลูกคา้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์อิทธิผลเท่ากบั 0.55 (p<.01) ซ่ึงสามารถน ามาก าหนด
สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

H1: คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลกูค้า 
H2: คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของลกูค้า 

 
2. ความพงึพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) 
ความพึงพอใจของลูกคา้ คือ ความรู้สึกยินดีหรือผิดหวงัของลูกคา้อนัเน่ืองมาจากการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการท างานของสินคา้หรือผลประโยชน์ของสินคา้ท่ีเกิดจาการรับรู้ดว้ยตนเอง (Product’s Perceived 
Performance) กับส่ิงท่ีลูกค้านั้ นคาดหวงั (Butter’s Expectation) ระดับความพึงพอใจของลูกค้าจะมีมาก ถ้า
ผลประโยชน์ท่ีลูกคา้ไดรั้บจากผลิตภณัฑจ์ริงตรงกบัส่ิงท่ีลูกคา้คาดหวงั ถา้ประสิทธิภาพการท างานของสินคา้เป็น
ตามท่ีคาดหวงั  ลูกคา้จะเกิดความพอใจ และลูกคา้จะผูกพนักบัตราสินคา้นั้นจนเป็นความภกัดีต่อตราสินคา้ใน
ท่ีสุด (วิสวา จุลแกว้, 2556) โดยงานวิจยัของสิชณพฒัน์ เจียรนยัอาภรณ์ และมนวิกา ผดุงสิทธ์ิ (2555) วดัความพึง
พอใจของลูกคา้จาก 7 มิติ คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้ง กระบวนการ และลกัษณะทางกายภาพ เม่ือพิจารณาอิทธิพลของความพึงพอใจของลูกคา้ต่อตวัแปรอ่ืนๆ 
ผลงานวจิยัของอมัพล ชูสนุก และจิดาภา รัตนชยับรรดาล (2556) พบวา่ ความพึงพอใจของลูกคา้มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อความภกัดีของลูกคา้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์อิทธิผลเท่ากับ 0.376 (p<.05) ซ่ึงสามารถน ามาก าหนด
สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 

H3: ความพึงพอใจของลกูค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของลกูค้า 
 
3.ความภักดขีองลูกค้า (Customer Loyalty) 

 ความภกัดีในตราสินคา้ คือ ส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงเป็นทศันคติเชิงบวก
ท่ีลูกคา้มีต่อตราสินคา้อนัจะน าไปสู่การซ้ืออยา่งต่อเน่ือง และสามารถเกิดข้ึนไดเ้ม่ือสินคา้นั้นสามารถตอบสนอง
ความต้องการและท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ และเม่ือลูกคา้เกิดความพึงพอใจจึงจะเกิดการซ้ือซ ้ าต่อไป 
นอกจากน้ีการสร้างความภกัดีในตราสินคา้ องคก์รจะตอ้งมีการตอบสนองอยา่งรวดเร็วหรือการตอบสนองทนัที 
ซ่ึงเป็นความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้และมีการให้บริการอย่างรวดเร็ว (ศิวณัฐ กลัยาณวิชยั, 2557) โดยการวดั
ความภกัดีของลูกคา้ในงานวิจยัฉบบัน้ี อา้งอิงแนวคิดของศิมาภรณ์ สิทธิชยั และสิญาธร ขุนอ่อน (2558) ซ่ึงวดั
ความภกัดีของลูกคา้จาก 4 มิติ คือ การบอกต่อ (Word of Mouth) ความตั้งใจซ้ือ (Purchase Intention) พฤติกรรม
การร้องเรียน (Complaining Behavior) และความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitivity)  

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ สามารถก าหนดสมมติฐานแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ต่างๆ และพฒันาเป็นกรอบแนวคิดของการวจิยัไดแ้ผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
4.1 ตวัอย่างและการสุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งคือตวัแทนลูกคา้ของร้านวตัสัน ซ่ึงงานวิจยัน้ีก าหนดขอบเขตเฉพาะร้านวตัสันท่ีตั้งอยู่ใน

หา้งเทสโกโ้ลตสั จงัหวดัสงขลา โดยก าหนดขนาดหรือจ านวนตวัอยา่งเท่ากบั 340 ราย ซ่ึงจ านวนตวัอยา่งดงักล่าว
ไดจ้ากการสุ่มโดยใชเ้กณฑข์อง Jackson (2003) ท่ีเสนอวา่อตัราส่วนระหวา่งจ านวนตวัอยา่งและตวัแปรสังเกตได้
ควรจะเท่ากบั 20 ต่อ 1 และใชเ้กณฑ์ของ Hair, et al (2010) ท่ีเสนอว่าควรพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการ
ประมาณค่าในโมเดลและตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 5-10 คน ต่อ 1 ค่าพารามิเตอร์ (อนุวตั สงสม, 2559) 

ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งจะไดม้าจากวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยเร่ิมตน้จาก
ขั้นตอนท่ีหน่ึงคือ การสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิซ่ึงแบ่งกลุ่มลูกคา้ท่ีใชบ้ริการจากร้านวตัสันออกเป็น 2 กลุ่มตาม
สาขาคือ สาขาห้างเทสโกโ้ลตสั เขตเทศบาลเมืองเขารูปชา้ง และสาขาห้างเทสโกโ้ลตสั หาดใหญ่ ขั้นตอนท่ีสอง
คือการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา สาขาละ 170 ราย และขั้นตอนท่ีสาม คือการสุ่มแบบสะดวกเพ่ือใหไ้ดต้วัอยา่งครบ
ตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้โดยมีการเก็บขอ้มูลใหค้รอบคลุมทั้งวนัธรรมดา และวนัเสาร์-อาทิตย ์

4.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ตามแผนภาพท่ี  1 การวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง (Latent 

Variables) ซ่ึงก าหนดสัญลกัษณ์เป็นรูปวงกลม ซ่ึงถูกวดัจาก 14 ตวัแปรสังเกตได้ (Observed Variables) โดย
ก าหนดสญัลกัษณ์เป็นรูปส่ีเหล่ียม 
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ความตั้งใจซ้ือ 

พฤติกรรมการ
ร้องเรียน 

ความอ่อนไหว 
ต่อราคา 

H1 

H2 

ผลิตภณัฑ ์

H3 ความพึงพอใจ
ของลูกคา้ 
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4.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือแบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน โดยตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของ

ตวัแทนลูกคา้ร้านวตัสัน และพฤติกรรมเก่ียวกบัการใชบ้ริการในร้านวตัสัน ขอ้ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check  List)  และตอนท่ี 2-4 เป็นค าถามเก่ียวกบัวดัตวัแปรแฝงต่างๆ ซ่ึงขอ้ค าถามเป็นมาตรวดัแบบประมาณค่า
ตามแนวของลีเคิร์ท (Likert  Scale) 5 ระดับ ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยในดา้นความตรงเชิง
เน้ือหา ดว้ยวธีิการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งขอ้ค าถาม (IOC) พบวา่มีค่าสอดคลอ้งผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดทุกขอ้ (ค่า 
IOC อยู่ระหว่าง 0.66-1.00) ผลการตรวจสอบความเช่ือมัน่เชิงโครงสร้างของมาตรวดัอยู่ระหว่าง  0.735-0.923 
และมีค่าความแปรปรวนเฉล่ียท่ีถูกสกดัไดร้ะหวา่ง 0.655-0.873                            

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่ง ใชค้่าความถ่ีและร้อยละเพ่ืออธิบายลกัษณะเบ้ืองตน้ของ

กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตวัแปร โดยใช้ค่าเฉล่ียส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่งของตวัแปรสังเกตได้ เพ่ือตรวจสอบการแจกแจงของตวัแปรด้วยการ
ประมาณค่าดว้ยวิธี Maximum Likelihood โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป LISREL 
เพื่อการทดสอบโมเดลการวดั การทดสอบแบบจ าลองสมการโครงสร้างกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ การทดสอบ
สมมติฐานการวจิยัตามล าดบั 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวจิยัเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ตวัแทนลูกคา้ท่ีตอบแบบสอบถามในร้านวตัสัน
ของห้างเทสโก้โลตสั จังหวดัสงขลา มีสัดส่วนของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 71.5) ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหวา่ง 21-30 ปี (ร้อยละ 45.3) การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 60.6) สถานภาพโสด (ร้อยละ 56.5) ประกอบ
อาชีพนกัเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 45.0) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 44.4) ความถ่ีในการใช้
บริการ 2 คร้ัง/เดือน (ร้อยละ 42.6) ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ังเท่ากบั 301-600 บาท (ร้อยละ39.4) ประเภทของผลิตภณัฑ์
ท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่ คือ ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมบ ารุงสุขภาพ (ร้อยละ 32.6) 
 ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของความภกัดีต่อผลิตภณัฑอ์าหารเสริม พบวา่ โมเดลมี
ความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(2=160.35, df=90, CFI=0.94, RMSEA=0.045, SRMR=0.043) โดยตวัแปร
แฝงความพึงพอใจของลูกคา้ และคุณค่าตราสินคา้ สามารถอธิบายถึงความภกัดีของลูกคา้ไดร้้อยละ 78.45 และเม่ือ
พิจารณาน ้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละตวัแปรแฝงพบว่า ความพึงพอใจของลูกคา้ในรูปแบบผลิตภณัฑ์ มีค่า
น ้ าหนักองค์ประกอบสูงสุดเท่ากับ 0.87 (p<.05) ขณะท่ีคุณค่าตราสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับคุณภาพท่ีถูกรับรู้ มีค่า
น ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุดเท่ากบั 0.88 (p<.05) และความภกัดีของลูกคา้ดา้นการบอกต่อ และความตั้งใจซ้ือมี
ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด โดยมีค่าเท่ากนั คือ 0.85 (p<.05) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั มีการยอมรับสมมติฐานทั้งสามขอ้ และสามารถสรุปไดว้า่ความภกัดี
ของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของผูบ้ริโภคร้านวตัสันในหา้งเทสโกโ้ลตสั จงัหวดัสงขลานั้น ไดรั้บอิทธิพล
ทางตรงจากปัจจยัดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ และคุณค่าตราสินคา้ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.79 (p<.05) และ 
0.83 (p<.05) ตามล าดบั ซ่ึงกรณีของตวัแปรความพึงพอใจของลูกคา้ นั้น นอกจากจะมีอิทธิพลทางตรงต่อความ
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ภกัดีของลูกคา้แลว้ ยงัท าหนา้ท่ีในฐานะตวัแปรส่งผา่น ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งคุณค่าตราสินคา้กบัความภกัดีของลูกคา้
อีกดว้ย  
 

6. อภิปรายผล  
 ผลการวจิยัตามสมมติฐานขอ้ H1 ซ่ึงพบวา่ “คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ของลูกคา้” ผลการวจิยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอมัพล ชูสนุก และองัศุมาลิน เฮงมีชยั (2556) ซ่ึงสามารถ
อภิปรายไดต้ามทฤษฎีของ Kotler and Keller (2009) กล่าวคือ  เม่ือลูกคา้ท่ีใชบ้ริการแลว้ สามารถจะจดจ าช่ือร้าน
วตัสันไดเ้ป็นอย่างดี รู้สึกเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์ รวมถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีของร้านวตัสัน ท าให้เม่ือนึกถึงผลิตภณัฑ์
อาหารเสริมก็จะนึกถึงร้านวตัสัน ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑอ์าหารเสริมท่ีร้านแห่งน้ี รวมถึงความ
พึงพอใจต่อร้าน ทั้งในดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นตน้ ดงันั้น หากลูกคา้ท่ีใชบ้ริการรับรู้ถึง
คุณค่าตราสินคา้ท่ีมากข้ึนแลว้ จะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจของลูกคา้เพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย นัน่เอง 

ผลการวจิยัตามสมมติฐานขอ้ H2 ซ่ึงพบวา่ “คุณค่าตราสินคา้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภกัดีของ
ลูกคา้” ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนทสรวง ภทัรอนุชิตกุล (2557) เอกรัตน์ ลตวรรณ์ (2543) 
และพิริยะ แกว้วเิศษ (2554) ซ่ึงสามารถอภิปรายไดว้า่ คุณค่าตราสินคา้เป็นคุณค่าผลิตภณัฑท่ี์ผูบ้ริโภคถูกรับรู้ โดย
ให้ความส าคญักับตราสินคา้ท าให้ผูบ้ริโภครู้จกัตราสินคา้นั้น จะสะทอ้นถึงความรู้สึกและการแสดงออกของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงคุณค่าตราสินค้ามีผลท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความมั่นใจและความพึงพอใจในการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการสร้างตราสินคา้ของฉันท์ชนก เรืองภกัดี (2557) ท่ีกล่าวถึง คุณค่าตราสินคา้ในใจของ
ผูบ้ริโภคนั้น เกิดจากการรับรู้ถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของตราสินคา้อยา่งต่อเน่ืองจนเกิดคุณค่าในใจข้ึน ดงันั้นการ
ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการสร้างตราสินคา้จึงมีความส าคญัเพ่ือท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจถึงปัจจยัของการสร้างตราสินคา้ท่ี
มีประสิทธิภาพซ่ึงจะช่วยอธิบายถึงความสัมพนัธ์ของการรับรู้และความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อคุณค่าตราสินคา้ 
เพ่ือก่อให้เกิดความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Loyalty) ในใจของผูบ้ริโภค เม่ือพิจารณาค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบ
ของคุณค่าตราสินคา้ท่ีพบวา่ มิติดา้นคุณภาพท่ีถูกรับรู้มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด ซ่ึงอธิบายไดว้า่ คุณภาพ
ท่ีถูกรับรู้เป็นความรู้สึกของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการจะเช่ือมโยงกบัความภกัดีทั้งในรูปแบบของการบอก 
ต่อ และความตั้งใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเง่ือนไขในการปฏิบติั (Instrument Conditioning 
or Operant Conditioning Theory) ของ Burrhus Skinner ซ่ึงทฤษฎีดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ผลของความพึงพอใจ 
ท่ีเกิดจากการรับรู้คุณภาพ จะส่งผลให้เกิดการตอบสนองหรือการเสริมแรงเชิงบวกแก่ลูกค้า (Positive 
Reinforcement) เป็นการเพ่ิมโอกาสในการเกิดความภกัดีต่อธุรกิจ 

ผลการวิจยัตามสมมติฐานขอ้ H3 ซ่ึงพบวา่ “ความพึงพอใจของลูกคา้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความ
ภกัดีของลูกคา้” ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิสวา จุลแกว้ (2556) สิชณพฒัน์ เจียรนัยอาภรณ์ 
และมนวกิา ผดุงสิทธ์ิ (2555) อมัพล ชูสนุก และจิดาภา รัตนชยับรรดาล (2556) ซ่ึงสามารถอภิปรายไดว้า่ ความพึง
พอใจเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคล หากไดรั้บการตอบสนองมากก็จะพฒันาเป็นความภกัดี 
แต่ถา้ไดรั้บการตอบสนองนอ้ยก็จะเกิดความรู้สึกในแง่ลบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ของศักด์ิโสภณ ดวงแก้ว (2553) ท่ีกล่าวถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือและการใชสิ้นคา้หรือ
บริการโดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนท่ีบุคคลต้องมีการตดัสินใจทั้งก่อนและหลงัการกระท าต่างๆ ทั้งน้ีข้ึนอยู่
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กบัความพึงพอใจและความตอ้งการของบุคคล นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของความพึงพอใจ
ท่ีพบว่า ความพึงพอใจเกิดจากองค์ประกอบดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมากท่ีสุด ซ่ึงอธิบายว่า 
ผลิตภณัฑเ์ป็นส่ิงมนุษยผ์ลิตข้ึนเพ่ือใหเ้กิดความสนใจ การซ้ือ การใช ้หรือการบริโภค ซ่ึงสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการไดน้ัน่เอง  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 ร้านวตัสนัในหา้งเทสโกโ้ลตสั จงัหวดัสงขลา สามารถสร้างความภกัดีของลูกคา้ใหแ้ขง็แกร่งไดด้ว้ยการ
มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกคา้ โดยเฉพาะในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงผลการวิจัยพบว่ามีค่าน ้ าหนักของ
องคป์ระกอบมากท่ีสุด โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 7.1.1 ร้านวัตสันควรจะแนะน าผลิตภัณฑ์ท่ีจัดจ าหน่ายให้ทราบอย่างทั่ว ถึง เ พ่ือเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์ใหลู้กคา้ไดท้ราบ  
 7.1.2 ควรจะมีการจดัแสดงสินคา้อยา่งต่อเน่ืองและแนะน าผลิตภณัฑท่ี์ออกใหม่ใหลู้กคา้ทราบ และ
มีสินคา้ตวัอยา่งแจกเพ่ือใหล้องใช ้ลองชม ก่อนการตดัสินใจซ้ือ  
 7.1.3 ผูป้ระกอบการควรใส่ใจในเร่ืองคุณภาพให้ตรงการรับรองคุณภาพอาหารและยา ควรมี
รายละเอียดบอกบนบรรจุภณัฑเ์พื่อแสดงใหเ้ห็นวา่มีส่วนประสมอะไร มีคุณประโยชน์อะไรบา้ง  
 7.1.4 ควรมีการปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หมี้หลายขนาดและหลายราคา เพ่ือท่ีรองรับกบักลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
มีรายไดน้อ้ย  เพื่อเพ่ิมความถ่ีในการซ้ือหรือเป็นการดึงดูดความสนใจ และสร้างประสบการณ์ตรงให้กบัผูบ้ริโภค 
ขณะเดียวกนัอาจเพ่ิมเติมราคา และการส่งเสริมการตลาดควบคู่กนัไปดว้ย เน่ืองจากเป็นอีกสององคป์ระกอบมีค่า
น ้ าหนกัใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีเพ่ือก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑท่ี์จะขายใหมี้ความชดัเจนมากข้ึนในสายตาของผูบ้ริโภค
วา่ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมในร้านวตัสนัมีราคาถูกวา่ท่ีอ่ืนๆ เพราะเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพหรือมีราคาสูงกวา่ผลิตภณัฑ์
ทัว่ไปตามทอ้งตลาดแต่เป็นเพราะตราสินคา้มีช่ือเสียง 
 7.1.5 ผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมควรมุ่งเนน้ในเร่ืองของคุณค่าตราสินคา้ ซ่ึงอาจด าเนินการ
ในลกัษณะของการสร้างคุณภาพตราสินคา้ท่ีถูกรับรู้ อนัเกิดจากการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารหรือความรู้สึกท่ีมีต่อตรา
สินคา้ โดยการโปรโมทตราสินคา้ใหผู้บ้ริโภครู้จกัตราสินคา้มากยิง่ข้ึน 
 7.1.6 ควรสร้างความแตกต่างในแต่ละกลุ่มของสินคา้โดยตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
สร้างการรับรู้ใหก้บักลุ่มผูบ้ริโภควา่ผลิตภณัฑมี์คุณภาพดี โดยการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้  
 ทั้ งน้ีการด าเนินการดังกล่าว จะท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการจดจ า และส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
จงรักภกัดีในตราสินคา้ไดอี้กในระยะยาว 
 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
การวิจยัคร้ังต่อไปอาจน าโมเดลท่ีพฒันาข้ึนไปทดสอบกบับริบทของลูกคา้ในจงัหวดั เพื่อให้ครอบคลุม

ในกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี อาจมีการศึกษาถึงทศันคติของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อท าการ
เปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสริมยีห่อ้อ่ืนท่ีเป็นคู่แข่ง  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกบัความเป็นสมาชิกทีด่ีในองค์การ  
 กรณศึีกษา บริษทัผู้ให้บริการอาหาร 

 THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CLIMATE AND 
ORGANIZATIONAL CITIZANSHIP BEHAVIOR: 

 A CASE STUDY OF CATERING SERVICE COMPANY 
 

สุธีรา แก้วพจิิตร 
E-mail: k_sutheera@hotmail.com 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพนัธ์ ชัยกจิอุราใจ  
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

วทิยาลยับัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 

บทคัดย่อ 
 การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการศึกษา (1) ระดบัความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์าร
ในบริษัทผูใ้ห้บริการอาหาร (2) ระดับความเห็นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองค์การของพนักงาน                     
(3) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ารและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์ารของพนกังาน โดย
ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานในบริษทัผู ้
ให้บริการอาหาร ในต าแหน่งผูป้ฏิบติังาน จ านวน 100 คน  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และสถิติหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยวิเคราะห์แบบ ผลการวิจยั พบวา่ (1) พนกังานบริษทัผูใ้ห้บริการอาหารมีความ
คิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียนมีค่าเท่ากบั 3.38 (2) พนกังานมีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 3.94 ซ่ึงผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่
บรรยากาศองคก์ารท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารโดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 
0.05 
 
ค าส าคญั: บรรยากาศองคก์าร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์าร 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were for studying about Organizational Climate, Organization Citizenship 
Behavior and the relationship between Organizational Climate and Organization Citizenship Behavior at Catering 
Services Company in Thailand. The questionnaires were a research instrument and had objective to gather data.  
The sample size was 100 employees from the Catering Services Company in Thailand. The data was analyzed by 
using descriptive statistics and statistical analysis of the relationship between variables (Pearson Correlation) . 
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The results showed that:  (1) the staffs had opinion on Organization Climate in moderate level which was equal 
to 3.98 (2) they had opinion on Organization Citizenship Behavior in high level which was equal to 3.94. 
According to the research showed that the Organizational Climate related with Organization Citizenship Behavior 
with statistical significance at the 0.01 level and 0.05 level. 
 
KEYWORDS: Organization Clime (OC), Organization Citizenship Behavior (OCB) 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 องค์การ คือ ระบบของกลุ่มกิจกรรมท่ีมีการประสานงานกันกับบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปและมีการ
ด าเนินการเพ่ือจุดมุ่งหมายร่วมกนั (Kinichi, A. & Williams, B., แปลโดย ก่ิงกาญจน์ วรนิทศัน์ และคณะ, 2552: 
118) ดงันั้น การจดัองคก์าร (Organizing) จึงเป็นการจดัหนา้ท่ีในกระบวนการจดัการท่ีจะเป็นการก าหนดวิธีการท่ี
องคก์ารจะท าการจดัสรรทรัพยากรขององคก์ารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ พชัสิรี ชมภูค า (2552 : 126) จน
ท าใหเ้กิดเป็นบรรยากาศองคก์าร ซ่ึงเป็นการรับรู้ของพนกังานท่ีเกิดข้ึนจากความรู้สึกท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานภายในองคก์ารและเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยจูงใจพนกังานได ้(Stringer, 2002: 68 อา้งถึงใน กุลิสรา ภาณุช
ไพศาล, 2557: 17)  
 ส าหรับหลกัการพ้ืนฐานของการสร้างบรรยากาศองคก์ารนั้นไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมาย
ไว ้ดงัเช่น (Likert, 1976 : 73 อา้งถึงใน บุญฑริก แจง้เจริญกิจ, 2556 : 22-23) ไดก้ล่าวไวว้า่ บรรยากาศองคก์ารนั้น
มีองค์ประกอบ ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร (Communication Flow) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
(Decision Making Practices) การเอาใจใส่ต่อพนกังาน (Concern for People) การมีอิทธิพลในองคก์าร (Influence 
on Department) เทคโนโลยีท่ีไดน้ ามาใช้ในองค์การ (Technological Adequacy) และการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน (Motivation) และผลการศึกษาของ (Hay & McBer, 1995, อา้งถึงใน วิภาวี มหารักขกะ, 2550 : 37) กล่าว
วา่ องคก์ารท่ีมีประสิทธิภาพ คือ องคก์ารท่ีมีองคป์ระกอบของบรรยากาศองคก์ารท่ีอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์าร คือ การปฏิบติัของพนกังานภายในส่ิงแวดลอ้มภายในองค์การ 
โดยส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ไม่วา่จะเป็นการพูดคุย การแสดงความคิดสร้างสรรค์ 
การเรียนรู้ภายในองคก์าร การใชบ้นัทึกความจ าและอ่ืน ๆ การวจิยัเพื่อตอบค าถามหรือการทดสอบสมมติฐาน การ
ใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจดัเก็บขอ้มูลและการท าความเขา้ใจเทคนิคการท างานและพฤติกรรมการท างานของ
ฝ่ายอ่ืน ๆ ในองคก์าร สุธรรม รัตนโชติ (2552 : 62) ทั้งน้ีเราอาจจะรู้จกัวา่ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององคก์าร 
คือ “Good soldier syndrome” (Organ, 1988) เป็นพฤติกรรมของพนักงานท่ีแสดงให้เห็นความจงรักภักดีต่อ
องคก์าร และพฤติกรรมน้ีไม่ไดเ้กิดการผลกัดนั มีการทดลองศึกษาหลายคร้ัง และผลแสดงให้เห็นวา่ พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกขององคก์ารในทางบวกจะท าใหอ้งคก์ารนั้นมีผลผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจของ
ลูกคา้และลดค่าใชจ่้าย และลดอตัรการขาดงาน-ลาออก (Podsakoff, Whiting, Podsakoff & Blume, 2000) 
 เม่ือเรากลบัมาพิจารณาในบริษทัผูใ้ห้บริการอาหาร โดยมีนโยบายท่ีจะบริการทางดา้นอาหารท่ีเป็นเลิศ 
และในเวลากนัก็มีจุดหมายท่ีจะท าผลก าไรให้มากท่ีสุด ท าให้บริษทัตอ้งออกกฎเกณฑ์มากมาย เพื่อจะควบคุม
มาตราฐานตามท่ีบริษทัตั้งไว ้หลายคร้ังท่ีพนกังานไม่ไดป้ฏิบติัตามเกณ์ท่ีตั้งไว ้ขาดการส่ือสารระหวา่งกนัและกนั 
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ขาดความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี ซ่ึงหลายพฤติกรรมท าให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ดงันั้น ท าให้ผูศึ้กษาถึงปัจจยั
ของบรรยากาศองคก์ารในบริษทั และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองคก์ารท่ีดี ซ่ึงผูว้จิยัหวงัวา่จะรู้ถึงสาเหตุท่ีเกิดข้ึน 
เพ่ือจะไดน้ ามาปรับปรุง พฒันาและส่งเสริมให้บรรยากาศองคก์ารใหดี้ข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการใหบ้ริการท่ี
เป็นเยีย่มและคุณภาพท่ีเป็นเลิศต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพ่ือศึกษาหาระดบัความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารในบริษทัผูใ้หบ้ริการอาหาร 
 2. เพ่ือศึกษาหาระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์ารของพนกังาน 
 3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ารและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์ารของ
พนกังาน 

 
3. ทฤษฏีและกรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชแ้นวความคิดทฤษฏีของ Stinger (2002) ท่ีน ามาใหใ้นการศึกษาบรรยากาศ
องคก์าร ประกอบดว้ย 

1. ดา้นโครงสร้าง     4. ดา้นการไดรั้บการยอมรับ 
2. ดา้นมาตรฐาน     5. ดา้นการสนบัสนุน 
3. ดา้นความรับผดิชอบ    6. ดา้นความยดึมัน่ผกูพนั 

ศีกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองคก์ารท่ีดี ตามแนงคิดของ Organ 1998 ประกอบดว้ย 
1. พฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ     4. พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ 
2. พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น   5. พฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี 
3. พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น 

 (George H. Litwin, and Robert A. Stringer, 1968 , อ้าง ถึ ง ใน  Serdar Öge and Pınar Erdogan) ได้ให้
ความหมายของบรรยากาศองคก์าร คือ กลุ่มสภาพส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นการรับรู้ทางตรงและทางออ้มโดยบุคคบท่ี
อาศัยและท างานในสภาพแวดลอ้มนั้นๆ และคาดว่ามีผลต่อแรงจูงใจและพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ Stringer 
(2001) กล่าววา่ บรรยากาศองคก์าร คือ กลุ่มของคุณสมบติัของสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท่ีข้ึนอยูก่บัการรับรู้
ร่วมกันของคนท่ีท างานในสภาพแวดล้อมและมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของพนักงานและพฤติกรรม Bower & 
Ostroff (2004) ไดใ้หค้วามหมายของบรรยากาศองคก์ารวา่ คือ การรับรู้ร่วมกนัของส่ิงท่ีองคก์ารเป็นอยู ่เช่น ในแง่
ของการปฏิบติังาน, นโยบาย, ขั้นตอนการปฏิบติังาน หรือส่ิงท่ีท าอยูเ่ป็นประจ า 
 ดงันั้น สามารถสรุปไดว้่าบรรยากาศองค์การคือส่ิงแวดลอ้มภายในท่ีอยู่โดยรอบบุคลากรในองค์การ 
ทั้ งน้ีบรรยากาศองค์การจะส่งผลต่อการรับรู้ร่วมกันของพนักงานทั้ งโดยทางตรงและทางออ้มและส่งผลต่อ
พฤติกรรมของพนกังาน องคก์ารต่าง ๆ จะมีบรรยากาศองคก์าร การด าเนินงานและจุดมุ่งหมายต่างกนั ซ่ึงจะท าให้
มีเป้าหมายหรือผลการด าเนินงานท่ีตอ้งการแตกต่างกันไปด้วย แต่ภายในองค์การจะมีบรรยากาศองค์การท่ี
คลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ มีกลุ่มบุคคลท่ีท างานร่วมกนั ซ่ึงจะตอ้งมีการแบ่งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามความถนดั
ของแต่ละบุคคลในองคก์ร ทั้งน้ีเพ่ือใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
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 แนวคิดของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารเร่ิมตั้งแต่ ค.ศ.1980 ท่ีประเทศอเมริกา โดย Organ 
หรือเราเรียกอีกอยา่งหน่ึงในสมยันั้นวา่ “Good Soldier Syndrome” ซ่ึงเป็นพฤติกรรมการแสดงของพนักงานท่ีมี
ผกูพนัในองคก์าร องคก์รท่ีไม่สามารถอยูร่อดไดห้รือประสบความส าเร็จได ้ถา้ปราศจากสมาชิกท่ีดี ท่ีมีพฤติกรรม
ในทางบวกของคนในองคก์ารแลว้ท าให้เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงพฤติกรรมน้ีเกิดข้ึนเองโดยท่ีไม่
ร้องขอให้ท าอยา่งเป็นทางการ หรือตอ้งอา้งถึงการใหร้างวลั Sukhada Tambe (2014 ) และ (Dennis Organ, 1988, 
อา้งถึง Min-Huei. Chien) ใหนิ้ยามของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารวา่เป็นพฤติกรรมของพนกังาน ท่ี
องค์การไม่ได้ก าหนดไวโ้ดยตรงหรืออย่างชัดเจน แต่พนักงานปฏิบติัดว้ยความเต็มใจ เป็นพฤติกรรมท่ีแสดง
ออกมาโดยไม่เก่ียวกบัระบบระบบการใหร้างวลัอยา่งเป็นทางการ และพฤติกรรมน้ีจะช่วยส่งเสริมการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพขององคก์าร 
 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร คือ พฤติกรรมของพนกังานท่ีปฏิบติัซ่ึงอาจจะไม่เก่ียวหรือ
สัมพนัธ์กบัเร่ืองงานหรือหนา้ท่ีของพนกังานโดยตรง แต่พนกังานก็เต็มใจท่ีจะปฏิบติัหรือท างานบางอยา่งเพ่ือจะ
อ านวยความสะดวกให้แก่องค์การ Lee and Allen (2002) ดงันั้น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ จึง
หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานท่ีมีการปฏิบติังานดว้ยความคิดสร้างสรรค์และมีความกระตือรือร้น เป็นการ
ปฏิบติังานดว้ยความเต็มใจและยินดีท่ีจะท าเกินบทบาทหนา้ท่ี และการกระท าน้ีก่อเกิดประสิทธิภาพต่อองค์การ 
ทั้งน้ีพนกังานมีความคิดท่ีจะปฏิบติัเอง โดยหวงัถึงรางวลัหรือไดรั้บค่าตอบแทนใด ๆ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีบรรยากาศองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การของบุคลากรส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บุญฑริกา แจ้งเจริญกิจ (2556) พบว่า ระดับ
บรรยากาศองค์การอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความเป็นอิสระ ความอบอุ่นและการให้การสนับสนุนและการ
เปล่ียนแปลง ส่วนดา้นท่ีควรปรับปรุง คือ รางวลัตอบแทนและการยอมรับความขดัแยง้ ส่วนระดบัพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปฏิบติับ่อยคร้ังทุกดา้น และบรรยากาศองคก์ารดา้นการ
เปล่ียนแปลงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารมากท่ีสุด  
 นอกจากน้ีไดมี้การทบทวนวรรณกรรมท่ีไดศึ้กษาของ ชนาพร ขนัส าลี (2553) เร่ือง พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนกังานธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัความ
คิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สังกดัส านักงานพระรามสาม ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนกังาน และศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ารกบัพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนกังาน พบว่า พนักงานมีระดบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การโดยรวมอยู่ในระดับค่อนขา้งสูง บรรยากาศองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนขา้งดี และจากการ
ทดสอบสมมติฐานทางการวจิยั มีเพียงปัจจยัดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลในเร่ืองของต าแหน่งงาน 
เท่านั้น ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร ในส่วนของความคิดเห็น
ต่อบรรยากาศองคก์ารในทุกดา้น มีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารใน
ภาพรวมทั้งหมด 
 นอกจากน้ีไดศึ้กษาเร่ืองผลงานวิจยัของสฎาย ธีระวณิชตระกูล (2547) ในเร่ืองการส่งเสริมพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การสู่การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์การอย่างย ัง่ยืน กล่าวว่า พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์ารจะมีส่วนช่วยใหอ้งคก์ารกบัพนกังานมีการปรับตวัเขา้หาการมากข้ึน 
 ผลการวจิยัการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าว สามารถท าเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัภาพประกอบ 
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         ตวัแปรอสิระ (Independent variables)                                    ตวัแปรตาม (Dependent variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บรรยากาศองคก์ารมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์ารของพนกังาน บริษทัผู ้
ใหบ้ริการอาหาร 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทัผูใ้หบ้ริการอาหาร ฝ่ายปฏิบติัการ จ านวนทั้งส้ิน 117 
คน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2559  จึงใชว้ิธีการค านวนขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane, 1973, อา้งถึงใน ยทุธ ไกยวรรณ์, 2548 : 79) โดยวธีิวดัระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95% ระดบัความคลาด
เคล่ือน 5% ได้ 91 คน ผูว้ิจัยเพ่ิมจ านวนตวัอย่างปริมาณ 10% ของขนาดตวัอย่าง จ านวน 9 คน รวมเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีเท่ากบั 100 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึง
ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม มีค่า เท่ากบั 0.846 แบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ส่วน ส่วนแรก
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบับรรยากาศองคก์าร มี 24 ขอ้ และส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีในองคก์าร มี 15 ขอ้ การวจิยัคร้ังน้ีมีการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติซ่ึง
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบไปดว้ย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ ค่า T-test (Independent 
sample t-test)  F-Test หรือ One way ANOVA และ Pearson Correlation  
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 ความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรยากาศองค์การโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.38 เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่ ดา้นมาตรฐาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3.83 รองลงมา ดา้นการสนบัสนุน มีค่าเฉล่ีย 3.62 ดา้นความผกูพนั 
มีค่าเฉล่ีย 3.48 ดา้นความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ีย 3.41 ดา้นโครงสร้างและดา้นการยอมรับ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดเท่ากนั 
2.96 ตามล าดบัตามตารางท่ี 1  
 
 

บรรยากาศองค์การ  
1. ดา้นโครงสร้าง  
2. ดา้นมาตรฐาน  
3. ดา้นความรับผดิชอบ  
4. ดา้นการไดรั้บการยอมรับ  
5. ดา้นการสนบัสนุน  
6. ดา้นความยดึมัน่ผกูพนั  
Stringer (2002) 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกองค์การ  
1. พฤติกรรมการใหค้วามช่วยเหลือ   
2. พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น  
3. พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น  
4. พฤติกรรมการใหค้วามร่วมมือ  
5. พฤติกรรมความส านึกในหนา้ท่ี  
Organ (1988) 
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ตารางที ่1 จ านวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นท่ีมีต่อบรรยากาศองคก์าร 

บรรยากาศองค์การ 
ระดบัความคดิเห็น 

อนัดบั 
X̅ S.D. แปลผล 

1. ดา้นโครงสร้าง 2.96 0.62 เห็นดว้ยปาน
กลาง 

5 

2. ดา้นมาตรฐาน 3.83 0.38 เห็นดว้ยมาก 1 
3. ดา้นความรับผดิชอบ 3.41 0.52 เห็นดว้ยมาก 4 
4. ดา้นการยอมรับ 2.96 0.95 เห็นดว้ยปาน

กลาง 
5 

5. ดา้นการสนบัสนุน 3.62 0.44 เห็นดว้ยมาก 2 
6. ดา้นความผกูพนั 3.48 0.417 เห็นดว้ยมาก 3 

โดยรวม 3.38 0.38 เห็นด้วยมาก  
 
 ความคิดเห็นท่ีมีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.94 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พฤติกรรมดา้นการค านึงถึงผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ียสูงสุด 4.02 รองลงมา พฤติกรรมดา้น
การให้ความร่วมมือ มีค่าเฉล่ีย 3.99 พฤติกรรมดา้นการใหค้วามช่วยเหลือเท่ากนักบัพฤติกรรมดา้นความส านึกใน
หนา้ท่ี มีค่าเฉล่ีย 3.96 และพฤติกรรมดา้นการอดทนอดกลั้นมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 3.78 ตามตารางท่ี 2  
 
ตารางที ่2 จ านวนค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ 

 องคก์าร 

พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ 
ระดบัความคดิเห็น 

อนัดบั 
X̅ S.D. แปลผล 

1. พฤติกรรมดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ 3.96 0.40 เห็นดว้ยมาก 3 
2. พฤติกรรมดา้นความส านึกในหนา้ท่ี 3.96 0.58 เห็นดว้ยมาก 3 
3. พฤติกรรมดา้นการอดทนอดกลั้น 3.78 0.47 เห็นดว้ยมาก 4 
4. พฤติกรรมดา้นการค านึงถึงผูอ่ื้น 4.02 0.45 เห็นดว้ยมาก 1 
5. พฤติกรรมดา้นการใหค้วามร่วมมือ 3.99 0.58 เห็นดว้ยมาก 2 

โดยรวม 3.94 0.36 เห็นด้วยมาก  
 
 ผูว้จิยัไดท้ าการหาค่าสหสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ารกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์าร 
พบวา่ บรรยากาศองคก์ารดา้นโครงสร้างดา้นมาตรฐาน ดา้นความรับผิดชอบดา้นการไดรั้บการยอมรับ ดา้นการ
สนับสนุน และดา้นความผูกพนั พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์าร โดยมีค่าค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าตั้งแต่  0.211 – 0.659 โดยท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01**และ 0.05* โดยดา้น
มาตราฐานมีค่าสมัสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีค่า 0.659** รองลงมาเป็นดา้นความยดึมัน่ผกูพนัมีค่าสัมสมัประสิทธ์ิ
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สหสัมพนัธ์มีค่า 0.581** ดา้นการไดรั้บการยอมรับมีค่าสัมสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่า 0.412** ต่อมาดา้นดา้น
โครงสร้างมีค่าสัมสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่า 0.349** รองสุดทา้ยคือ ดา้นการสนบัสนุนมีค่าสัมสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์มีค่า 0.288** และค่าค่าสัมสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์น้อยสุด คือ ดา้นความรับผิดชอบ มีค่า 0.211* 
แสดงค่าตามตารางท่ี 3  
 
 ตารางที ่3 แสดงค่าสหสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ารกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์าร 

บรรยากาศองค์การ 
พฤตกิรรมการเป็นสามชิกทีด่ใีนองค์การ 

r p-value 
ดา้นโครงสร้าง 0.349** 0.000 
ดา้นมาตรฐาน 0.659** 0.000 
ดา้นความรับผดิชอบ 0.211* 0.035 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับ 0.412** 0.000 
ดา้นการสนบัสนุน 0.288** 0.004 
ดา้นความยดึมัน่ผกูพนั 0.581** 0.000 
   

**ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
6. อภิปรายผล  
 จากการวจิยัในเร่ือง “บรรยากาศองคก์ารมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์ารของ
พนกังาน บริษทัผูใ้หบ้ริการอาหาร” พบวา่ พนกังานความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นมาตรฐานมีค่าเฉล่ียสูงสุดรองลงมา ดา้นการสนบัสนุน ดา้นความผกูพนั ดา้น
ความรับผิดชอบ ส่วนดา้นโครงสร้างและดา้นการยอมรับมีระดบัความคิดเห็นคะแนนนอ้ยสุด  
 เม่ือเราพิจารณาโครงสร้างขององคก์ารเองท่ีไม่มีความชดัเจนวา่ใครเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจอยา่ง
เป็นทางการเพราะบริษทัมีโครงสร้างแบบแบน (Flat Organization)  โดยมีโครงสร้างของบริษทัอยู่ 3 ระดบั คือ 
ระดบับริหารสูงสุดมีเพียง 1 คน รองลงมาระดบับริหาร มีทั้งหมด 5 คน นอกนั้นเป็นระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงระดบั
ปฎิบติัการบางต าแหน่งท่ีส าคญัจะมีผูบ้งัคบับญัชาทางฝ่ายบริหารถึง  2 คน อยา่ง เช่น พนกังานฝ่ายบุคคลท างาน
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ มีบงัคบับญัชาถึง 2 คนทั้งผูบ้ริหารฝ่ายบุคคลกบัฝ่ายการเงิน  นอกไปจากน้ีพนกังาน
บางคนท างานอยูต่่างจงัหวดัมีบงัคบับญัชาอยู่กรุงเทพ แต่พอมีปัญหาก็ปรึกษาผูบ้ริหารท่ีอยูต่่างจงัหวดั ณ ท่ีนั้น 
อาจจะท าใหเ้กิดผลการตดัสินใจท่ีผิดพลาด หรือการท่ีมีโครงสร้างแบบแบนเกินไปก็อาจจะท าใหเ้กิดความขดัแยง้
ไดง่้าย และท าให้เกิดการดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ทัว่ถึงท าใหเ้กิดผลการบริหารจดัการอาจจะยงัไม่ดีเท่าท่ีควรใน
บางคร้ังแม้จะมีรายละเอียดต าแหน่งงาน (Job Description) ก าหนดบทบาท หน้าท่ี ผู ้บังคับบัญชา และ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา แต่เม่ือมีการปฏิบติัหนา้ท่ีจริง ก็ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด เน่ืองจากปัจจยัประกอบหลายประเด็น 
เช่น เม่ือพนกังานจดัของไม่สบาย และไม่มีคนแทน ก็จ าเป็นตอ้งใหพ้นกังานต าแหน่งอ่ืนมาปฏิบติังานแทน หรือ
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เม่ือมีปัญหาเร่ืองความประพฤติของพนกังานท่ีปฏิบติังานสาขาต่างจงัหวดั ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการซ่ึงประจ าอยู ่ณ 
สถานท่ีนั้น จะเป็นผูแ้กไ้ขโดยฝ่ายบุคคลจะทราบเร่ืองเม่ือแกปั้ญหาไปบางส่วนแลว้ 

ส่วนในดา้นการยอมรับพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ บริษทัผูใ้หบ้ริการอาหาร มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ซ่ึงผูว้จิยัพบวา่ 
 1. เน่ืองจากไม่มีความชดัเจนในหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริง จึงเป็นเหตุ
ให้การชมเชย หรือการยอมรับไม่เป็นไปตามนโยบายซ่ึงถูกก าหนดข้ึนอย่างเป็นทางการ โดยความเป็นจริงนั้น
ข้ึนอยูก่บัการน าเสนอของหวัหนา้ของแต่ละแผนก และความพึงพอใจของผูบ้ริหารระดบัสูง 
 2. แมว้า่จะมีการก าหนดนโยบายอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัมาตรฐาน และเกณฑก์ารให้รางวลัแก่พนกังานท่ี
ปฏิบติัยอดเยี่ยม แต่เม่ือยื่นผลการประเมินซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไปนั้น การตดัสินใจในขั้นสุดทา้ยก็ข้ึนอยูก่บั
ความพึงพอใจของทีมผูบ้ริหาร โดยอาจไม่มีการอา้งอิงจากเกณฑด์งักล่าว 
 3. นโยบาย, หลกัเกณฑ ์หรืออายงุาน ไม่มีผลต่อการพิจารณาเล่ือนต าแหน่ง 
 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฏีของ บุญฑริก แจง้เจริญกิจ (2556) กล่าววา่ บรรยากาศองคก์าร หมายถึง 
องคป์ระกอบจากสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ภายในองคก์าร เป็นส่ิงท่ีบุคลากรในองคก์ารสามารถรับรู้ไดท้ั้งทางตรง
และทางอ้อมและเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การได้และเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะเฉพาะต่าง ๆ ขององคก์ารนั้น ๆ ดว้ยนอกจากน้ียงับรรยากาศองคก์ารยงัสอดคลอ้งกบัวจิยั เร่ือง พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของพนกังาน ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  ผลการวิจยัของ ชนาพร ขนัส าลี 
(2553) ท่ีมีผลของบรรยกาศองคก์ารคลา้ยกนั คือ ดา้นโครงสร้างและดา้นการไดรั้บการยอมรับ อยูใ่นระดบัปาน
กลาง และส่วนดา้น ความยึดมัน่ ดา้นการสนบัสนุน และดา้นมาตราฐาน อยูใ่นระดบัดี ผลการวิจยัมีลกัษณะคลา้ย
อาจจะเน่ืองมาจากเป็นธุรกิจการบริการท่ีเหมือนกนั 
 จากทฤษฎี 2 Factors ของ Frederick Herzberg คือ การศึกษาถึงทรรศนะคติของคนท่ีมีต่อการท างาน เพ่ือ
ท าให้คนมีความรู้สีกท่ีดี ลดความไม่พอใจในการท างน และช่วยในการเสริมสร้างผลงานใหม้าข้ึน โดยมี 2 ปัจจยั
คือ ดา้นปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) คือ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มในการท างานและเป็นปัจจยัท่ีจะ
สามารถป้องกนัการเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน และ ดา้นปัจจยัจูงใจ (Motivates Factors) คือ ปัจจยัท่ีการ
ท าให้เกิดความพอใจในการท างาน ประกอบดว้ย ความส าเร็จ การไดรั้บการยอมรับ ตวังานท่ีท า ความรับผิดชอบ 
การไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง และ ความเจริญกา้วหนา้ เราจะเห็นไดว้า่ ดา้นการยอมรับของบริษทัอยูใ่นระดบัปาน
กลาง อาจจะแสดงถึงความคิดของพนกังานยงัไม่พอใจในงายอยา่งแทจ้ริง ดงันั้น เราอาจจะตอ้งดึงดา้น Hygiene 
Factors เขา้มาช่วยเช่น การปรับค่าจา้ง เม่ือพนักงานปฏิบติังานดี หรือความสัมพนัธ์ระหว่างหัวหนา้งานให้เปิด
กวา้งมากข้ึน  และมีนโยบายการบริหารงานอย่างชัดเจนเม่ือมีปัจจัยเหล่าน้ีอยู่แลว้ก็จะเป็นการง่ายท่ีจะจูงใจ
พนกังาน ส่งผลถึงพฤติกรรมในดา้นบวกเพ่ือใหท้ างานอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 จากการวิจยัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร พบวา่พนกังานฝ่ายปฏิบติัการ บริษทัผูใ้หบ้ริการ
อาหาร มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พฤติกรรมดา้นการค านึงถึงผูอ่ื้นมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดรองลงมา พฤติกรรมดา้นการใหค้วามร่วมมือ พฤติกรรมดา้นการใหค้วามช่วยเหลือเท่ากนักบัพฤติกรรมดา้น
ความส านึกในหนา้ท่ี และพฤติกรรมดา้นการอดทนอดกลั้นซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทั้งน้ีผลงานวิจยัคร้ังน้ี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์ารยงัสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ สฎาย ธีระวณิชตระกลู (2547) ในเร่ือง
การส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองคก์ารสู่การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารอยา่งย ัง่ยนื กล่าววา่ 
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารจะมีส่วนช่วยให้องคก์ารกบัพนกังานมีการปรับตวัเขา้หาการมากข้ึน 
จากทฤษฎีของ Organ จะท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีดีต่อองค์การและตวัพนักงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์ารเป็นปัจจยัหลกัส าคญัในการก าหนดพฤติกรรมตามบทบาทท่ีดีของพนกังาน ดงันั้น ควรมีการส่งเสริมโดย
การให้รางวลัทางสังคมแก่พนักงานผูมี้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี และพฒันาพฤติกรรมให้แก่พนักงาน ทั้งน้ี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีในองคก์ารนั้น ตอ้งปฏิบติักบัพนักงานตามแบบทฤษฎี Y ของ (McGregor, 1960, 
อา้งถึงใน โชคชยั อาษาสนา)โดยท่ีพนกังานนั้นมีความขยนั มีความสามารถ ผูบ้ริหารควรสร้างแรงจูงใจโดยการ
สร้างสรรคส์ถานการณ์ท่ีจะท าให้สมาชิกมีความรู้สึกรับผิดชอบ มีความทา้ทาย  สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
เชิงบวก เพ่ือธ ารงคพ์นกังานมีพฤติกรรมท่ีดีต่อองคก์ารและเพ่ือสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่องคก์ารต่อไป 
 นอกจากน้ีงานวิจยั บรรยากาศองคก์ารท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร กรณีศึกษา 
บริษทัใหบ้ริการอาหาร ยงัสอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ ชนาพร ขนัส าลี (2553) ศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์ารของพนกังานธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) พบวา่ ความคิดเห็นต่อบรรยากาศองคก์ารในทุกดา้น 
มีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารในภาพรวมทั้งหมด  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา บรรยากาศองค์การท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ กรณีศึกษา 
บริษทัใหบ้ริการอาหาร ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. บรรยากาศองค์การ ด้านโครงสร้าง ควรจะมีโครงสร้างไม่แบนราบจนเกิดไป เพราะผูบ้ริหารไม่
สามารถท่ีดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งทัง่ถึง นอกจากน้ี บริษทัควรจะมีโครงสร้างท่ีแน่ชดัและระบุไปอยา่งชดัเจน
มา พนักงานต าแหน่งไหนควรจะข้ึนตรงกบัใคร ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง  ซ่ึงท าให้พนักงานไม่เกิดการสบสนในภาวะ
หนา้ท่ีและผูมี้อ  านาจตดัสินใจควรจะมีการเพ่ิมระดบั Job Grade หรือ ระดบัสายบงัคบับญัชา ขนาดของการควบคุม
เป็นการก าหนดจ านวนของผูอ้ยู่ใตก้ารบงัคบับญัชา ภายใตก้ารควบคุมบงัคบับญัชาของหัวหน้าคนหน่ึงๆ ให้
เหมาะสม เพื่อจะเป็นแรงจูงใจในเร่ืองการเติบโตในสายงาน หรือ เกิดการผลกัดนัให้พนกังานไดพ้ฒันาศกัยภาพ 
ความสามารถ เพ่ือท่ีจะขยบัข้ึนไปอยูใ่นต าแหน่งท่ีสูงกวา่ องคก์ารจะไดมี้โอกาศวาง Career Path ให้พนกังานท่ีมี
ความสามารถ 
 ในส่วนของ Job description ควรจะระบุให้แน่นอนในส่วนของเน้ืองาน ผูบ้งัคบับญัชา หรือผูใ้ตบ้งัคญั
ชาเพ่ือให้ทราบถึงชนิด ประเภท ของเขตและลกัษณะของงาน ท าให้ทราบถึงช่องทางการติดต่อส่ือสารและการ
ไหลของขอ้มูลรวมทั้งต าแหน่งท่ีตอ้งรับผิดชอบและตดัสินใจเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูป้ฏิบติังาน 
ช่วยในการประสานกิจกรรมต่างๆ ในการท างานงานทั้งในระดบับุคคล ระหวา่งทีมงาน แผนก และฝ่ายงานต่างๆ 
 2. บรรยากาศองคก์าร ดา้นการยอมรับ เร่ิมจากผูบ้ริหารควรจะมีความยติุธรรมต่อพนกังาน ควรมีระบบ
กฏเกณ์การใหร้างวลัอยา่งชดัเจน และน ามาปฏิบติัใช ้ ผูบ้ริหารควรพิจารณาส่งเสริมให้พนกังานมีการยอมรับเม่ือ
ผลงานท่ีดี เช่น พนกังานมีในหน่วยงานมีระบบการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งส าหรับพนกังานท่ีมีผลงานท่ีดีท่ีสุด น า
ขอ้ต่อไปน้ีมาพิจารณาเช่น อายงุานและประสบการณ์ ผลงานท่ีผ่านมา ศกัลภาพในการท างาน และพฤติกรรม มา
ใช้เป็นเกณท์ประเมินในกการปรับเงินเดือน โบนัส และ การเล่ือนขั้นต ่าแหน่ง และผูบ้ริหารสูงสุดเองก็ตอ้ง
ยอมรับกบัผลประเมินท่ีออกมา และยติุธรรมท่ีจะปฏิบติัหลกัเกณทท่ี์ไดก้ าหนดไว ้
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 การส่งเสริมโดยการให้รางวลัแก่พนกังานผูมี้พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี รูปแบบการให้รางวลัตอบ
แทนจะมีผลต่อแรงจูงใจและขวญัก าลงัใจต่อพนกังาน คุณลกัษณะของรางวลัตอบแทนท่ีจะมอบให้แก่พนกังานท่ี
ท างานผลงานใหเ้กิดผลและมีคุณค่า ของรางวลัควรจะมีลกัษณะ มีคุณค่าส าหรับผูไ้ดรั้บ จะตอ้งเป็นส่ิงท่ีพนกังาน
ตอ้งการจะไดรั้บอยา่งมาก ดงันั้นบริษทัควรจะศึกษาความตอ้งการของพนกังานเสียก่อน เพ่ือให้การเสนอรางวลั
ตอบแทนเกิดผลดีท่ีสุด 
 - มีความเป็นธรรม เป็นส่ิงท่ีเขาไดรั้บมีความคุม้ค่ากบัส่ิงท่ีเขาไดล้งทุนลงแรง และมีความเป็นไปได ้
ความสามารถท่ีจะไขวค่วา้ใหถึ้งเป้าหมายในการท างานท่ีตั้งไว ้
 - มีความยดืหยุน่  ปรับเปล่ียนไปตามความตอ้งการของพนกังานได ้และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและ
มีคุณค่ามากท่ีสุดในสายตาของพนกังาน ซ่ึงรางวลัไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเงินเสมอไป เช่นการยกยอ่งการเป็นพนกังาน
ดีเด่น โดยการประกาศให้ทุกคนในบริษทัรับทราบ เพ่ือยกยอ่งช่ืนชมในความพยายามของพนกังาน และเพ่ือเป็น 
แบบอย่างแก่พนักงานคนอ่ืน ๆ ว่าเขาก็มีโอกาสอย่างน้ีเช่นกนั ซ่ึงการท่ีพนักงานมีความรู้สึกเป็นท่ียอมรับใน
องคก์ารก็จะท าใหเ้ป็นการพฒันาพฤติกรรมใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือเป็นการกระตุน้ใหพ้นกังานเกิดความภาคภูมิใจใน
ส่ิงท่ีท าดี เม่ือพนกังานมีการรับรู้ในแง่บวกต่อองคก์ารก็จะเกิดความรู้สึกผกูพนักบัองคก์าร 
 จากการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 1. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ กรณีศึกษา บริษัท
ใหบ้ริการอาหาร เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรมนุษยข์ององคก์าร 
 2. ควรเปล่ียนวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม เป็นการสอบถามแบบเชิงลึกเพ่ือให้ได้
รายละเอียดท่ีสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะหลกัและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังาน บริษทั กสัโต ้รับเบอร์ วูด๊ดีไซน์ จ ากดั จ านวน 480 คน 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที เอฟ และ สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ ผลการวิจัย พบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา ฝ่ายท่ีแตกต่างกันมีผลต่อระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัและสมรรถนะหลกัมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
  
ค าส าคญั : สมรรถนะหลกั ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research in order to study level of personal factors affecting performance efficiency 
and the relationship between core competencies and performance efficiency.   Questionnaires were used to collect 
data. The sample size in this research was 480 employees of Gusto Rubber Wood.  The analyzed statistics were 
frequency, percentage, average, standard deviation. t-test, F-test (one way ANOVA) and pearson correlation 
coefficient.  The results showed that personal factors as follows gender, educational level, department affecting 
performance efficiency and core competency relating to performance efficiency. 
 
KEYWORD:  Competency,  Efficiency 
 

บทน า 
 “ทุนมนุษย”์ (Human Capital) ค าท่ีเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผูบ้ริหารในช่วงเกือบ 10 ปี ท่ีผา่นมา และมีความรุนแรง
มากข้ึนในการให้คุณค่ากับทรัพยากรของบริษทัท่ีได้ช่ือ “พนักงาน” ในสภาวะแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วในปัจจุบนัทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้ม ส่งผลให้องคก์รต่างๆ ตอ้งเผชิญ
กบัสภาวะการแข่งขนัในธุรกิจท่ีรุนแรงมากข้ึน พนกังานนบัเป็นทรัพยากรหลกัอนัมีค่าท่ีมีผลต่อภาวะก าไร-ขาดทุน
ของบริษทั การบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งมีความส าคญัต่อทุกบริษทัเป็นอยา่งมาก เพ่ือให้พนกังานสามารถปฏิบติังาน
ไดส้ าเร็จตามเป้าหมายของบริษทั พร้อมทั้งพฒันาศกัยภาพของพนักงานอีกดว้ย สมรรถนะ หรือ Competency ไม่ใช่
เร่ืองใหม่ในวงการงานทรัพยากรมนุษย ์ส านกังาน ก.พ.ไดเ้ร่ิมศึกษาและน าแนวคิดเร่ืองสมรรถนะมาใชก้บัขา้ราชการ
ไทยมาตั้งแต่ปี 2542 โดยสรุปการปรับใชส้มรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นเอกสารประกอบการสมัมนา เร่ือง 
สมรรถนะของขา้ราชการ เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2548 โดยพบวา่การน าโมเดลสมรรถนะ (Competency Model) มาใชใ้น
องค์กรจะช่วยให้การบริหารทรัพยากรมนุษ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผลของการศึกษายงัพบอีกว่าเม่ือน าหลักการ
สมรรถนะไปปรับใช้ในหลายส่วนงานของงานทรัพยากรมนุษยจ์ะมีผลท าให้ผลส าเร็จของงานนั้นสูงข้ึน (เอกสาร
ประกอบการสัมมนา, ส านกังาน ก.พ., 2548, น.1 – 5) ซ่ึงผลส าเร็จของงาน หรือ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานนั้นเป็น
ส่ิงท่ีทุกบริษทัตอ้งการจากพนกังานทุกคน เพราะเม่ือพนกังานท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแลว้ยอ่ส่งผลต่อก าไรของ
บริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ย 
 บริษทั กสัโต ้รับเบอร์ วดู จ ากดั ก่อตั้งข้ึนในปี 2548  บริษทัฯด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัไมแ้ปรรูป, ไมบ้ิ้วอิน ไม้
ประตู และไมบ้นัได ซ่ึงใชใ้นธุรกิจก่อสร้าง, ตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ ตั้งต่ปี 2554 บริษทัฯไดมี้การพฒันาช่อง
ทางการขยายตลาดอย่างต่อเน่ือง มีการสั่งซ้ือรถขนส่งขนาด 6 ลอ้ 10 ลอ้ และ 22 ลอ้ เพ่ิมข้ึนตามล าดบั เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการท่ีมากข้ึนของลูกคา้ นั่นท าให้บริษทัฯ ตอ้งเพ่ิมก าลงัการผลิตด้วยเช่นกนั ท าให้จากปี 2554 - ปี 2558 
บริษทัมีความตอ้งการพนักงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 100% จาก 230 คน ณ ธนัวาคม 2553 เป็น560 คน ณ มิถุนายน 2558 (ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย,์ มิ.ย. 2558) การขยายตวัอยา่งกา้วกระโดดน้ีหากไม่มีการเตรียมรับมืออยา่งเหมาะสมอาจไม่ใช่โอกาสท่ี
ดีในการด าเนินการธุรกิจ เพ่ือใหม้ัน่ใจในคุณภาพของพนกังานท่ีตอ้งรับเขา้มาเป็นจ านวนมาก บริษทัฯ จึงเร่ิมใชว้ิธีการ
คดัเลือกพนกังานโดยอิงสมรรถนะหลกัของบริษทั และน าเอาหลกัการสมรรถนะเขา้สู่การดูแลและพฒันาพนกังานอย่าง
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เป็นระบบ ท าให้ผูศึ้กษามุ่งศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของระดบัสมรรถนะหลกัของพนักงานท่ีมีกบัประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั กสัโต ้รับเบอร์วูด๊ ดีไซน์ จ ากดั 
 

กรอบแนวคิดทฤษฎี 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีสมรรถนะของ David C. McClelland ร่วมกับการศึกษาแนวคิด
เก่ียวกบัองค์ประกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ ปีเตอร์สัน และโพวแมน (Plowman & Peterson, 
1989, p. 325)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีไดศึ้กษา เก่ียวกบังานวิจยัของสมรรถนะหลกัและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน พบว่า อนุรักษ์ สันติโชค (2555) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังาน กรณีศึกษา หจก. ซิสเท็ม ทรานสปอร์ต แอนด ์บิวซิเนส พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา รายได ้และ
ระยะเวลาการท างานท่ีแตกต่างกัน จะมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยรวมแตกต่างกันซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัปิโตรเคมี ของ จนัทร์นภา วงศ์ศรี
ภูมิเทศ และ ณกมล จนัทร์สม (2555) พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้นสถานภาพ การศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานและรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานท่ี
แตกต่างกนั และ สนัน่ สันหลี (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองสมรรถนะตามต าแหน่งงานกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีคดีพิเศษ และพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พบวา่ สมรรถนะตามต าแหน่งงาน
ท่ีแตกต่างกนั ของเจา้หนา้ท่ีคดีพิเศษและพนกังานสอบสวนคดีพิเศษมีประสิทธิผลในการปฏิบติังานแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการศึกษาของแสงทอง แป้นประโคน และคณะ (2558) 
ศึกษาเร่ือง สมรรถนะการปฏิบติังานของนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจงัหวดันครพนม พบว่า 
สมรรถนะในการปฏิบติังานของ นายช่างโยธา องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตจงัหวดันครพนม โดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านการบริการท่ีดี ด้านการยึดมัน่ในความ
ถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม ดา้นการท างานเป็นทีม และ ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยพบวา่ นายช่างโยธา ท่ีมี
ประเภทบุคลากรต่างกนั จะมีสมรรถนะในการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าว สามารถท าเป็นกรอบแนวคิดไดด้งัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 
วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1.  เพ่ือศึกษาระดบัสมรรถนะหลกัของพนกังาน บริษทั กสัโต ้รับเบอร์ วดูดีไซน์ จ ากดั 
2.  เพ่ือศึกษาระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั กสัโต ้รับเบอร์ วดูดีไซน์ จ ากดั 
3.  เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะหลกัและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 
สมมติฐานในการศึกษา 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ เพศ สถานะภาพ อาย ุระดบัการศึกษา แผนก ต าแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนัมี
ผลใหป้ระสิทธิภาพในการปฏิบติังานพนกังาน บริษทั กสัโต ้รับเบอร์ วดู จ ากดัแตกต่างกนั 

2. ระดบัสมรรถนะหลกัมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพนักงาน บริษทั กสัโต ้รับ
เบอร์ วดูดีไซน์ จ ากดั 

 
 

   ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)          ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

ปัจจัยส่วนบุคคล  
1. เพศ 
2. สถานะภาพ 
3. อาย ุ
4. ระดบัการศึกษา 
5. แผนก 
6. ต าแหน่งงาน 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
- คุณภาพของงาน 
- ปริมาณงาน 
- เวลา 
- ค่าใชจ่้าย 

(Plowman & Peterson,1989) สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
- มุ่งเนน้คุณภาพของผลงาน 
- การท างานเป็นทีม 
- การท างานอยา่งเป็นระบบ 
(David C. Mcclellend 1993) 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) ซ่ึงไดเ้ก็บขอ้มูลการวจิยัในระหวา่ง เดือน 
เมษายน ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ พนกังานของบริษทั กสัโต ้รับเบอร์ วดู
ดีไซน์ จ ากัด จ านวน 560 คน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ,์ สิงหาคม 2559) การเลือกกลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีพิจารณาจากตารางเลขสุ่ม ของ ยามาเน่  (Yamane, 1973) ความคลาดเคล่ือนท่ี 0.01 จากจ านวน
ประชากรท่ี 500 คน ดงันั้น  ขนาดของตวัอยา่งจากตารางไดเ้ท่ากบั  476  คน และเพ่ือป้องกนัความผิดพลาดจาก
การตอบแบบสอบถามอยา่งไม่สมบูรณ์ จึงไดท้ าการส ารองแบบสอบถามเพ่ิมอีก 4 ชุด รวม แบบสอบถามทั้งส้ิน 
480 ชุด  เคร่ืองมือท่ีใช ้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาก าหนดขอบเขตเน้ือหาแบบสอบถาม โดยจ าแนกออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบั เพศ สภานภาพ อายุ 
ระดบัการศึกษา แผนกท่ีสังกดั ต าแหน่งของการท างาน ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามสมรรถนะหลกัของผูป้ฏิบติังาน 
ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบั การมุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน การท างานเป็นทีม และการท างานอย่างเป็นระบบ 
จ านวน 15 ขอ้ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย คุณภาพของงาน 
ปริมาณงาน เวลา ค่าใชจ่้าย จ านวน 20 ขอ้ 
 แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบของอาจารยท่ี์ปรึกษา แลว้ไปทดลองใช ้(Try out) จ านวน 30 ชุด เพื่อ
น ามาค านวณหาค่าความเช่ือมันของแบบสอบถาม ด้วยค่าสัมประสิทธิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
Coeffieient)ไดเ้ท่ากบั 0.819 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และใช้สถิติ t-test, F-test (ANOVA) และสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้จิยัขอหนงัสือจากวทิยาลยับณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ไปยงับริษทั กสัโต ้รับเบอร์ วดูดีไซน์ 
จ ากดั เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ รวบรวมขอ้มูลกบัพนักงานของบริษทั กสัโต ้รับเบอร์ วูดดีไซน์ จ ากดั 
อตัราการตอบกลบัคืน ร้อยละ 100 ของแบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด 
 
 

สรุปผลการวจัิย 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 55.40 เพศหญิง จ านวน 214 คน คิด

เป็นร้อยละ 44.60  และมีสถานะภาพโสด จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 55 สมรส จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.60 หมา้ยหรือหยา่ จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40 มีอายเุฉล่ีย 28 ปี อายนุอ้ยท่ี 18 ปี มากท่ีสุด 52 ปี 
เม่ือแบ่งกลุ่มแลว้พบวา่ส่วนใหญ่อายอุยูใ่นช่วง 18 – 22 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70 อายใุนช่วง 23 – 
27 ปี จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60 และจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 423 คิดเป็น               
ร้อยละ 88.10 ปฏิบติังานอยูแ่ผนกผลิตจ านวน 427 คน คิดเป็นร้อยละ 89 ต าแหน่งพนกังาน 440 คิดเป็นร้อยละ 
91.70 

ระดบัสมรรถนะหลกั ดา้นมุ่งเนน้คุณภาพของงานภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.23 โดยการ
สามารถวิเคราะห์และพฒันาวิธีการปฏิบติังานของตนเองใหมี้คุณภาพมากข้ึนไดอ้ยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.80 ส่วนขอ้ค าถามอ่ืนๆอยูใ่นระดบัปานกลางทั้งส้ิน เม่ือท าการตรวจสอบการกระ
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จายของขอ้มูลโดยพิจารณาจากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.46 – 1.04 โดยพบว่า การ
ทราบเกณฑก์ารวดัผลคุณภาพการท างานของตนเอง มีค่าการกระจายขอ้มูลกวา้งท่ีสุด มีค่าอยูท่ี่ 1.04 
 ระดบัสมรรถนะหลกั ดา้นการท างานเป็นทีมมีภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.31 โดยทุกขอ้
ค าถามแปลผลไดอ้ยูใ่นระดบั ปานกลางทั้งส้ิน โดยการมีความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ท่ีท่ีตนเองมีต่อบริษทัมี
คะแนนสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.38 เม่ือท าการตรวจสอบการกระจายของขอ้มูลโดยพิจารณาจากค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบวา่มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.46 – 1.14 โดยพบวา่ การมีความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ท่ีท่ีตนเองมีตอ่
บริษทั มีค่าการกระจายขอ้มูลกวา้งท่ีสุด มีค่าอยูท่ี่ 1.14 
 ระดบัสมรรถนะหลกั ดา้นการท างานอยา่งเป็นระบบมีภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.13 โดย
ทุกขอ้ค าถามแปลผลไดอ้ยูใ่นระดบั ปานกลางทั้งส้ิน โดยการสามารถตอบขอ้ถามจากผูอ่ื้นเร่ืองขั้นตอนการปฏิบติั
ของตนเองไดมี้คะแนนสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 เม่ือท าการตรวจสอบการกระจายของขอ้มูลโดยพิจารณาจาก
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา่มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.49 – 1.08 โดยพบวา่ เขา้ใจระบบการท างานของบริษทั มีค่า
การกระจายขอ้มูลกวา้งท่ีสุด มีค่าอยูท่ี่ 1.08 
 ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นคุณภาพของงานภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.28 
โดยขอ้ค าถามท่ีกล่าววา่ ผลงานของท่านเป็นท่ีพอใจของหวัหนา้งาน ไดอ้ยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 ขอ้ค าถามอ่ืนอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือท าการตรวจสอบการกระจายของขอ้มูลโดย
พิจารณาจากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา่มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.50 – 1.16 โดยขอ้ค าถามท่ีกล่าววา่ ผลงานของ
ท่านมีคุณภาพสูงกวา่ เม่ือเทียบกบัมาตรฐานตามวชิาชีพ มีค่าการกระจายขอ้มูลกวา้งท่ีสุด มีค่าอยูท่ี่ 1.16 
 ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นปริมาณงานภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.22 โดย
ขอ้ค าถามท่ีกล่าววา่ องคก์ารก าหนดเป้าหมายดา้นปริมาณงานไวอ้ยา่งเหมาะสมแลว้ เม่ือเปรียบเทียบกบัผลงานใน
อดีต ไดอ้ยู่ในระดบัสูงท่ีสุด อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 ขอ้ค าถามอ่ืนอยู่ในระดบัปานกลาง 
เม่ือท าการตรวจสอบการกระจายของขอ้มูลโดยพิจารณาจากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา่มีค่าอยูร่ะหว่าง 
0.56 – 1.17 โดยข้อค าถามท่ีกล่าวว่า องค์การก าหนดเป้าหมายด้านปริมาณงานไวอ้ย่างเหมาะสมแล้ว เม่ือ
เปรียบเทียบกบัผลงานในอดีต มีค่าการกระจายขอ้มูลกวา้งท่ีสุด มีค่าอยูท่ี่ 1.17 อีกดว้ย 
 ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นเวลา ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.22 โดยขอ้
ค าถามท่ีกล่าววา่ ท่านสามารถปฏิบติังานใหส้ าเร็จ โดยใชเ้วลานอ้ยกวา่ในอดีต ไดอ้ยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด อยูใ่นระดบั
เห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 ขอ้ค าถามอ่ืนอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือท าการตรวจสอบการกระจายของขอ้มูล
โดยพิจารณาจากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.49 – 1.07 โดยขอ้ค าถามท่ีกล่าวว่าท่าน
สามารถปฏิบติังานใหส้ าเร็จ โดยใชเ้วลานอ้ยกวา่ในอดีต มีค่าการกระจายขอ้มูลกวา้งท่ีสุด มีค่าอยูท่ี่ 1.07 
 ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นค่าใชจ่้าย ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย 3.12 โดย
ทุกขอ้ค าถามอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือท าการตรวจสอบการกระจายของขอ้มูลโดยพิจารณาจากค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบวา่มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.43 – 0.98 โดยขอ้ค าถามท่ีกล่าววา่ ในการท างานท่านสามารถประหยดั
ค่าใชจ่้ายใหก้บัองคก์ารได ้เช่น ปิดไฟเม่ือเลิกใชง้าน ฯลฯ มีค่าการกระจายขอ้มูลกวา้งท่ีสุด มีค่าอยูท่ี่ 0.98 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล อนัไดแ้ก่ เพศ สถานะภาพ อาย ุระดบัการศึกษา แผนก ต าแหน่งงาน ท่ี
แตกต่างกนัมีผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานพนกังาน บริษทั กสัโต ้รับเบอร์ วดู จ ากดั แตกต่างกนั พบวา่ 
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เพศ  (t = -4.078) วุฒิการศึกษา  (t = -2.867)  ฝ่าย ( t = -2.878) ท่ีต่างกัน มีผลต่อระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 สถานภาพ อายุ และต าแหน่งท่ีต่างกนั มีระดบั
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2 ระดับสมรรถนะหลักมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า 
สมรรถนะหลกั ดา้นการมุ่งเนน้คุณภาพของงาน (r = .285) ดา้นการท างานเป็นทีม (r = .501) มีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01  และการท างานอยา่งเป็นระบบ (r = .115) มี
ความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 

 
อภิปรายผล 

จากการวิจยั “ความสัมพนัธ์ระหว่างสมรรถนะหลกัและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน
บริษทั กสัโต ้รับเบอร์ วดูดีไซน์ จ ากดั” สามารถอภิปรายผล ดงัน้ี  

สมรรถนะหลกั  หรือ สมรรถนะทัว่ไปน้ีเป็นคุณสมบติัภายในตวัพนักงานท่ีตอ้งมีไวเ้พ่ือให้สามารถ
ท างานใหอ้งคก์รบรรลุความส าเร็จได ้โดยบริษทั กสัโตรั้บเบอร์ วดูดีไซน์ จ ากดั ก าหนดสมรรถนะหลกั 3 ประการ 
คือ การมุ่งเนน้คุณภาพของงาน การท างานเป็นทีม และการท างานอยา่งเป็นระบบ  จากการศึกษาพบวา่ สมรรถนะ
ทั้ง 3 ดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงอาจเกิดจากการผสมกนัระหว่างพนักงานเดิม และพนักงานใหม่ท่ีผ่านการ
คดัเลือกแบบมีเกณฑ์สมรรถนะหลกัมาอาจมีคุณลกัษณะทั้ง 3 ประการอยู่ในระดับ สูง แต่พนักงานเดิมอาจมี
คุณลกัษณะทั้ง 3 ประการอยูใ่นระดบัปานกลาง ถึงต ่าเม่ือน าผลมาค านวนรวมกนัท าให้ผลระดบัสมรรถนะอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน เป็นเหมือนความส าเร็จในการด าเนินกิจการให้กา้วไปขา้งหน้า และ
สามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆท่ีองคก์รตั้งไว ้โดยผลการศึกษาพบวา่ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทั้งดา้น
คุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลาและค่าใชจ่้ายอยูใ่นระดบัปานกลางทั้งส้ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการงานวิจยัของ วา่
ท่ีร้อยตรีสนั่น สันหลี (2555) ท่ีพบว่า เจา้หน้าท่ีคดีพิเศษและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลางทั้ง 3 ดา้น ทั้งดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปริมาณผลงาน และดา้นความทนัเวลา ท่ี
ผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกนัอาจขอ้ค าถามซ่ึงเป็นค าถามเชิงบวกทั้งส้ิน และคงไม่มีผูต้อบแบบสอบถามใด
ยอมรับการท างานท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ หรือผิดพลาดของตนเอง ท าใหก้ารศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติัใน
หลายงานวิจัยจะพบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานทั้ งภาครัฐและเอกชนมักจะอยู่ในระดับ            
ปานกลาง 

จากการศึกษา พบวา่ สมรรถนะหลกั ประกอบดว้ย การมุ่งเนน้คุณภาพของงาน การท างานเป็นทีม การ
ท างานอยา่งเป็นระบบ มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ศุภมิตร พินิจการ (2552 : 101 – 105) โดยศึกษากบันกับญัชีกรมสรรพสามิตพบว่า มีสมรรถนะ
หลกัมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการท างาน ดงันั้น ใน การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน 
นกับญัชีกรมสรรพสามิตตอ้งตระหนกัถึง สมรรถนะหลกั ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความรู้ ทกัษะ ความสามารถและ
คุณลกัษณะส่วนบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือก่อใหเ้กิดการปฎิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวจัิยในคร้ังนี้ 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการน าผลการวิจยัไปใชเ้พ่ือพฒันา
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน ดงัน้ี 
 1. ควรก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานให้ชดัเจน เพ่ือให้พนกังานสามารถเขา้ใจและปฏิบติัได้
ตามท่ีบริษทัไดต้ั้งเป้าหมายไว ้
 2. บริษทัควรค านึงถึงการวางแผนบริหารทรัพยากรมนุษยด์ว้ยสมรรถนะอย่างจริงจงั เน่ืองจากผล
การศึกษาท่ีพบว่าสมรรถนะหลกัและประสิทธิภาพการท างานมีความสัมพนัธ์กนั ดงันั้น หากระบบสมรรถนะ 
(Competency) ของการบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ประสิทธิภาพยอ่มจะส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของบริษทั
ดว้ย 
 3. บริษทัควรส่ือสารเป้าหมายของบริษทัใหพ้นกังานไดรั้บทราบโดยทัว่กนัเพ่ือใหพ้นกังานทุกคนเขา้ใจ
ตรงกนัในทิศทางท่ีบริษทัตอ้งการจะเดินหนา้ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างมรรถนะกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพ่ิมในบริษทัอ่ืนๆ 
เพ่ือจะไดข้อ้มูล ท่ีหลากหลายธุรกิจมาศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป 
 2. ควรศึกษาวิจัยระหว่างสมรรถนะกับตัวแปรอ่ืนๆ เช่น ความจงรักภักดีต่อองค์กร เพ่ือขยายผล
ความสมัพนัธ์ของสมรรถนะกบัปัจจยัอ่ืนๆท่ีหลากหลายและมีผลต่อการด าเนินกิจการอีกดว้ย 
 3. ควรศึกษาเร่ืองการประเมินผลการปฏิบติังานว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัระดบัประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานหรือไม่ อยา่งไร เพ่ือสะทอ้นภาพควาเมป็นจริงในการท างานของพนกังาน 
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แนวทางการพฒันาศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเทีย่วเชิงนิเวศฝ่ังอ่าวไทย 
จังหวดันครศรีธรรมราช 
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บทคัดย่อ  
การศึกษาวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศฝ่ังอ่าว จังหวดั

นครศรีธรรมราช มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาศกัยภาพโลจิสติกส์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศฝ่ังอ่าวไทย และเพ่ือหาแนว
ทางการพฒันาศกัยภาพโลจิสติกส์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศฝ่ังอ่าวไทย จังหวดันครศรีธรรมราชเพ่ือให้สามารถ
รองรับการท่องเท่ียวท่ีดีมากข้ึน โดยสอบถามขอ้มูลจากนักท่องเท่ียว จ านวน 400 ชุด และสัมภาษณ์หน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน และผูป้ระกอบการ จ านวน 8 ราย ซ่ึงมีพ้ืนท่ี 3 อ าเภอ คือ อ าเภอท่าศาลา อ าเภอสิชล อ าเภอขนอม 
พบว่า จากการแจกแบบสอบถามนักท่องเท่ียวมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านส่ิงดึงดูดใจ              
( = 4.43,S.D.=0.35)ดา้นสถานท่ี( = 4.36,S.D.= 0.43)ดา้นบุคลากร( = 4.30,S.D.= 0.47) และดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม ( = 4.28,S.D.=0.36)ตามล าดบั และนกัท่องเท่ียวมีระดบัความคิดเห็นมาก 4 ดา้น ไดแ้ก่ การไหลทาง
กายภาพ(  =4.19,S.D.=0.40)การไหลทางข้อมูลข่าวสารกายภาพ(  =4.18,S.D.=0.42) ด้านการให้บริการ                    
( = 4.15,S.D.=0.34)  และการไหลทางการเงิน ( = 4.13,S.D.= 0.33) ตามล าดบั ซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งมีการปรับปรุงเป็น
ล าดบัแรกคือ การประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารให้มีความทัว่ถึง นักท่องเท่ียวสามารถคน้หาขอ้มูลไดง่้ายและ
ถูกตอ้ง รองลงมาคือ ตอ้งการให้มีความพร้อมดา้นสาธารณูปการ มีสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ ของฝาก ของท่ีระลึกท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีเพียงพอ และจากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และผูป้ระกอบการ 
พบวา่ หน่วยงานภาครัฐใหค้วามส าคญัดา้นการไหลทางกายภาพมาก โดยมีการปรับปรุงถนนหนทาง ป้ายบอกทาง 
น ้ าประปา ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทัว่ถึงแหล่งท่องเท่ียว ส่วนผูป้ระกอบการก็มีความพร้อมของห้องพกั ส่ิงอ านวย
ความสะดวก การให้บริการ และขอ้เสนอแนะถึงแนวทางการพฒันาศกัยภาพโลจิสติกส์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศฝ่ัง
อ่าวไทย จงัหวดันครศรีธรรมราชนั้น ทั้งนกัท่องเท่ียว หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และผูป้ระกอบการ ไดม้องไปใน
ทิศทางเดียวกนั คือ ตอ้งมีการพฒันาการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวอยูเ่สมอ เพ่ือให้การเดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวมี
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ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั พร้อมทั้ งมีการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวใหม่ๆ การจัดกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวตลอดเวลา เหล่าน้ีเป็นการกระตุน้การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงตอ้งมีการสร้าง
ความร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีต่อไป 

 
ค าส าคญั : โลจิสติกส์การท่องเท่ียว, การไหลทางกายภาพ, การไหลทางขอ้มูลข่าวสาร, การไหลทางการเงิน 
 

ABSTRACT 
The purposes of the study are to investigate the ecotourism logistics potential development in the Gulf 

of Thailand in Nakhon Si Thammarat province and to find ways for its improvement to support better tourism. 
Questionnaires were distributed to 400 tourists and an interview with 8 interviewees from government/private 
agencies and entrepreneurs in three districts: Tasala, Sichon, and Khanom districts. The results of the analysis 
revealed that the highest satisfaction was found in four aspects including the attraction ( x = 4.43; S.D. = 0.35), 
followed by the venue ( x = 4.36; S.D. = 0.43), the personnel ( x = 4.30; S.D. = 0.47), and the environment 
conservation ( x = 4.28; S.D. = 0.36), respectively. Respondents highly agreed on four aspects: the physical flow 
( x = 4.19; S.D. = 0.40), the information access ( x = 4.18; S.D. = 0.42), the service quality ( x = 4.15; S.D. = 
0.34), and the financial flow ( x = 4.13; S.D. = 0.33). The thing needed to be improved first for tourists was the 
widespread public relations of news information for easy and correct information access, followed by the 
availability of utilities and adequate shops selling souvenirs that are unique to local attractions. Data from 
interviews indicated that government/private agencies and entrepreneurs focused on the significance of the 
physical flow by improving roads, signs, and utility systems. Tourists, private/government agencies, and 
entrepreneurs also provide guidance and feedback about the ecotourism logistics potential development in the 
Gulf of Thailand in Nakhon Si Thammarat province in the same direction that there should be the continual 
development of information access for convenient, fast, and safe travel in tourist destinations as well as the public 
relations of new tourist attractions and tourism activities to promote local tourist destinations to be well known 
by tourists. This requires the cooperation between government/private agencies and entrepreneurs in local areas. 

 
KEYWORDS: Tourism Logistics, Physical Flow, Information Flow, Financial Flow 
 

1.บทน า 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(Logistic & Supply Chain) เป็นหลกัการบริหารจดัการแบบประสานความ

ร่วมมือกนัระหว่างกิจกรรมต่างๆ ท าให้การไหลของนักท่องเท่ียวไม่มีขอ้ผิดพลาดตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปลายทาง 
และเกิดความพอใจสูงสุด ซ่ึงความส าคัญของโลจิสติกส์การท่องเท่ียว คือ การจัดรูปแบบการเดินทางให้
นกัท่องเท่ียวเกิดความสะดวก รวดเร็ว และถึงท่ีหมายโดยปลอดภยั สร้างความประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียว พร้อมทั้ง
มีการประสานงานระหวา่งกิจกรรมในโซ่อุปทานของธุรกิจ ทั้งในส่วนของภาครัฐ/เอกชน ผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ี 
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อนัจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัการบริการ ซ่ึงเม่ือกล่าวถึงปัจจุบนัการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ
จงัหวดันครศรีธรรมราชไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลายและไดรั้บความสนใจจากประชาชนในทอ้งถ่ินจึงเกิด
ความกระตือรือร้นท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยจงัหวดันครศรีธรรมราชไดมี้การ
ส ารวจแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีอยู่อย่างมากมายมาจดัการให้เกิดความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียวเชิง
นิเวศท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในจงัหวดันครศรีธรรมราชการท่องเท่ียวเชิงนิเวศฝ่ังอ่าวไทย ไดแ้ก่ อ าเภอขนอม อ าเภอท่า
ศาลา อ าเภอสิชล นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ จะเป็นคนในพ้ืนท่ี และคนในจงัหวดัใกลเ้คียง สถานท่ีท่องเท่ียวยงัไม่
เป็นท่ีรู้จกัของนักท่องเท่ียวจากถ่ินอ่ืน และชาวต่างชาติ ซ่ึงการพฒันาและการจดัการท่องเท่ียวฝ่ังอ่าวไทย ควร
ไดรั้บการพฒันา ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการท่องเท่ียวใหพ้ฒันาไปสู่การตดัสินใจในการเลือกสถานท่ีนั้นๆ  เพ่ือ
ก่อให้เกิดความประทบัใจ ความพอใจแก่ผูท่ี้มาท่องเท่ียว ซ่ึงส่งผลให้เกิดการกระจายรายไดสู่้ชุมชน สามารถช่วย
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มไม่ให้เส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว และการต่ืนตวัในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของคนในพ้ืนท่ีอีกทางหน่ึง 

ดงันั้นจากค ากล่าวขา้งตน้ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาการท่องเท่ียว พร้อมทั้งแหล่งท่องเท่ียวนั้นควรจะ
มีการวางแผน การควบคุม และการจดัการท่ีดี รวมทั้งการท่ีจ านวนนกัท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนก็ยอ่มส่งผลกระทบต่อ
สถานท่ีท่องเท่ียว ซ่ึงการจดัการท่ีดีควรค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ีและควรทราบศกัยภาพโล
จิสติกส์การท่องเท่ียวในแต่ละแห่งเพ่ือสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมซ่ึงจะก่อใหเ้กิดการพฒันาการ
ท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนต่อไปผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือหาแนวทางการพฒันาศักยภาพโลจิสติกส์การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศฝ่ังอ่าวไทย จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 

2.วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
1.เพ่ือศึกษาศกัยภาพโลจิสติกส์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศฝ่ังอ่าวไทย จงัหวดันครศรีธรรมราช  
2.เ พ่ือหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเ ท่ียวเชิงนิเวศฝ่ังอ่าวไทย จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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3.ทฤษฎ ีและกรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่1 กรอบแนวคิด 

 
4.วธีิการด าเนินงานวจัิย 

4.1.ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั 
การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัแบบผสม (Mixed Method) ซ่ึงใชว้ิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) 

และวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มา
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีอ าเภอท่าศาลา อ าเภอสิชล และอ าเภอขนอม โดยการแจกแบบสอบถามแก่นกัท่องเท่ียว จ านวน 
400 ชุด ดว้ยวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ และสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ี

-สภาพทัว่ไปของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ฝ่ังอ่าวไทย จงัหวดันครศรีธรรมราช 
-แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
มีองค์ประกอบโลจิสติกส์ ดงันี้ 
-ดา้นการไหลทางกายภาพ 
-ดา้นการไหลทางขอ้มลูข่าวสาร 
-ดา้นการไหลทางการเงิน 
-ดา้นอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
-ดา้นการใหบ้ริการ 
-ดา้นส่ิงดึงดูดใจ 
-ดา้นบุคลากร 
-ดา้นสถานท่ี 
 
 

แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ โ ล จิ ส ติ ก ก า ร
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศฝ่ังอ่าวไทย 
จังหวัดนครศ รีธรรมราช 
เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์  
ประสิทธิภาพอย่างยัง่ยืนใน
แหล่งท่องเท่ียวสู่ชุมชน 

ศกัยภาพโลจิสติกส์ 
การการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศฝ่ังอ่าวไทย 

ผู้เกีย่วข้อง 
-นกัท่องเท่ียว 
-หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
-ผูป้ระกอบการ/เจา้ของธุรกิจ 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
-เพศ  -อาชีพ 
-อาย ุ  -รายได ้
-การศึกษา 
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แหล่งท่องเท่ียว จ านวน 8 ราย ดว้ยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวทั้งหมด 3 อ าเภอ คือ อ าเภอท่า
ศาลา อ าเภอสิชล และอ าเภอขนอม  

4.2.การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสม (Mixed Method) ซ่ึงใชว้ิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) 

และวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ดงัต่อไปน้ี  
การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซ่ึงมีการแจกแบบสอบถามแก่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มา

ท่องเท่ียว จ านวน 400 ชุด โดยใชว้ธีิการสุ่มแบบบงัเอิญกบันกัท่องเท่ียว ซ่ึงแบ่งขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนที ่1 เป็นค าถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบศกัยภาพโลจิสติกส์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศฝ่ังอ่าวไทยจงัหวดั
นครศรีธรรมราช โดยก าหนดกรอบเน้ือหาครอบคลุมประเด็นศกัยภาพท่ีศึกษา 8 ดา้น ไดแ้ก่ 

-ดา้นการไหลทางกายภาพ 
-ดา้นการไหลทางขอ้มูลข่าวสาร 
-ดา้นการไหลทางการเงิน 
-ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
-ดา้นการใหบ้ริการ 
-ดา้นส่ิงดึงดูดใจ 
-ดา้นบุคลากร 
-ดา้นสถานท่ี 

มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่ามีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั ประกอบดว้ย 
ระดบั 5  หมายถึง      ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ระดบั 4  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก 
ระดบั 3  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
ระดบั 2  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
ระดบั 1  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อเป็นขอ้มูลเสนอแนะแนวทางการวางแผนพฒันาศกัยภาพโลจิ
สติกส์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศฝ่ังอ่าวไทย จงัหวดันครศรีธรรมราช 

การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซ่ึงมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และ
ผูป้ระกอบการ โดยการสุ่มแบบเจาะจง เพ่ือรวบรวมขอ้มูล ขอ้เท็จจริงการท่องเท่ียว ดงัน้ี 
  1.การสัมภาษณ์มีโครงสร้าง ซ่ึงศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเชิงลึกเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพ                     
โลจิสติกส์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศฝ่ังอ่าวไทย โดยสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผูป้ระกอบการท่ี
เก่ียวขอ้งเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล มาท าการวเิคราะห์เชิงพรรณาของพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวต่อไป 
  2.การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงศึกษาโดยการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในการพูดคุย 
แลกเปล่ียน การลงพ้ืนท่ีศึกษาบริบทแหล่งท่องเท่ียว จะท าใหไ้ดร้ายละเอียด ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนมากข้ึน 
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 ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้การรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึก เป็นการด าเนินการเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล
เชิงลึกมากข้ึน และทราบถึงประเด็นท่ีน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่ง ในการสมัภาษณ์ผูว้จิยัมีการนดั
หมายโดยตรงกบัหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือพดูคุยแลกเปล่ียนใหไ้ด้
ขอ้เทจ็จริง 
 

ผูศึ้กษาด าเนินการตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
1.ศึกษาค้นควา้แนวคิด ทฤษฏีจากเอกสาร บทความ และรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พร้อมทั้ งศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามและแบบ
สมัภาษณ์ โดยอาศยัแนวคิด ทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.น าแนวคิดท่ีไดจ้ากการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ 
3.เสนอแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์เพื่อขอค าแนะน าจากผูท้รงคุณวฒิุ 
4.น าแบบสอบถามมาท าการตรวจสอบความเท่ียงตรง 

 แบบสอบถาม 
1.น าแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอผูท้รงคุณวฒิุ จากนั้นผูว้ิจยัน าแบบสอบถาม

กลบัมาแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
2.น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขและผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากผูท้รงคุณวฒิุ 

เพ่ือตรวจสอบความสมบรูณ์และความครอบคลุมของเน้ือหา 
แบบสมัภาษณ์ 
1. น าแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอผู ้ทรงคุณวุฒิ จากนั้ นผู ้วิจัยน าแบบ

สมัภาษณ์กลบัมาแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
5.ทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบั

กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการศึกษา จ านวน 30 คน และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ทดสอบมาใชค้  านวณหาค่าความเช่ือ (Reliability) เท่ากบั 0.95 

6.น าแบบสอบถามวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่โดยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา  ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach Coefficient Alpha) โดยมีค่าความเช่ือมัน่ มากกวา่หรือเท่ากบั 0.67 ส าหรับน าไปสร้าง
แบบสอบถามเพ่ือทดลองเก็บขอ้มูลกบันกัท่องเท่ียว 

7.น าแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
8.น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์มาวเิคราะห์และน าผลท่ีไดม้าเป็นแนวทางการ

พฒันาศกัยภาพโลจิสติกส์การท่องเทียวเชิงนิเวศฝ่ังอ่าวไทย จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 9.สรุปผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ 
 10.จดัท ารายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 
 4.3.วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  เก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากการศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ หนังสือของการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เว็บไซต์การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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รวมถึงงานวิจยัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อใช้
ประกอบงานวจิยัคร้ังน้ี 
  เก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) จากการศึกษาขอ้มูลภาคสนาม โดยแจกแบบสอบถาม
จ านวน 400 ชุด แก่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ดว้ยวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญกลุ่มตวัอยา่ง และ
สัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียว จ านวน 8 ราย ดว้ยวิธีสุ่มแบบ
เจาะจงกลุ่มตวัอยา่ง  
 
5.สรุปผลการวจัิย 
 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ีย ( ) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อ
องคป์ระกอบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศฝ่ังอ่าวไทย  จงัหวดันครศรีธรรมราชโดยภาพรวม                                                
องค์ประกอบของโลจสิตกิส์การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ   S.D. ระดบัความคดิเห็น 

1. ดา้นการไหลทางกายภาพ 4.18 0.42 มาก 

2. ดา้นการไหลทางขอ้มูลข่าวสาร 4.13 0.33 มาก 
3. ดา้นการไหลทางการเงิน 4.19 0.40 มาก 
4. ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 4.28 0.36 มากท่ีสุด 
5. ดา้นการใหบ้ริการ 4.15 0.34 มาก 
6. ดา้นส่ิงดึงดูดใจ 4.43 0.35 มากท่ีสุด 
7. ดา้นสถานท่ี 4.36 0.43 มากท่ีสุด 
8. ดา้นบุคลากร 4.30 0.47 มากท่ีสุด 

รวม 4.25 0.20 มากทีสุ่ด 
 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบของโลจิสติกส์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศฝ่ังอ่าว
ไทย  จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 400 ชุดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( = 4.25 , S.D.= 0.20)  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  ดา้นส่ิงดึงดูดใจ  ( = 4.43 , S.D.= 0.35)  มีระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ดา้นสถานท่ี  ( = 4.36 , S.D.= 0.43) มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด   ดา้นบุคลากร  (  = 4.30 , S.D.= 0.47) มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม  ( = 4.28 , S.D.= 0.36)  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ดา้นการไหลทางการเงิน  ( = 
4.19 , S.D.= 0.40)  มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  ดา้นการไหลทางกายภาพ  ( = 4.18 , S.D.= 0.42)  มี
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นการใหบ้ริการ ( = 4.15 , S.D.= 0.34)  มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก  และดา้นท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด  คือ  ดา้นการไหลทางขอ้มูลข่าวสาร ( = 4.13 , S.D.= 0.33)    มีระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก จากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และผูป้ระกอบการ ทั้ง 8 ราย พบว่า 
หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคญัด้านการไหลทางกายภาพมาก โดยมีการปรับปรุงถนนหนทาง ป้ายบอกทาง 
น ้ าประปา ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทัว่ถึงแหล่งท่องเท่ียว ส่วนผูป้ระกอบการก็มีความพร้อมของห้องพกั ส่ิงอ านวย
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ความสะดวก การให้บริการ และขอ้เสนอแนะถึงแนวทางการพฒันาศกัยภาพโลจิสติกส์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศฝ่ัง
อ่าวไทย จงัหวดันครศรีธรรมราชนั้น ทั้งนกัท่องเท่ียว หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และผูป้ระกอบการ ไดม้องไปใน
ทิศทางเดียวกนั คือ ตอ้งมีการพฒันาการขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวอยูเ่สมอ เพ่ือให้การเดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวมี
ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั พร้อมทั้ งมีการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวใหม่ๆ การจัดกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวตลอดเวลา เหล่าน้ีเป็นการกระตุน้การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียว ซ่ึงตอ้งมีการสร้าง
ความร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีต่อไป  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (เถกิงศกัด์ิ 
ชยัชาญ, 2555) พบวา่ การพฒันาการจดัการโลจิสติกส์การท่องเท่ียวให้ดีข้ึน กลุ่ม หน่วยงาน ผูป้ระกอบการตอ้ง
มองไปในทางเดียวกนั ซ่ึงการท าใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาในแหล่งท่องเท่ียวตอ้งมีการเดินทางเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว
ไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภยั และการรวมกลุ่มของบุคคลหรือหน่วยงานเพ่ือท าหนา้ท่ีและบทบาทต่าง ๆ  
กนั การจดัการประชุมประชาคมดา้นโลจิสติกส์ทั้งในและนอกชุมชน การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวตลอดเวลา มี
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบดา้นน้ีโดยตรง และมีการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ  มีงบประมาณ
สนบัสนุนเพ่ิมข้ึน   
 

6.ข้อเสนอแนะ 
1. เพ่ืออ านวยความสะดวกใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวไดง่้ายนั้น จะตอ้งมีความสะดวก ปลอดภยั ซ่ึง

ต้องมีการพัฒนาถนนหนทางเพ่ือให้เข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว การให้ข้อมูลแก่นักท่องเท่ียวทั้ งส่วนของการ
ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือออนไลน์ในรูปแบบกิจกรรมจะตอ้งมีการประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริมอยา่งต่อเน่ืองทั้งช่วง
เทศกาล และไม่เป็นเทศกาลเพ่ือกระตุน้การท่องเท่ียว  ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว และตวับุคคลในพ้ืนท่ีอยา่งเตม็ท่ี 
การท าแผนป้ายบอกทางให้ชดัเจน เขา้ใจง่ายและมีเพียงพอ ร่วมทั้งมีระบบขนส่งมวลชนท่ีรองรับนกัท่องเท่ียว 
สามารถเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวได ้
 2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผูป้ระกอบการ ชุมชนในพ้ืนท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียว 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งส่วนประสมการส่งเสริม

การตลาด คุณภาพบริการ และคุณค่าตราสินคา้ของคลินิกเสริมความงาม ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นตวัแทนของลูกคา้ผูมี้ประสบการณ์ในการใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม จ านวน 300 ราย ซ่ึงไดจ้าก
การสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา และตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ความ
เช่ือมัน่เชิงโครงสร้างของมาตรวดัยู่ระหว่าง 0.753-0.944 และมีค่าความแปรปรวนเฉล่ียท่ีถูกสกัดไดร้ะหว่าง 
0.693-0.895 ผลการวิจยัพบวา่ โมเดลท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(2 = 180.85, 
df = 95, CFI =0.96, RMSEA =0.044, SRMR=0.041) โดยส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด สามารถมีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางออ้มต่อคุณค่าตราสินคา้ โดยในกรณีท่ีมีอิทธิพลทางตรงมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.74 
นอกจากน้ี ยงัพบวา่คุณภาพบริการสามารถท าหนา้ท่ีเป็นตวัแปรส่งผา่น และสามารถมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
คุณค่าตราสินคา้ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.69 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 
ค าส าคญั: ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด  คุณภาพบริการ  คุณค่าตราสินคา้ 
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mailto:Peeranut_lookmod@hotmail.com
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to develop a causal relationship model between the promotion mix, 
service quality and brand equity of the Beauty Clinic in Muang District, Songkhla Province. The sample consisted 
of 300 cases of the customer. The sample selected by multi-stage sampling. The five-point Likert scales 
questionnaires were used as a research instrument. The basic data were analyzed by descriptive statistics and the 
goodness of fit of the model was analyzed by Structural Equation Modeling (SEM). The reliability of the construct 
was 0.753-0.944, and 0.693-0.895 for the average variance extracted. The model had a good fit with the empirical 
data (2 = 180.85, df = 95, CFI =0.96, RMSEA =0.044, SRMR=0.041). The promotion mix had both direct and 
indirect effect on brand equity. In the case of the promotion mix had direct effect on brand equity, the effect size 
was 0.74. Furthermore, it was found that the service quality had direct positive effects on brand equity with the 
effect size 0.69 at significant level .05 
 
KEYWORDS: Promotion Mix, Service Quality, Brand Equity 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความส าคญัต่อรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ รวมทั้งบุคลิกภาพท่ีดูดี  เพ่ือช่วยสร้าง
ความมัน่ใจเพ่ิมข้ึน ท าให้ความนิยมในการใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามเพ่ิมมากข้ึน โดยใชบ้ริการตั้งแต่ผมจรด
เทา้ เช่น การท าผม ท าเลบ็ นวดหนา้ นวดตวั รักษาสิว ดูแลผิวพรรณ ไปจนถึงการท าศลัยกรรมตกแต่ง กล่าวไดว้า่ 
การใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ถือเป็นกิจกรรมส าคญัของคนในยคุปัจจุบนั ส่งผลใหค้ลินิกเสริมความงาม เปิด
ให้บริการตามแหล่งชุมชน รวมทั้งตามศูนยก์ารคา้ต่างๆ เป็นจ านวนมาก ท าให้มีการใชส่้วนประสมการส่งเสริม
การตลาดกนัมากข้ึน เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรู้จกั และยอมรับในคุณภาพการใหบ้ริการของคลินิกเสริมความงาม  
                จะเห็นได้ว่าการเติบโตของธุรกิจคลินิกเสริมความงาม มีการขยายตัวอย่างมากตามพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากใชก้ลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด เพ่ือสร้างตราสินคา้ใหค้นรู้จกั เพ่ือใหผู้บ้ริโภคมองเห็น
ว่ามีคุณค่า เป็นตราท่ีผูบ้ริโภคมีทัศนคติท่ีดีต่อคุณสมบัติของสินคา้และช่ืนชอบตราสินคา้นั้ น ซ่ึงกลยุทธ์น้ี
กลายเป็นวธีิการใหค้ลินิกใหม่ๆ นิยมน ามาใช ้ถึงแมจ้ะมีคู่แข่งรายใหม่เขา้มาอยูต่ลอดเวลา แต่ผูบ้ริโภคไม่ค่อยให้
ความส าคญัเร่ืองราคามากนกั เพราะมองเร่ืองการบริการเป็นส าคญั นอกจากนั้น ยงัมีการแบ่งแยกกนัในเร่ืองของ
ระดบัราคาการรักษาแต่ละคร้ังท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงจะมีช่องวา่งดา้นราคาท่ีแตกต่างกนัประมาณร้อยละ 30-40 โดย
มีวิธีบริการท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บักลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีคลินิกนั้นเลือกเจาะกลุ่มลูกคา้ รวมทั้งในเร่ืองของยาท่ีใช้
ในคลินิก มีหลายๆ รูปแบบรวมกัน มีทั้ งมาจากการพฒันาสูตรของแพทย ์ เพ่ือใช้ในคลินิกให้มีความเช่ือถือ 
(ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2551)   
               จากบทบาทและความส าคญัของตวัแปรส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด คุณภาพบริการ และคุณค่า
ตราสินคา้ของสถานความงามดงักล่าว งานวิจัยฉบบัน้ีจึงสนใจศึกษาความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างตวัแปร
ดงักล่าว โดยเลือกศึกษาในบริบทของคลินิกเสริมความงาม ในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา เพราะปัจจุบนั
ธุรกิจเสริมความงามในพ้ืนท่ีดงักล่าวมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของตวัแปรเหล่านั้น 
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ส าหรับใช้เป็นขอ้มูลในการประกอบการวางแผน การตดัสินใจในการปรับปรุงและพฒันาส่วนประสมการ
ส่งเสริมการตลาด เพ่ือก าหนดแนวปฏิบติัและกลยุทธ์ส าหรับการรับรู้คุณภาพบริการของลูกคา้ให้สูงข้ึน และ
เช่ือมโยงกบัคุณค่าตราสินคา้ต่อไป 
 

 2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
               เพื่อพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุ และวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของส่วนประสมการส่งเสริม
การตลาด และคุณภาพบริการ ท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ของคลินิกเสริมความงาม ในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

              การทบทวนวรรณกรรมคร้ังน้ีน าเสนอเส้นทางอิทธิพลระหวา่งตวัแปรแฝง (Latent Variables) พร้อมทั้ง
การวดัตวัแปรแฝงเหล่านั้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

(1)  ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix)  
               ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือส าหรับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ ซ่ึงการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การผสมผสานของความพยายามในการเร่ิมตน้การขายทั้งหมด เพื่อสร้าง
ช่องทางการส่งผ่านขอ้มูลและการชักชวน เพ่ือให้สามารถขายสินคา้หรือบริการ หรือประชาสัมพนัธ์แนวคิด 
ขณะท่ีการส่ือสารเกิดข้ึนผ่านองคป์ระกอบต่างๆ ของส่วนประสมทางการตลาด การส่ือสารส่วนใหญ่ของคลินิก
กบัตลาดเกิดข้ึนตามโปรแกรมการส่งเสริมการตลาดท่ีไดรั้บการวางแผนอยา่งรอบคอบและอยูภ่ายใตก้ารควบคุม 
เคร่ืองมือพ้ืนฐานท่ีมีการใชง้านเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการส่ือสารของคลินิกมกัจะไดรั้บการอา้งอิงวา่เป็นส่วน
ประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) 
    องค์ประกอบของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด ได้แก่  การโฆษณา (Advertising),การ
ประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) และการส่งเสริมการขาย (Sales 
Promotion) นอกจากนั้นในปัจจุบนันักการตลาดสมยัใหม่ยงัไดเ้พ่ิม การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หรือ 
การตลาดแบบโต้ตอบอินเทอร์เน็ต (Internet Interactive Marketing) เป็นองค์ประกอบหลักของการส่งเสริม
การตลาด เพ่ือใชส่ื้อสารกบัตลาดเป้าหมาย โดยองค์ประกอบแต่ละส่วนถูกมองเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละโปรแกรมการส่ือสารการตลาด โดยมีรูปแบบท่ี
หลากหลายและจุดเด่นท่ีแตกต่างกนัออกไป (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) โดยงานวิจยัฉบบัน้ีน าแนวคิด
ดงักล่าวมาใชใ้นการวดัตวัแปรแฝงส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงวดัใน 5 มิติหรือองคป์ระกอบ ตามกรอบ
แนวคิดการวจิยั (แผนภาพท่ี 1) 
               จากงานวจิยัของโชติกา วงศว์ริาช (2557) พบวา่ ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลทางตรงต่อ
คุณค่าตราสินคา้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.207 (p < 0.05) เช่นเดียวกบังานวิจยัทิฆมัพร เพทราเวช 
(2559) พบวา่ อิทธิพลจากส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคมีผลต่อคุณภาพบริการ โดยมี
ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.807 (p < 0.05) 
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               (2)  คุณภาพบริการ (Service Quality) 
               คุณภาพบริการ คือ การรักษาระดบัการให้บริการท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั โดยเสนอคุณภาพการให้บริการ
ตามท่ีลูกคา้คาดหวงัไว ้ขอ้มูลต่างๆเก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการท่ีลูกคา้ตอ้งการจะไดจ้ากประสบการณ์ในอดีต 
จากการพูดปากต่อปาก ฯลฯ การบริหารคุณภาพการให้บริการ (Managing Service Quality) เป็นการเปรียบเทียบ
ระหวา่งการบริการท่ีคาดหวงั และบริการท่ีไดรั้บ ถา้บริการท่ีไดรั้บต ่ากว่าความคาดหวงั ลูกคา้จะรู้สึกวา่บริการ
ไม่ไดคุ้ณภาพ แต่ถา้บริการท่ีไดรั้บสูงกวา่ความคาดหวงั ลูกคา้จะรู้สึกวา่บริการท่ีไดรั้บมีคุณภาพ ซ่ึงคุณภาพการ
บริการก็จะไดม้าตรฐาน โดยมีนักวิจยัได้คน้พบตวัก าหนดคุณภาพของบริการท่ีมีความส าคญั ไดแ้ก่ (1) ความ
น่าเช่ือถือ (Reliability) ซ่ึงเป็นความสามารถในการบริการ ท าให้มั่นใจในบริการท่ีไวว้างใจได้ และถูกตอ้ง
แน่นอน (2) ความเต็มใจและความพร้อม (Responsiveness) ซ่ึงเป็นความเต็มใจช่วยเหลือลูกคา้และเตรียมความ
พร้อมในการบริการ (3) การรับประกนั (Assurance) ซ่ึงเป็นความรู้ และความสุภาพของลูกจา้ง และความสามารถ
ของลูกจา้งในการถ่ายทอด ความเช่ือถือ และความเช่ือมัน่ (4) การเอาใจใส่ (Empathy) ซ่ึงเป็นการจดัหา ดูแล เอา
ใจใส่เฉพาะราย แก่ลูกคา้ทุกราย และ (5) การสมัผสัได ้(Tangibles) ซ่ึงเป็นการปรากฏของส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางวตัถุ เคร่ืองมือ บุคลากร วตัถุทางการส่ือสาร (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) โดยงานวิจัยฉบับน้ีน า
แนวคิดดงักล่าวมาใชใ้นการวดัตวัแปรแฝงคุณภาพบริการออกเป็น 5 มิติหรือองคป์ระกอบ ตามกรอบแนวคิดการ
วจิยั (แผนภาพท่ี 1) 
               จากงานวิจยัของเบญชญา อภิมหาโชคโภคิน (2555) พบว่า คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณค่า
ตราสินคา้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.144 (p < 0.05) เช่นเดียวกับงานวิจัยของชนากานต์ เจริญชยั 
และปวีณา ค าพุกกะ (2556) ซ่ึงพบวา่ คุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินคา้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล
เท่ากบั 0.400 (p < 0.05)   
               (3)  คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity)   
               คุณค่าตราสินคา้ คือ ตราหรือยีห่อ้ของสินคา้หรือบริการท่ีลูกคา้หรือผูบ้ริโภคมองเห็นวา่มีคุณค่า เป็นตรา
ท่ีผูบ้ริโภคมีทัศนคติ ความเช่ือท่ีดีต่อคุณสมบัติของสินคา้ มีความช่ืนชอบในตราสินคา้ ซ่ึงจะน าไปสู่ความ
จงรักภกัดีในสินคา้และตราสินคา้นั้น (ธวชัชยั สุวรรณสาร, 2555)  
               จากงานวจิยัของนทสรวง ภทัรอนุชิตกลุ (2557) กล่าววา่ท่ามกลางกระแสการแข่งขนัอยา่งเสรีในโลกยคุ
ปัจจุบนั แนวคิดเร่ืองคุณค่าตราสินคา้ นบัวา่เป็นแนวคิดท่ีมีความส าคญัและไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมากทั้งจาก
กลุ่มนักวิชาการและนักวิชาชีพดา้นการส่ือสารการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ี
เน่ืองจากรูปแบบการแข่งขนัในปัจจุบนัมิไดจ้ ากดัอยู่เพียงการแข่งขนัในระดบัคุณภาพสินคา้หรือการให้บริการ
เท่านั้นเพราะความทนัสมยัของเทคโนโลยีท่ีท าใหสิ้นคา้และบริการต่างๆ ในปัจจุบนัมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนันอ้ย
มากหรือแทบจะไม่แตกต่างกนัเลย ดงันั้นรูปแบบการแข่งขนัสมยัใหม่จึงเปล่ียนรูปแบบมาแขง่ขนักนัในตราสินคา้ 
โดยจากแนวคิดจากงานวิจยัของเอกรัตน์ ลตวรรณ์ (2543) วดัคุณค่าตราสินคา้จาก 3 มิติ คือ คุณภาพท่ีถูกรับรู้ 
(Perceived Quality) การรู้จกัตราสินคา้ (Brand Awareness) และการเช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand 
Associations) จากแนวคิดดังกล่าวผูว้ิจยัจึงเลือกมาใช้ 2 มิติ คือ การรู้จักตราสินคา้ และการเช่ือมโยงความคิด
เก่ียวกบัตราสินคา้ เน่ืองจากคุณภาพท่ีถูกรับรู้นั้นสามารถวดัไดใ้นดา้นคุณภาพการใหบ้ริการอยูแ่ลว้ 
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              ผลจากการทบทวนวรรณกรรมขา้งตน้ สามารถก าหนดสมมติฐานแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร
ต่างๆ และพฒันาเป็นกรอบแนวคิดของการวจิยั ไดด้งัน้ี 
              H1: ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพการบริการ 
              H2: ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้า 
          H3: คุณภาพการบริการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย            
4.1 ประชากรและตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งคือตวัแทนของลูกคา้ผูมี้ประสบการณ์ในการใชบ้ริการคลินิกเสริมความงามในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัสงขลา โดยก าหนดขนาดหรือจ านวนตวัอยา่งเท่ากบั 300 ราย ซ่ึงจ านวนตวัอยา่งดงักล่าวพิจารณาโดยใช้
เกณฑข์อง Jackson (2003) ท่ีเสนอวา่อตัราส่วนระหวา่งจ านวนตวัอยา่งและตวัแปรสังเกตไดค้วรจะเท่ากบั 20 ต่อ 
1 และใชเ้กณฑ์ของ Hair, et al. (2010) ท่ีเสนอวา่ควรพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการประมาณค่าในโมเดล 
และตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 5-10 คน ต่อ 1 ค่าพารามิเตอร์ (อนุวตั สงสม, 2559) 

4.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ตามแผนภาพท่ี  1 การวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง (Latent 

Variables) ซ่ึงก าหนดสัญลักษณ์เป็นรูปวงกลม ซ่ึงถูกวดัจาก 12 ตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) โดย
ก าหนดสญัลกัษณ์เป็นรูปส่ีเหล่ียม 
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4.3 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตอน โดยตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลทัว่ไปของ

ผูต้อบแบบสอบถามและพฤติกรรมเก่ียวกบัการใชบ้ริการคลินิกเสริมความงาม ขอ้ค าถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check  List) และตอนท่ี 2-4 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัการวดัตวัแปรแฝงต่างๆ ซ่ึงขอ้ค าถามเป็นมาตรวดั
แบบประมาณค่าตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดบั ผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจยัใน
ดา้นความตรงเชิงเน้ือหา ดว้ยวิธีการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งขอ้ค าถาม (IOC) พบวา่ มีค่าความสอดคลอ้งผ่าน
เกณฑท่ี์ก าหนดทุกขอ้ (โดยมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.66-1.00) ผลการตรวจสอบความเช่ือมัน่เชิงโครงสร้างของมาตรวดัยู่
ระหวา่ง 0.753-0.944 และมีค่าความแปรปรวนเฉล่ียท่ีถูกสกดัไดร้ะหวา่ง 0.693-0.895        

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ส าหรับวธีิการสุ่มตวัอยา่งใชก้ารสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ขั้นตอนแรกเป็นการสุ่ม

ตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งลูกคา้ท่ีใชบ้ริการจากคลินิกเสริมความงามออกเป็น 12 
กลุ่ม ตามสาขาท่ีคลินิกเสริมความงามตั้งอยู ่ขั้นตอนต่อมาก าหนดเป็นการสุ่มแบบโควตา โดยแบ่งลูกคา้ของแต่ละ
กลุ่มๆ ละเท่ากนั กลุ่มละ 25 ราย หลงัจากนั้นในแต่ละกลุ่มใชว้ิธีการสุ่มแบบสะดวก เพื่อให้ครบตามจ านวนท่ี
ก าหนดไว ้ 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่ง ใชค้่าความถ่ีและร้อยละ เพ่ืออธิบายลกัษณะเบ้ืองตน้ของ

กลุ่มตวัอย่าง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตวัแปร โดยใช้ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่งของตวัแปรสังเกตได้ เพ่ือตรวจสอบการแจกแจงของตวัแปร ด้วยการ
ประมาณค่าดว้ยวิธี Maximum Likelihood โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ขณะท่ีการทดสอบโมเดลเชิงสาเหตุ
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และทดสอบสมมติฐานการวจิยั ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป LISREL 
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวิจยัดา้นขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ลูกคา้ผูมี้ประสบการณ์ในการใชบ้ริการ
คลินิกเสริมความงามในอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 76.7) โดยมีอายุอยู่ระหวา่ง  
15-25 ปี (ร้อยละ 63.7) สถานภาพโสด (ร้อยละ 74.3)  อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา (ร้อยละ 45.0) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
เท่ากบั15,001-20,000 บาท (ร้อยละ 23.3)  การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 67.7)  ความถ่ีในการใชบ้ริการ 1 –2 
คร้ังต่อเดือน (ร้อยละ 69.3)  ค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ังเท่ากับ 1,001-2,000 บาท (ร้อยละ 57.3)  ประเภท/ลักษณะ
โปรแกรมท่ีเลือกใชบ้ริการ ส่วนใหญ่เป็นการรักษาสิว (ร้อยละ 46.7) 
              ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด และคุณภาพ
บริการท่ีมีต่อคุณค่าตราสินคา้ของคลินิกเสริมความงาม พบว่า โมเดลมีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์                 
(2 = 180.85, df = 95 , CFI =0.96, RMSEA =0.044, SRMR=0.041) โดยตัวแปรแฝงส่วนประสมการส่งเสริม
การตลาดและคุณภาพบริการ สามารถอธิบายถึงคุณค่าตราสินคา้ไดร้้อยละ 87.53 และเม่ือพิจารณาค่าน ้ าหนัก
องคป์ระกอบของแต่ละตวัแปรแฝง พบวา่ ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบของการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขาย มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบสูงสุด โดยมีค่าเท่ากนั คือ 0.89 (p < .05) ขณะท่ีคุณภาพบริการดา้น
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ความน่าเช่ือถือ มีค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบมากท่ีสุด เท่ากบั 0.79 (p < .05) และคุณค่าตราสินคา้ดา้นการรู้จกัตรา
สินคา้ มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุดเท่ากบั 0.88 (p < .05)  
             ผลการทดสอบสมมติฐาน ขอ้ H1-H3 มีการยอมรับสมมติฐานทุกขอ้ และสามารถสรุปไดว้่า ส่วนประ
สมการส่งเสริมการตลาด สามารถมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อคุณค่าตราสินคา้ โดยในกรณีท่ีมีอิทธิพล
ทางตรงมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.74 นอกจากน้ี ยงัพบว่าคุณภาพบริการสามารถท าหน้าท่ีเป็นตวัแปร
ส่งผา่น และสามารถมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่าตราสินคา้ โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.69 รายละเอียดดงั
แผนภาพท่ี 2 
 
  
  
  
   
   

   
   

  
   
       
 
 
                                                      แผนภาพที ่2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

6. อภิปรายผล  
             ผลการวิจยัตามสมมติฐาน ขอ้ H1 ซ่ึงพบวา่  “ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต่อคุณภาพบริการ” ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกับงานวิจยัของโชติกา วงศ์วิราช (2557) และทิฆมัพร             
เพทราเวช (2559) สามารถอภิปรายไดว้า่ ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบ
บูรณาการ เพ่ือแจง้ข่าวสาร การจูงใจ และสร้างทศันคติท่ีดีต่อลูกคา้ท่ีมีต่อคุณภาพการใหบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ Kotler (2000) ซ่ึงกล่าวถึง โมเดลพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภคข้ึนอยูก่บัส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ โดย                
ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด ถือวา่เป็นส่ิงเร้าอยา่งหน่ึง ให้ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้เกิดความสนใจ มาใชบ้ริการ 
และเกิดการรับรู้ในคุณภาพบริการตามมา และหากผลการรับรู้คุณภาพบริการเป็นไปในทางบวก จะส่งผลต่อเน่ือง
ไปยงัคุณค่าตราสินคา้นั้นๆ  
             ผลการวิจยัตามสมมติฐาน ขอ้ H2  ซ่ึงพบวา่  “ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต่อคุณค่าตราสินคา้”  ผลการวิจยัดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเบญชญา อภิมหาโชคโภคิน (2555)  และ    
ชนากานต ์เจริญชยั  และปวณีา ค  าพกุกะ (2556) สามารถอภิปรายไดว้า่  ในโลกของการตลาดยคุใหม่ มีวธีิการและ
โอกาสต่างๆ ในการติดต่อกบัลูกคา้ปัจจุบนัและลูกคา้คาดหวงั โดยการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัคลินิกและตราสินคา้       
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ความท้าทายอยู่ท่ีการท าความเขา้ใจวิธีการใช้เคร่ืองมือส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดต่างๆ เพ่ือท าการ
ติดต่อส่ือสารและส่งข้อความเก่ียวกับตราสินค้าอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
กระบวนการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารส าหรับการตดัสินใจของผูบ้ริโภคของ Hawkins, Best and Coney (2004) ซ่ึงเป็น
ขั้นตอนท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บข่าวสาร  ขอ้มูล หรือส่ิงเร้าจากท่ีต่างๆ โดยมีการเปิดรับสาร เลือกท่ีจะสนใจในสารหรือ
ส่ิงเร้าบางประการ การน าสาร หรือส่ิงเร้ามาตีความหมายโดยใหส้อดคลอ้งกบัภาพในสมองหรือความคิดเดิม ท่ีเคย
มีมา  และเม่ือตีความแลว้ ก็จะเก็บเร่ืองราวเหล่านั้นไวใ้นส่วนของความจ าในสมอง  ท าให้ลูกคา้และผูบ้ริโภค
ตดัสินใจมาซ้ือสินคา้และบริการไดง่้ายข้ึน ท าให้รู้จกัตราสินคา้และเช่ือมโยงความคิดกบัตราสินคา้นั้นซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของคุณค่าตราสินคา้ และช่วยยกระดบัคุณค่าตราสินคา้ใหสู้งข้ึนได ้
             ผลการวิจยัตามสมมติฐาน ขอ้ H3 ซ่ึงพบวา่  “คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่า
ตราสินคา้” ผลวิจัยดังกล่าวสอดคลอ้งกับงานวิจยัของนทสรวง ภทัรอนุชิตกุล (2557) และเอกรัตน์ ลตวรรณ์ 
(2543) สามารถอภิปรายไดโ้ดยใชแ้นวคิด แบบจ าลองคุณค่าตราสินคา้ของ Aaker (1996) ซ่ึงกล่าวว่า การสร้าง
คุณค่าใหเ้กิดข้ึนกบัตราสินคา้นั้น จะตอ้งสร้างความประทบัใจใหเ้กิดข้ึนกบัตราสินคา้นั้นเสียก่อน ซ่ึงจะท าไดโ้ดย
การให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงคุณภาพของสินคา้และบริการ แลว้เกิดความประทับใจในสินคา้และบริการนั้น หาก
ผูบ้ริโภคไดรั้บทราบ รับรู้มูลค่าเพ่ิมไดน้ั้น จะท าใหสิ้นคา้และบริการไดรั้บประโยชน์ คือ ท าใหลู้กคา้และผูบ้ริโภค
ตดัสินใจมาซ้ือสินคา้และบริการไดง่้ายข้ึน ช่วยยกระดบัสินคา้ให้อยูใ่นระดบัสูง ไม่วา่ราคาสินคา้หรือบริการจะ
แพงแค่ไหน ผูบ้ริโภคก็เตม็ใจซ้ือสินคา้หรือบริการจากธุรกิจเหล่านั้น 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
ผูป้ระกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงามในพ้ืนท่ีอ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา ควรให้ความส าคัญกับ           

ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะในรูปแบบของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เน่ืองจากผลวจิยั
พบวา่มีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบมากท่ีสุด การโฆษณาและการส่งเสริมการขายดงักล่าวอาจด าเนินการในรูปแบบ
ของการจดักิจกรรม ควบคู่กบัการลด แลก แจก แถม ทั้งน้ีเพ่ือก าหนดต าแหน่งของการบริการท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง 
และน าเสนอนวตักรรมบริการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ลูกคา้รับรู้ถึงคุณภาพของสินคา้และบริการ แลว้เกิด
ความประทบัใจในสินคา้และบริการนั้น ตลอดจนการสร้างตราสินคา้เพื่อใหค้นรู้จกั เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมองเห็นวา่มี
คุณค่า ซ่ึงจะน าไปสู่ความจงรักภกัดีในสินคา้และตราสินคา้นั้น      

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรศึกษาถึงปัจจยัแห่งความส าเร็จและความลม้เหลว ในการด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ดา้น

ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดของคลินิกเสริมความงาม เพื่อศึกษาปัญหา รวมถึงขอ้เท็จจริงเพื่อรองรับการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

(2) ควรด าเนินการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ (Mixed  Methods) โดยในส่วนของการวิจัยเชิง
คุณภาพควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มลูกคา้ และผูป้ระกอบการ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลในหลากหลายมิติมากข้ึน 
นอกจากน้ี อาจจะน าโมเดลท่ีพฒันาข้ึนในคร้ังน้ีไปทดสอบกบัขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นบริบทของธุรกิจคลินิกเสริม
ความงามอ่ืนๆ  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้าในเขตอ าเภอเมืองสงขลา 2) ศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบติังานของพนักงานเทสโก ้โลตสั เอ็กซ์ตร้าในเขตอ าเภอเมืองสงขลา กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ 
พนกังานเทสโก ้โลตสั เอ็กซ์ตร้า จ านวน 70 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 32 ขอ้ ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.8380 โดยสถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย การทดสอบทีและ การทดสอบ F-test ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ยกเวน้อายุการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค าส าคญั: แรงจูงใจ การปฏิบติังาน พนกังาน 

 
ABSTRACT 
 This research aimed at studying: 1) to study the demographic characteristics factors that influenced on 
performance motivation of personnel at Tesco Lotus Extra in amphoe muang Songkhla. 2) to study job 
performance motivation of personnel at Tesco Lotus Extra in amphoe mueang Songkhla. The samples used in 
this study were 70 personnel. The instrument used in collecting data was a questionnaire containing 32 questions 
with the reliability of 0.8380. The statistic used to analyze data were descriptive statistic including Percentage, 
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Mean, Standard Deviation, t-test and F-test. The results of hypothesis showed that different demographic 
characteristics have not influences on performance motivation of personnel at Tesco Lotus Extra. Age, except in 
the performance incentives that can affect the performance level of statistical significance 0.05 
 
KEYWORDS: Motivation, Operation, Employee 

 
1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ปัจจุบนัองคก์รต่าง ๆ ตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง ทั้งเร่ืองสภาพแวดลอ้ม เทคโนโลยี การแข่งขนั ไม่
เวน้แมแ้ต่เร่ืองบุคลากร แต่ละองค์กรจะประกอบดว้ยบุคลากรท่ีมีความหลากหลายซ่ึงมีมุมมอง ทศันคติ และ
คุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีความตอ้งการและแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั มีลกัษณะการ
เรียนรู้และการพฒันาท่ีไม่เหมือนกนั การจดัการทรัพยากรบุคคลโดยใชน้โยบายและมาตรการอยา่งเดียวกนัต่อคน
ทุกกลุ่มในองค์กรจึงไม่สามารถดึงดูด รักษา จูงใจ และดึงศกัยภาพของบุคลากรท่ีมีอยู่มาใช้ไดอ้ย่างเต็มก าลงั
ความสามารถ ดวัยเหตุน้ีแรงจูงใจเป็นเสมือนแรงกระตุน้ในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 

เทสโก้โลตสั เอ็กซ์ตร้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีบุคลากรมีความหลากหลายทั้งในเร่ืองของมุมมอง 
ทศันคติ และคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงองคป์ระกอบต่าง ๆ  น้ีส่งผลใหบุ้คลากรมีความคิด พฤติกรรม ตลอดจน
แนวทางการท างานท่ีแตกต่างกนั และอาจน าไปสู่ความขดัแยง้ในองคก์รได ้ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจ
และมีกลยทุธ์แนวทางส าหรับการบริหารจดัการท่ีดี จึงจะสามารถจูงใจบุคลากรใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างาน 
และเป็นพลงัขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ติบโตอยา่งย ั้งยืน่ 

ดงันั้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท างานขององคก์รจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยน าพาให้
องค์กรประสบความส าเร็จ นอกจากน้ียงัสามารถช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายท่ีสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของพนกังาน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  1.  เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจของพนกังานเทสโกโ้ลตสัเอ็กซ์ตร้าในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 
 2. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานเทสโกโ้ลตสัเอ็กซ์ตร้าในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัสงขลา 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  

การศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเป็นการวิจยัแบบส ารวจ ผูว้ิจยัไดมี้การศึกษา
จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นพนักงานประจ าของห้างสรรพสินคา้เทสโกโ้ลตสัเอ็กซ์ตร้า ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
สงขลา ทั้งส้ินจ านวน 70 คน (จ านวนพนักงานประจ าทั้งหมดของห้างสรรพสินคา้เทสโก ้โลตสั เอ็กซ์ตร้า ใน
อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา)  โดยมีขอ้สมมติฐานในการศึกษาดงัน้ี 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 
2. แรงจูงใจในการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังาน 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
ประชากร ไดแ้ก่ พนกังานประจ าของหา้งสรรพสินคา้เทสโก ้โลตสั เอก็ซ์ตร้า จ านวน 70 คน  
กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ พนกังานประจ าของห้างสรรพสินคา้เทสโก ้โลตสั เอ็กซ์ตร้าท่ียินดีใหค้วามร่วมมือ

ในการศึกษาคร้ังน้ี  
4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 2 ตวัแปร คือ ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุ

การท างาน อตัราเงินเดือน และฝ่ายท่ีปฏิบติังาน  
ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นแรงจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นการยอมรับ

นบัถือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างาน ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล ดา้นโอกาสในการกา้วหนา้ และดา้นความ
พร้อมส่วนบุคคล  

 
 

ตวัแปรตาม 
แรงจูงใจในการปฏิบตังิานของพนักงาน 
- ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
- ดา้นการยอมรับนบัถือ 
- ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
- ดา้นสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล 
- ดา้นโอกาสในการกา้วหนา้ 
- ดา้นความพร้อมส่วนบุคคล 
 
 

ตวัแปรอสิระ 
ด้านประชากรศาสตร์ 

- เพศ  
- อาย ุ 
- ระดบัการศึกษา  
- ระดบัต าแหน่งงาน     
- ระยะเวลาการท างาน  
- รายไดต้่อเดือน  
- ฝ่ายท่ีปฏิบติังาน 
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4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม โดยขอ้ค าถามของแบบสอบถามได้จากการ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เช่น แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบั
การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ทั้งน้ียงัรวมถึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอ้มูลท่ีได้
จากเวบ็ไซตท์างอินเตอร์เน็ต  

การก าหนดเน้ือหาของแบบสอบถามผูว้จิยัแบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน ดงัน้ีคือ 
ส่วนท่ี 1. ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถามเป็นขอ้ค าถามท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้ค าถามปลายปิด ให้

เลือกตอบเพียงหน่ึงค าตอบ  
ส่วนท่ี 2. เป็นขอ้ค าถามเพื่อแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของกลุ่มตวัอย่าง มี

ลกัษณะเป็นขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดบั คือ 
5= มากท่ีสุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอ้ย และ 1=นอ้ยท่ีสุด 
 การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) เชิงเน้ือหาของแบบสอบถามผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการหา ค่าเฉล่ียดชันี
ความสอดคลอ้งตามความคิดเห็น (Index of Item-objective Congruence : IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ซ่ึงไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารและผูจ้ดัการแผนกต่างๆของเทสโกโ้ลตสัเอก็ซ์ตร้า เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้ค าถามตามวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้ง
กบัการศึกษาคร้ังน้ี ผลการทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาแบบสอบถาม = 0.829 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได ้
จากนั้นผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีผ่านการเสนอแนะจากผูเ้ชียวชาญมาปรับปรุงออีกคร้ังก่อนจะน าไปทดลองใชก้บั
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 ราย (Yin, 2003) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ( 
Reliability ) ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีค่าสัมประสิทธ์อลัฟ่าของครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) ท าการทดสอบ 
ผลท่ีได้จากการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.8380 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (Hair, 2010 ) 
ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีความน่าเช่ือถือ 
       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
  การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา ผูว้ิจยัท าการส่งแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความเท่ียงตรง
ของเน้ือหาและผ่านการตรวจสอบค่าความเช่ือถือไดข้องแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 70 
ราย โดยแยกเก็บตามแผนกต่าง ๆ ของเทสโกโ้ลตสั เอ็กซ์ตร้า ดงัน้ี แผนกแคชเชียร์จ านวน 15 ราย แผนกผกัและ
อาหารสดจ านวน 15 ราย แผนกของเล่นเด็กจ านวน 5 ราย แผนกอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนจ านวน 5 ราย 
แผนกเส้ือผา้จ านวน 10 ราย และแผนกเคร่ืองใช้ในบา้นและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจ านวน 20 ราย โดยใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลแบบเผชิญหนา้ 
  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม ผลการตรวจสอบพบวา่มีแบบสอบถามจ านวน 60 ชุดท่ีมีความสมบูรณ์ ดงันั้นในการศึกษาคร้ัง
น้ีผูว้จิยัจึงใชแ้บบสอบถามจ านวน 60 ชุด ส าหรับวเิคราะห์ขอ้มูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัไดแ้บ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มีการใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ไดแ้ก่ การหาค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวเิคราะห์ (ตารางท่ี1) 
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ส่วนท่ี 2  การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
ผูว้จิยัไดใ้ช ้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบนเบ่ียงมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับการวเิคราะห์ (ตารางท่ี 2) 

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้สมมุติฐานเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสั
เอก็ซ์ตร้า ไดใ้ชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวน T-test และ F-test (Analysis of Variance: ANOVA) (ตารางท่ี 2)  

 
5. สรุปผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสั เอก็ซ์ตร้า สรุปผลไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ข้อมูลทัว่ไป         รายละเอยีด                                              จ านวน ร้อยละ 

เพศ    ชาย 
หญิง 

21 
39 

35 
65 

อาย ุ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั26 ปี 
มากกวา่26 ปี 

33 
27 

55 
45 

ระดบัการศึกษา       ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรีข้ึนไป 

29 
31 

48.3 
51.7 

ระดบัต าแหน่ง        พนกังานระดบัปฏิบติัการ 
พนกังานระดบัหวัหนา้งาน 

45 
15 

75 
25 

อายกุารท างาน      ต ่ากวา่ 3 ปี 
 3 ปีข้ึนไป  

39 
21 

65 
35 

อตัราเงินเดือน      นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 
10,000-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
 มากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป 

19 
36 
4 
1 

31.7 
60 
6.7 
1.7 

ฝ่ายท่ีปฏิบติังาน        ฝ่ายรับประกนัภยั 
ฝ่ายการตลาด 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
ฝ่ายวชิาการ 

9 
29 
14 
5 
3 

15 
48.3 
23.3 
8.3 
5 
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ตารางที ่2 เปรียบเทียบขอ้มูลพ้ืนฐานของกลุ่มตวัอยา่งกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
ตวัแปรแรงจูงใจ เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา 

ชาย หญิง ≤ 26ปี > 26ปี ต ่ากวา่
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี
ข้ึนไป 

1.ดา้นสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล 4.19 4.03 4.17 3.99 4.06 4.12 
2.ดา้นการยอมรับนบัถือ 4.06 3.85 4.05 3.78 3.98 3.88 

3.ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 3.97 4.08 4.09 3.98 4.11 3.97 

4.ดา้นโอกาสในการกา้วหนา้ 3.49 4.08 3.71 3.74 3.66 3.78 
5.ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 3.86 3.94 3.94 3.87 3.96 3.86 
6.ดา้นความพร้อมในการท างาน 3.86 3.94 3.94 3.87 3.96 3.86 

รวม 3.90 3.95 3.98 3.87 3.95 3.91 

 
ตารางที ่2 (ต่อ) 

ตวัแปรแรงจูงใจ ต าแหน่งงาน อายกุารท างาน 

ระดบัปฏิบติังาน ระดบัหวัหนา้งาน นอ้ยกวา่3ปี 3ปีข้ึนไป 
1.ดา้นสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล 4.17 3.99 4.00 4.25 

2.ดา้นการยอมรับนบัถือ 4.05 3.78 3.77 4.22** 

3.ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 4.09 3.98 3.91 4.27* 

4.ดา้นโอกาสในการกา้วหนา้ 3.71 3.74 3.56 4.02** 
5.ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 3.94 3.87 3.85 4.02 
6.ดา้นความพร้อมในการท างาน 3.94 3.87 3.85 4.02 

รวม 3.98 3.87 3.82 4.13* 
** มีระดบันยัส าคญั0.01,* มีระดบันยัส าคญั0.05 

 
การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตวัอย่างกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

สามารถสรุปดงัน้ี 
1. เพศชายให้ความส าคญักบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นสัมพนัธภาพและดา้นการยอมรับนับถือ

มากกวา่เพศหญิง ขณะท่ีเพศหญิงใหค้วามส าคญักบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
ดา้นโอกาสในการกา้วหนา้ ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างาน และดา้นความพร้อมในการท างานมากกวา่เพศชาย  
 2. พนักงานท่ีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 26 ปี ให้ความส าคัญกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
และดา้นความพร้อมในการท างานมากกว่าพนักงานท่ีมีอายุมากกว่า ขณะท่ีพนักงานท่ีมีอายุมากกว่า 26 ปี ให้
ความส าคญักบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นโอกาสความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานมากกวา่ 
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 3. พนกังานท่ีมีวฒิุการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีให้ความส าคญักบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้น
การยอมรับนับถือ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างาน และดา้นความพร้อมในการ
ท างานมากกวา่พนกังานท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ขณะท่ีพนกังานท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี
ข้ึนไปใหค้วามส าคญักบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล และโอกาสในการกา้วหนา้ 
 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงในในการปฏิบติังานกบัต าแหน่งงานของพนกังานจากการศึกษาพบว่า 
พนกังานระดบัปฏิบติังานให้ความส าคญักบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล ดา้นการ
ยอมรับนบัถือ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการท างานและดา้นความพร้อมในการท างาน 
ขณะท่ีพนกังานระดบัหวัหนา้งานจะใหค้วามส าคญักบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นโอกาสในการกา้วหนา้เพียง
อยา่งเดียว  
 5. พนกังานท่ีมีอายกุารท างาน 3  ปีข้ึนไปใหค้วามส าคญักบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานทุกดา้นซ่ึงไดแ้ก่ 
ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล  การยอมรับนับถือ ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ ด้านส่ิงแวดลอ้มในการ
ท างาน และดา้นความพร้อมในการท างานมากกวา่พนกังานท่ีมีอายกุารท างานนอ้ยกวา่ 3 ปี โดยอายกุารท างานมี
ความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นโอกาสความกา้วหนา้ และดา้นการยอมรับนบัถืออยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และมีความสมัพนัธ์กบัค่าตอบแทนและสวสัดิการอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

6. เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  

 

6. อภิปรายผล  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และต าแหน่งงานมีความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของพนกังานซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของทิพมาศ แกม้ซิม (2542) พลูศกัด์ิ สมบูรณ์ 
(2548) สุวรรณี ทบัทิมอ่อน (2548) และสุนนัทา พงศป์ระเสริฐศรี (2550) ท่ีระบุวา่ ต าแหน่งงานส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของพนกังานในระดบัมาก  

ขณะท่ีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานในดา้นการยอมรับนบัถือ โอกาสในการกา้วหน้า และ
ค่าตอบแทนสวสัดิการมีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัอายกุารท างานของพนกังาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
พนกังานท่ีอยูใ่นองคก์รนานจะมีประสบการณ์ในการท างานและความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัองคก์รมากกวา่จึงเป็นผลท า
ให้อายุในการท างานมีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎี E.R.G ของ Alderfer (1992) ท่ีไดพ้ฒันาจากแนวคิดของ Maslow โดยแบ่งกลุ่มความ
ตอ้งการออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1. ความตอ้งการด ารงอยูไ่ด ้(Existence Needs: E) 2. ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์กบั
คนอ่ืน (Relatedness  Needs: R)  3. ความตอ้งการเจริญกา้วหนา้  (Growth Needs : G)  และสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของโชติกา ระโส (2555) บุศรา เตียรบรรจง (2546) และทิพมาศ แกม้ซิม (2542) ยงัไดร้ะบุวา่ การไดรั้บการยกยอ่ง
จากผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงานส่งผลใหก้ารปฏิบติังานประสบผลส าเร็จ โดยกญัหา มะโนนอ้ม (2556) และ
อรวรรณ คงมัน่ (2557) อธิบายเพ่ิมเติมวา่ค่าตอบแทนและสวสัดิของพนกังานมีความส าคญักบัการปฏิบติังานของ
พนกังาน 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูบ้ริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษยค์วรมีการก าหนดนโยบายท่ีเอ้ือต่อแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังานในดา้นโอกาสความกา้วหนา้ ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการเพ่ิมมากกวา่แรงจูงใจ
ดา้นอ่ืน ทั้งน้ีเน่ืองจากแรงจูงจูงใจท่ีไดก้ล่าวมาเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติมากกวา่ตวั
แปรดา้นอ่ืน ๆ  

(2) ผูบ้ริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษยส์ามารถน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชส้ าหรับวางแผนการ
ด าเนินงานท่ีกระตุน้แรงจูงใจแก่พนกังาน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
(1) ควรเพ่ิมการศึกษาปัจจยัท่ีนอกเหนือจากท่ีปรากฏในงานวิจยัน้ี เพ่ือให้ครอบคลุมกบัส่ิงท่ีส่งผล

ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานและเพ่ือศึกษาวา่มีปัจจยัอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน 
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บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

และปัจจยัการส่ือสารการตลาด กบัพฤติกรรมการรับสารผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อ ผูรั้บสารออนไลน์ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายตุั้งแต่ 15-65 ปีข้ึนไป 
จ านวน 400 คน ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเป็นระบบ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ปัจจัยการส่ือสารการตลาด และพฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางบนส่ือ
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าความเช่ือมัน่ .940 , .902 และ .909 ตามล าดบั สถิติท่ีใช ้คือ 
การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ คาโนนิคอล  (Canonical Correlation) ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1) ค่าสหสัมพนัธ์คาโนนิ
คอลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัการส่ือสารการตลาด กบัพฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเท่ากบั .989, .959  และ .857 ตามล าดบั  ซ่ึง
ทั้ง 3 ฟังก์ชนั มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  2) ค่าน ้ าหนกัความส าคญัคาโนนิคอลของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัการส่ือสารการตลาด กบัพฤติกรรมการรับสารผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอาง
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บนส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีส่งผลซ่ึงกันและกัน มี 3 ฟังก์ชัน โดยทั้ ง 3 ฟังก์ชัน
ความสมัพนัธ์เกิดจากตวัแปรอิสระปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัการส่ือสารการตลาด กบัตวัแปรตาม 
คือ พฤติกรรมการรับสารผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ค าส าคญั: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจยัการส่ือสารการตลาด , พฤติกรรมการรับสาร,  

  ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ 
 

ABSTRACT 
This research aims at studying and analyzing the correlation of marketing mix and marketing 

communication factors with regard to Bangkok’s consumer behavior on the online media of cosmetic products. 
The research samples are 400 people of men and women who are cosmetic product’s consumers and using  the 
online media for cosmetic products information.  Their ages are 15 – 65 years old. This research designed to use 
Systematic sampling for the research sampling.  Its tool is a questionnaire that asking about the marketing mix 
factors, the marketing communication factors and Bangkok’s consumer behavior on the online media of cosmetic 
products. The result shows the reliabilities are .940, .902 and .909.  This research analyzed by using Canonical 
Correlation and its results are 1. The Canonical Correlation analysis of marketing mix and marketing 
communication factors with regard to Bangkok’s consumer behavior on the online media of cosmetic products 
are .989, .959 and .857. These three functions involve to each other and the level of significance is .01.  2. The 
Canonical evaluation of the marketing mix factors, the marketing communication factors and Bangkok’s 
consumer behavior on the online media of cosmetic products are involve to each other by three functions. All 
three functions relate to the independent variable, marketing mix factors, and marketing communication factors 
that effect to the dependent variable there is Bangkok’s consumer behavior on the online media of cosmetic 
products. 

 
KEYWORDS: Marketing Mix, Marketing Communication, Behavior on the Online Media of Cosmetic Products 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
 ปัจจุบนัการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีการส่ือสารเพื่อการเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสาร โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ได้เขา้มามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั
เพ่ิมข้ึน ผูบ้ริโภคจ านวนมากใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการหาขอ้มูลเพ่ือการศึกษา เพื่อความบนัเทิงหรือเป็นงานอดิเรก  
จะเห็นไดว้่าภายในระยะเวลา 12 ปี นับตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปี 2556 ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตมีจ านวนชัว่โมงการใชง้าน 
อินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 76.3 (ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน), 2556)  ใน 2-3 ปีท่ีผ่านมา ช็อปป้ิงออนไลน์มีแนวโนม้การเติบโตอยา่งเห็นได้
ชดัจาก Mobile First ซ้ือสินคา้ออนไลน์ดว้ยมือถือ จนเกิดความเคยชินกบัโลกของดิจิทลัช็อปเร็ว จ่ายเงินเร็ว อยาก
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ไดส่้วนลดเร็วๆ และหาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจรวดเร็ว ซ่ึงพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของ Online Shopper ในงาน
สัมมนา Group M Focal ไดว้ิเคราะห์พฤติกรรม Online Shopper ผ่านงานวิจยั (marketer, 2014) พบว่า ผูบ้ริโภค 
ซ้ือสินคา้ออนไลน์ ขั้นต ่า 2 คร้ังต่อเดือนติดต่อกัน 3 เดือน และมีประสบการณ์ซ้ือผ่านแบรนด์ เว็บไซต์หรือ            
มาร์เก็ตเพลส เช่นเดียวกบั ตลาดเคร่ืองส าอางมีอตัราการเติบโตต่อเน่ือง 10% ตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2008 ซ่ึงใน 4-5 
ปี ท่ีผ่านมา จากพฤติกรรมผูบ้ริโภคชาวไทยให้ความส าคญักบัความสวยงามมากข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากการเติบโต
ของโซเชียลมีเดียท่ีท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกวา่โดนจบัตามอง (ในโลกโซเชียล) อยูต่ลอดเวลา  จึงตอ้งการใหต้วัเองดูดี
เสมอทุกช่วงเวลา ตลอดจนแบรนด์เคร่ืองส าอางต่างน าเสนอนวตักรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง โดย
เคร่ืองส าอางกลุ่มแมส และพรีเมียมเป็นกลุ่มหลกัๆ ท่ีผลกัดนัใหต้ลาดเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ในปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่า 
15,000 ลา้นบาท และในปี 2557 มีมูลค่า 16,500 ลา้นบาท จากการส ารวจของ (marketer, 2014) พบว่า  1) กลุ่ม
เคร่ืองส าอางระดบักลางเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่และมีการเติบโตสูงจากการน า เสนอสินคา้และนวตักรรมใหม่ๆ ท่ี
มี คุณภาพใกล้เ คียง เคาน์ เตอร์แบรนด์ออกสู่ตลาดอย่างต่อ เ น่ืองเ พ่ือให้ผู ้บ ริโภคมีทางเ ลือกมากข้ึน                                      
2) พฤติกรรมผูบ้ริโภคเคร่ืองส าอางประเภทเมคอพัในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะไม่มี Brand Loyalty ไม่ยึดติดแบรนด์
อย่างท่ีผ่านมา โดยเน้นไปท่ีความหลาหลายของผลิตภัณฑ์ และ3) เคร่ืองส าอางประเภทบ ารุงผิวจะเป็น
เคร่ืองส าอางท่ีผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มี Brand Loyalty สูง ถา้แบรนด์ท่ีใชอ้ยู่เหมาะส าหรับผิวจะไม่มีคิดเปล่ียนแบ
รนด ์เพราะกลวัเร่ืองอาการแพห้รือผิวหนา้ท่ีแยล่งจากการใชเ้คร่ืองส าอางแบรนดอ่ื์น  
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะคน้ควา้ในประเด็นความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ
ปัจจยัการส่ือสารการตลาดกบัพฤติกรรมการรับสารผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อจะไดท้ราบถึงพฤติกรรมการรับสารบนส่ือออนไลน์ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัการส่ือสารการตลาด อีกทั้งจะไดข้อ้มูลเพื่อน าไปพฒันาและปรับปรุงรูปแบบ
การเสนอบริการ (e-Marketing) ออนไลน์ ท่ีสามารถตอบสนองกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดม้ากข้ึนต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัการส่ือสารการตลาด และพฤติกรรมการรับสาร
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

(2) เพ่ือวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัการส่ือสารการตลาด 
กบัพฤติกรรมการรับสารผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
    
               ตวัแปรอสิระ  ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัการส่ือสารการตลาดมีสหสัมพนัธ์แบบคาโนนิคอลกบั
พฤติกรรมการรับสารผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัการส่ือสารการตลาดอยา่งนอ้ยหน่ึงปัจจยัส่งผลซ่ึงกนัและ
กนักบัพฤติกรรมการรับสารผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
  4.1 แบบแผนการวจิยั  
  การวจิยัน้ีมุ่งศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัการส่ือสารการตลาด
กับพฤติกรรมการรับสารผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
กระบวนการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) 

ปัจจยัทีสั่มพนัธ์กบัพฤตกิรรมการรับสารผลติภัณฑ์
เคร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ 

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
   1.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 
   1.2 ดา้นราคา (X2) 
   1.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X3) 
   1.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) 
   1.5 ดา้นบุคคล หรือพนกังาน (X5) 
   1.6 ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (X6) 
   1.7 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (X7) 
2. ปัจจยัการส่ือสารการตลาด 
   2.1 ดา้นส่ือมวลชน (X8) 
   2.2 ดา้นส่ือเฉพาะกิจ (X9) 
   2.3 ดา้นส่ือบุคคล (X10) 
   2.4 ดา้นส่ือผา่นระบบออนไลน ์(X11) 
    

พฤตกิรรมการรับสารผลติภัณฑ์
เคร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ 

1. ลกัษณะการเปิดรับสาร (Y1) 
2. การเลือกรับประเภทของข่าวสาร (Y2) 
3. เหตุผลในการใชส่ื้อออนไลน์ (Y3) 
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        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช ้คือ ผูรั้บสารออนไลน์ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายตุั้งแต่ 15-65 ปีข้ึน
ไป  ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีไม่สามารถนับจ านวนได้แน่นอนหรือประชากรท่ีมีจ านวนไม่จ ากัด (Infinite 
population) (เจษฎา สุทธิอุดมและคนอ่ืนๆ, 2554) และมีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Random 
Sampling) จากผูรั้บสารออนไลน์ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 400 คน 
      4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1)  ดา้นราคา (X2)  
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X3)  ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) ดา้นบุคคล หรือพนกังาน (X5) ดา้นการสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (X6) ด้านกระบวนการให้บริการ (X7) และปัจจัยการส่ือสารการตลาด 
ประกอบดว้ย  ดา้นส่ือมวลชน (X8) ดา้นส่ือเฉพาะกิจ (X9) ดา้นส่ือบุคคล (X10)  ดา้นส่ือผ่านระบบออนไลน์ 
(X11) 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการรับสารผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ ประกอบดว้ย ลกัษณะ
การเปิดรับสาร (Y1)  การเลือกรับประเภทของข่าวสาร (Y2) และเหตุผลในการใชส่ื้อออนไลน์ (Y3) 

4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใช ้ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามจ านวน 1 ฉบบั ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป

ของผูรั้บสารออนไลน์ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปัจจยัการ
ส่ือสารการตลาด และตอนท่ี 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการรับสารผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยสอบถามจากผูรั้บสารออนไลน์ จ านวน 400 

คน เม่ือรวมรวบแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ น ามาด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติมีดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ือให้ทราบลกัษณะการแจกแจงในแต่ละตัวแปร 
โดยใชส้ถิติพ้ืนฐานบรรยายใหท้ราบค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับสารผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ โดยการ
วเิคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation)  
 

5. สรุปผลการวจัิย 
 1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิตพิืน้ฐานของชุดตัวแปรอสิระกบัชุดตวัแปรตาม พบวา่ ชุดตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์  ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคคล หรือพนักงาน ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ
ให้บริการ โดยแต่ละดา้น มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 3.890 ถึง  4.781 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีค่าอยูร่ะหวา่ง .476 ถึง  
.844 ปัจจยัการส่ือสารการตลาด ประกอบดว้ย  ดา้นส่ือมวลชน  ดา้นส่ือเฉพาะกิจ  ดา้นส่ือบุคคล   ดา้นส่ือผ่าน
ระบบออนไลน์  โดยแต่ละดา้น มีค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  3.516 ถึง 4.532 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีค่าอยูร่ะหวา่ง  .573 
ถึง .978 ส่วนชุดตวัแปรตามไดแ้ก่ พฤติกรรมการรับสารผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ ประกอบดว้ย 
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ลกัษณะการเปิดรับสาร  การเลือกรับประเภทของข่าวสาร และเหตุผลในการใชส่ื้อออนไลน์ พบวา่ แต่ละดา้น มี
ค่าเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง  2.833 ถึง 4.008 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีค่าอยูร่ะหวา่ง .634  ถึง  .824 ผลการวเิคราะห์ปรากฏ
ดงัแสดงในตารางท่ี 1   
 
ตารางที ่ 1  ค่าสถิติพ้ืนฐานของชุดตวัแปรอิสระปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัการส่ือสาร 
 การตลาดกบัชุดตวัแปรตามพฤติกรรมการรับสารผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ 

ตวัแปร   SD ความหมาย 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4.332 .524 มากทีสุ่ด 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 4.373 .844 มากท่ีสุด 
 ดา้นราคา (X2) 4.571 .809 มากท่ีสุด 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X3) 4.781 .583 มากท่ีสุด 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) 4.348 .493 มากท่ีสุด 
 ดา้นบุคคล หรือพนกังาน (X5) 4.183 .476 มาก 
 ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (X6) 4.177 .517 มาก 
 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (X7) 3.890 .509 มาก 
ปัจจยัการส่ือสารการตลาด 4.133 .501 มาก 
 ดา้นส่ือมวลชน (X8) 3.516 .978 มาก 
 ดา้นส่ือเฉพาะกิจ (X9) 4.442 .573 มากท่ีสุด 
 ดา้นส่ือบุคคล (X10) 4.532 .809 มากท่ีสุด 
 ดา้นส่ือผา่นระบบออนไลน์ (X11) 4.043 .652 มาก 
พฤตกิรรมการรับสารผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ 3.596 .658 มาก 
 ลกัษณะการเปิดรับสาร (Y1) 2.833 .824 ปานกลาง 
 เหตผุลในการใชส่ื้อออนไลน์ (Y2) 4.008 .634 มาก 
 การเลือกรับประเภทของข่าวสาร (Y3) 3.946 .751 มาก 

 
 2. ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระกับชุดตัวแปรตาม พบว่า ค่า
สหสัมพนัธ์คาโนนิคอลระหวา่งชุดตวัแปรอิสระปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัการส่ือสารการตลาด 
กบัชุดตวัแปรตามพฤติกรรมการรับสารผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ มีค่าเรียงตามฟังกช์นัท่ี 1, ฟังกช์นั
ท่ี 2  และฟังกช์นัท่ี 3 เท่ากบั .989, .959  และ .857 ตามล าดบั โดยทั้ง 3 ฟังกช์นั มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ผลการวเิคราะห์ปรากฏผลดงัตารางท่ี  2 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

 

891 

ตารางที ่2 สหสมัพนัธ์คาโนนิคอลระหวา่งชุดตวัแปรอิสระปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยั 
 การส่ือสารการตลาดกบัชุดตวัแปรตามพฤติกรรมการรับสารผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน ์

Function 
F 

Canonical 
correlation (Rc) 

Eigen value 
 (R2c) 

Wilk’s 
Lambda   

Chi-square 
2  

df p 
 

1 .989 .978 .000 3166.983 33.000 .000 
2 .959 .919 .021 1584.075 20.000 .000 
3 .857 .734 .266 546.720 9.000 .000 

 
 3.  ผลการวเิคราะห์ค่าน า้หนักความส าคญัคาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรอสิระกบัชุดตวัแปรตาม พบวา่ 
ค่าน ้ าหนกัความส าคญัคาโนนิคอลระหวา่งชุดตวัแปรอิสระปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัการส่ือสาร
การตลาด ทั้ง 11 ดา้น กบัชุดตวัแปรตามพฤติกรรมการรับสารผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ ทั้ง 3 ดา้น 
สามารถส่งผลซ่ึงกนัและกนัได ้3 ฟังกช์นั ผลการวเิคราะห์ปรากฏผลดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3  ค่าน ้ าหนกัความส าคญัคาโนนิคอลระหวา่งชุดตวัแปรอิสระปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยั 
 การส่ือสารการตลาดกบัชุดตวัแปรตามพฤติกรรมการรับสารผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ 

 
ประเภทตวัแปร 

 
ตวัแปร 

ค่าน ้ าหนกัความส าคญั 
คาโนนิคอล 

F1 F2 F3 
ชุดตวัแปรอสิระ     
ปัจจยัส่วนประสม ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) -.8361 .118 -.034 
ทางการตลาด ดา้นราคา (X2) -.9831 -.060   -.059 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X3) -.786 1  -.3961 .185 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) -.6941 -.6171 -.2641 
 ดา้นบุคคล หรือพนกังาน (X5) -.655 1   -.5281 -.3601 
 ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (X6) -.6241 -.6221 -.3471 
 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (X7) -.5391 -.359 1    -.5521 
ปัจจยัการส่ือสาร ดา้นส่ือมวลชน (X8) -.073 -.074 -.2871 
การตลาด ดา้นส่ือเฉพาะกิจ (X9) -.7401 -.168 -.155 
 ดา้นส่ือบุคคล (X10) -.9151 .280 -.054 
 ดา้นส่ือผา่นระบบออนไลน์ (X11) -.3321 -.3321 -.3521 
ชุดตวัแปรตาม     
พฤตกิรรมการรับสาร ลกัษณะการเปิดรับสาร (Y1) -.2441 -.3501 -.9041 
ผลติภัณฑ์เคร่ืองส าอาง เหตผุลในการใชส่ื้อออนไลน์ (Y2) -.8841 -.2661 -.3851 
บนส่ือออนไลน์ การเลือกรับประเภทของข่าวสาร (Y3) -.9291 .056 -.3661 
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 เพ่ือให้เห็นภาพลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยั
การส่ือสารการตลาด กบัพฤติกรรมการรับสารผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ซ่ึงเป็นตวัแปรตาม จึงเขียน
แผนภาพโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต่าง ๆ ในชุดตวัแปรอิสระและชุดตวัแปรตาม  ดงัน้ี 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    ความสมัพนัธ์จากการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคอลชุดแรก 
    ความสมัพนัธ์จากการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคอลชุดท่ีสอง 
    ความสมัพนัธ์จากการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคอลชุดท่ีสาม 
 

ภาพที ่2 ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามจากการวเิคราะห์สหสมัพนัธ์คาโนนิคอล 

ตวัแปรตาม 

พฤตกิรรมการรับสารผลติภัณฑ์
เคร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ 

 ลกัษณะการเปิดรับสาร (Y1) 

 

เหตผุลในการใชส่ื้อออนไลน์ (Y3) 

 

การเลือกรับประเภทของข่าวสาร (Y2) 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจยัการส่ือสารการตลาด 

ตวัแปรอสิระ 

ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) 

ดา้นราคา (X2) 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย(X3) 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) 

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (X6) 

ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ (X7) 

ดา้นบุคคล หรือพนกังาน (X5) 

ดา้นส่ือมวลชน (X8) 

ดา้นส่ือเฉพาะกิจ (X9) 

ดา้นส่ือบุคคล (X10) 

ดา้นส่ือผา่นระบบออนไลน์ (X11) 
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6. อภิปรายผล  
 6.1 สหสัมพนัธ์คาโนนิคอลระหวา่งชุดตวัแปรอิสระและชุดตวัแปรตาม มีค่าเรียงตามฟังก์ชนัท่ี 1 ถึง 3 เท่ากบั 
.989, .959  และ .857 ตามล าดบั โดยทั้ง 3 ฟังก์ชนั มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัการส่ือสารการตลาด  มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การรับสารผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประภาพร ทระวงษ ์(2553) พบวา่ การรับรู้
ระดบัการมีอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางในภาพรวมมีระดบัมากในทุกดา้น 
เรียงล าดบัไดด้งัน้ี คือ ราคา การส่งเสริมการตลาด ผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย และตราสินคา้ เช่นเดียวกบังานของ 
ธินพฒัน์ พงศท์องเมือง (2558)  พบวา่  กลุ่มประชากรรุ่นแซดในประเทศไทย มีทศันคติเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ และแนวโนม้
การซ้ือสินคา้ผา่นส่ือออนไลน์ต่างกนั นกัการตลาด ควรเนน้ไปท่ีการประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีผูบ้ริโภครุ่น
แซดให้ความสนใจ และส่ือประชาสัมพนัธ์ควรรองรับการใชง้านผ่านอุปกรณ์ไร้สาย  และงานของ ปิยมาภรณ์  คุม้ทรัพย ์
(2555) พบว่า ปัจจัยการส่ือสารทางการตลาดและมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอาง โดยผูบ้ริโภคให้
ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง การขายโดยพนักงานขาย การจดั
กิจกรรม และในงานวิจยัของ ศศิภา ปรางคสุ์วรรณ (2558) พบวา่ พฤติกรรมการซ้ือสินคา้คอลลาเจนอยูใ่นระดบัมาก โดย
ปัจจยัผลิตภณัฑ์มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัการตลาดโดยการบอกต่อ ปัจจยัการโฆษณา 
ปัจจยัการส่งเสริมการขาย และปัจจยัการตลาดดว้ยจดหมายอิเลคทรอนิกส์ และงานของ มณีรัตน์ รัตนพนัธ์ (2558) พบวา่ 
ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผา่นช่องทางออนไลน์ ทุกปัจจยั มีความส าคญัระดบัมาก มี
เพียงปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผา่นช่องทางออนไลน์ระดบัปานกลาง  
 6.2 ค่าน ้ าหนกัความส าคญัคาโนนิคอลระหวา่งชุดตวัแปรอิสระ 11 ดา้น กบัชุดตวัแปรตาม  3 ดา้น สามารถส่งผล
ซ่ึงกนัและกนัได ้3 ฟังก์ชนั ในฟังก์ชันแรก ตวัแปรตามท่ีไดรั้บอิทธิพลมากท่ีสุด คือ การเลือกรับประเภทของข่าวสาร  
เหตุผลในการใชส่ื้อออนไลน์  และลกัษณะการเปิดรับสาร  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  ดา้นราคา  ดา้นส่ือบุคคล  
ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นส่ือเฉพาะกิจ  ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล หรือพนกังาน  ดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นกระบวนการให้บริการ  ดา้นส่ือผ่านระบบออนไลน์ แสดงวา่ ปัจจยัดา้น
ราคา  ส่ือบุคคล  ผลิตภณัฑ ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่ือเฉพาะกิจ  การส่งเสริมการตลาด บุคคล หรือพนกังาน  การสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ  กระบวนการใหบ้ริการ  และส่ือผา่นระบบออนไลน ์ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับสารผลิตภณัฑ์
เคร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภคไม่วา่จะเป็นการเลือกรับประเภทของข่าวสาร  เหตุผลในการใชส่ื้อออนไลน์  และ
ลกัษณะการเปิดรับสาร  ส่วนฟังก์ชันที่สอง ตวัแปรตามท่ีไดรั้บอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ลกัษณะการเปิดรับสาร  และเหตุผล
ในการใชส่ื้อออนไลน์ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคคล หรือพนกังาน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นส่ือผ่านระบบออนไลน์  
แสดงวา่ ปัจจยัดา้นการสร้างและน าเสนอ ลกัษณะทางกายภาพ การส่งเสริมการตลาด บุคคล หรือพนกังาน ช่องทางการจดั
จ าหน่าย  กระบวนการใหบ้ริการ ดา้นส่ือผา่นระบบออนไลน์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับสารผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางบนส่ือ
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคดา้นลกัษณะการเปิดรับสาร และเหตุผลในการใชส่ื้อออนไลน์ และฟังก์ชันที่สาม  ตวัแปรตามท่ี
ไดรั้บอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ลกัษณะการเปิดรับสาร เหตุผลในการใชส่ื้อออนไลน์  และการเลือกรับประเภทของข่าวสาร ซ่ึง
มีอิทธิพลต่อตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ ดา้นบุคคล หรือพนกังาน ดา้นส่ือผ่านระบบออนไลน์  ดา้น
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นส่ือมวลชน  และดา้นการส่งเสริมการตลาด   แสดงวา่ ปัจจยัดา้นกระบวนการ
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ใหบ้ริการ บุคคล หรือพนกังาน ส่ือผา่นระบบออนไลน ์ การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ส่ือมวลชน  และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับสารผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางบนส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภคดา้นลกัษณะการ
เปิดรับสาร เหตุผลในการใชส่ื้อออนไลน์  และการเลือกรับประเภทของข่าวสาร 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  ผูบ้ริโภคเห็นว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยให้ได้รับข่าวสารของ
เคร่ืองส าอางไดร้วดเร็วมากข้ึน และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้/บริการ ดงันั้นผูป้ระกอบการและนักการตลาด
เคร่ืองส าอางควรท าการตลาดผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านลูกคา้ รวมทั้งควรน าการส่ือสาร
การตลาด (IMC) ในรูปแบบท่ีผสมผสาน มีรูปแบบท่ีน่าสนใจ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  ควรมีการศึกษาในกลุ่มผูใ้ชบ้ริการออนไลน์ท่ีมีลกัษณะกวา้งข้ึน เพ่ือ
ศึกษาถึงขั้นตอนต่างๆ ท่ีจะท าให้ทราบแนวโน้มการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มลูกคา้ และท าการศึกษาปัญหาและ
ผลกระทบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีต่อสังคมเพ่ิมเติม รวมทั้ งคุณประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์และ
พฤติกรรมการบริโภคทั้งดา้นบวกและดา้นลบ 
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บทคัดย่อ 
 พ้ืนท่ีในเขตอ าเภอสัตหีบเป็นอีกพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจมองเห็นศักยภาพในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยโ์ดยเฉพาะสถานประกอบการท่ีพักอาศยัส าหรับนักท่องเท่ียวและผูเ้ดินทาง  ดงันั้นการคน้หา
โอกาสด้านการลงทุนโดยเฉพาะในด้านอสังหาริมทรัพยท่ี์มาสนับสนุนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจึงเป็น
ประเด็นท่ีน่าสนใจ  เน่ืองจากสัตหีบเป็นพ้ืนท่ีชายทะเล ติดกบัเมืองพทัยาซ่ึงเติบโตอย่างมากดา้นการท่องเท่ียว  
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจควบคู่กบัการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในปัจจุบนั
ของสถานประกอบการท่ีพกัอาศยัในสัตหีบ รวมถึงโอกาสและความเส่ียงในการลงทุนในธุรกิจน้ี ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ให้กบันกัธุรกิจ  ชุมชนทอ้งถ่ิน ผูส้นใจลงทุนทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อการประกอบการตดัสินใจ
และทางเลือกในการลงทุนน้ี  ผลการส ารวจพบวา่สถานประกอบการท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีสตัหีบซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 79 นั้นเป็นโรงแรม รีสอร์ทหรืออพาร์ทเมนท์ ขนาดเล็ก มีบริการจ ากดั จ านวนห้องพกัแห่งละไม่เกิน 50 
ห้อง ระดบัราคาไม่เกิน 1,000 บาทต่อคืน กลุ่มลูกคา้เป็นคนไทย มีลูกคา้เขา้พกัเฉพาะวนัหยุด โอกาสและความ
เส่ียงจากการวิเคราะห์ดว้ย SWOT Analysis พบวา่มีโอกาสดา้นการลงทุนในการพฒันาสถานประกอบการท่ีพกั
อาศยัเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ินและนกัท่องเท่ียวท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนจากการพฒันาท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา สถานประกอบการท่ีพกัอาศยัควรพฒันารูปแบบการบริการใหบ้ริการท่ีครบวงจร เช่น มีหอ้งจดั
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เล้ียง ห้องประชุม/สัมมนา WI-FI ฟรี เป็นตน้ ทั้งน้ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและผูป้ระกอบการควรเพ่ิมศกัยภาพดา้นการ
ขนส่งภาคพ้ืนดินใหเ้ช่ือมโยงกบัแหล่งท่องเท่ียวใหม้ากข้ึน 
 
ค าส าคญั: สถานประกอบการณ์ท่ีพกัอาศยั, การวเิคราะห์ SWOT, พ้ืนท่ีสตัหีบ 

 
ABSTRACT 

Sattahip is one area in which many entrepreneurs see the potential for real estate development, 
especially in lodging businesses for travelers and tourists.  Therefore, the search for investment opportunities in 
real estate that support tourism becomes an interesting issue because the Sattahip area is adjacent to Pattaya where 
the tourism is booming.  This study was conducted by combining exploratory and qualitative research in order to 
study and analyze the current situation of Sattahip lodging businesses, including the opportunities and risks of 
lodging investments.  This information will be beneficial to entrepreneurs, the local community, as well as 
government or private investors, as supplementary data to aid investment decisions.  According to the survey, 
79% of lodging businesses in Sattahip are classified as small inns, resorts or apartments with limited service, less 
than 50 rooms, or less than 1,000 Bath per night. Thai travelers are the main customers and the peak periods are 
only weekends.  The opportunities and risk factors identified by  the SWOT Analysis found that there is are 
investment opportunities in lodging businesses to meet the needs of the local community and the increasing 
number of tourists because of the development of the U-Tapao International Airport.  Lodging businesses should 
be developed with full services such as convention/banquet rooms, free wi-fi, etc.  In addition, local administrators 
and entrepreneurs should improve ground transportation, especially those services that connect local tourist 
destinations. 

 

KEYWORDS : Lodging business, SWOT Analysis, Sattahip area 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
การพฒันาระบบเศรษฐกิจเชิงพ้ืนท่ีทวีความส าคญัมากข้ึนในปัจจุบนั  หน่ึงในเคร่ืองมือในการเพ่ิมการ

หมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีคือการส่งเสริมการลงทุนดา้นการท่องเท่ียว  ซ่ึงประกอบไปดว้ยธุรกิจท่ี
หลากหลาย ไม่วา่จะเป็นธุรกิจดา้นการขนส่งผูโ้ดยสาร  ธุรกิจดา้นท่ีพกัอาศยั ธุรกิจดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็น
ตน้  ยงัจะเห็นตวัอยา่งของความส าเร็จไดใ้นหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทย  หน่ึงในตวัอยา่งนั้นคือเมืองพทัยาซ่ึงเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศไทย จากความส าเร็จดงักล่าวจึงเป็นแรงจูงใจให้ผูป้ระกอบการธุรกิจในพ้ืนท่ี
อ าเภอสัตหีบ ซ่ึงเป็นอ าเภอท่ีติดกบัเขตเมืองพทัยาเกิดความสนใจท่ีตอ้งการพฒันาพ้ืนท่ีของตนเองเช่นเดียวกบั
พทัยา  ผนวกกบันโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการพฒันาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาในอ าเภอบา้นฉาง จ.ระยอง
ใหเ้ป็นสนามบินพาณิชยเ์ตม็รูปแบบ  ท าใหมี้การคาดการณ์ถึงความตอ้งการดา้นสถานประกอบการท่ีพกัอาศยัเพื่อ
รองรับนกัเดินทางและนกัท่องเท่ียวในสัตหีบวา่จะมีจ านวนเพ่ิมข้ึน จึงเป็นท่ีมาให้เกิดงานวิจยัคร้ังน้ีข้ึน ดว้ยการ
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วจิยัเชิงส ารวจและวจิยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนัของสถานประกอบการท่ีพกัอาศยัในพ้ืนท่ีอ าเภอสตั
หีบ จังหวดัชลบุรี ผลการวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กับทั้งผูป้ระกอบการภายในพ้ืนท่ี นักลงทุนในโครงการ
พฒันาอสังหาริมทรัพย์ ชุมชนในพ้ืนท่ีสัตหีบ และนักท่องเท่ียวท่ีจะได้มีข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์สถาน
ประกอบการท่ีพกัอาศยัในอ าเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี เพื่อพิจารณาตดัสินใจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีค าถามการ
วจิยั ดงัต่อไปน้ี 

1. สถานประกอบการท่ีพกัอาศยัในพ้ืนท่ีสตัหีบประมาณการในปัจจุบนัมีจ านวนเท่าไร และมีรูปแบบ
อยา่งไร 

2. สถานการณ์การแข่งขนัในธุรกิจสถานประกอบการท่ีพกัอาศยัในพ้ืนท่ีสตัหีบเป็นอยา่งไร 
3. ปัจจยัดา้นโอกาสและความเส่ียงดา้นการลงทุนในสถานประกอบการท่ีพกัอาศยัในพ้ืนท่ีมีอะไรบา้ง 

อยา่งไร 
 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อส ารวจสถานการณ์ของสถานประกอบการท่ีพกัอาศยัในพ้ืนท่ีสตัหีบและใกลเ้คียง                                            
2. เพื่อวเิคราะห์สถานการณ์การแข่งขนัของสถานประกอบการท่ีพกัอาศยัในพ้ืนท่ีสตัหีบและใกลเ้คียง                                                       
3. เพื่อก าหนดโอกาสทางการตลาดของสถานประกอบการท่ีพกัอาศยัในพ้ืนท่ีสตัหีบและใกลเ้คียง 

 

3. กรอบแนวคิดการวจัิย 
- ไม่มี เน่ืองจากเป็นการวจิยัเชิงส ารวจและการวจิยัเชิงคุณภาพ - 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1  แบบแผนการวจิยั 
 ใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Exploratory research) เป็นกระบวนการแรก โดยเร่ิมตน้การส ารวจพ้ืนท่ี 
(Survey) และสังเกตการณ์ (Observation) ในอ าเภอสัตหีบวา่มีจ านวนของสถานประกอบการท่ีพกัอาศยั  ลกัษณะ
ของการประกอบธุรกิจ  ราคาของสถานท่ีพกัอาศยั  ลกัษณะทางดา้นประชากรของกลุ่มผูเ้ช่าพกัอาศยัในสถาน
ประกอบการท่ีพกัอาศยั  หลงัจากการเก็บขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงส ารวจเสร็จส้ินจึงด าเนินการใชก้ารวจิยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) ดว้ยการสมัภาษณ์ระดบัลึก (In-depth interview) 
 4.2  กลุ่มผู้รู้หรือผู้ให้ข่าวสาร (key informant) 

การวจิยัเชิงคุณภาพจะใชก้ารเลือกตวัอยา่งแบบหลายกลุ่มหรือหลายมิติ (Dimensional Sampling) ดว้ย
การเลือกกลุ่มผูรู้้หรือผูใ้หข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานประกอบการท่ีพกัอาศยัโดยตรงดว้ยการแบ่งกลุ่มยอ่ยหรือมิติ
ตามโครงสร้างของชุมชน (Arnold, 1970) โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. ผูป้ระกอบการสถานท่ีพกัอาศยั  5 ราย 
2. ผูมี้ประสบการณ์ในธุรกิจสถานประกอบการท่ีพกัอาศยั/ผูดู้แลเวป็ไซดท่์องเท่ียวในพ้ืนท่ีสตัหีบ   

2  ราย 
3. ผูค้า้สินคา้และบริการใหก้บันกัท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีสตัหีบ   5  ราย 
4. นกัท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีสตัหีบ   10  ราย 
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4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
การวจิยัเชิงส ารวจนั้นจะเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการลงส ารวจพ้ืนท่ีโดยนกัวจิยัและผูช่้วยนกัวจิยั ดว้ยการ

ก าหนดจุดบนแผนท่ีของสถานประกอบการท่ีพกัอาศยัในรัศมี 15 ตารางกิโลเมตรของพ้ืนท่ีการส ารวจโดยใช้
เทศบาลต าบลสัตหีบเป็นศูนย์กลาง เน่ืองจากข้อจ ากัดด้านเวลาและงบประมาณ  และใช้การสังเกตการณ์ 
(observation) เก่ียวกบัสถานประกอบการท่ีพกัอาศยันั้นวา่มีลกัษณะอาคารเป็นอยา่งไร  ลกัษณะของผูเ้ขา้พกั  ราคา
ของหอ้งพกั  รวมไปถึงอตัราการเขา้พกั (Occupancy rate) ของสถานประกอบการท่ีพกัอาศยั  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บขอ้มูลนั้นจะประกอบไปดว้ย สมุดจดบนัทึก  กลอ้งถ่ายรูป  แผนท่ีสตัหีบ  

การวจิยัเชิงคุณภาพนั้นจะใชรู้ปแบบการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ในการเก็บ
ขอ้มูล โดยจะมีการก าหนดรูปแบบการสมัภาษณ์ รายการค าถาม เวลาและสถานท่ีสมัภาษณ์ไวล่้วงหนา้   ดงันั้น จะ
ใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลไดแ้ก่ แบบค าถามสมัภาษณ์  กลอ้งถ่ายรูป และเคร่ืองบนัทึกเสียง   

4.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัเชิงส ารวจนั้นจะมีการลงขอ้มูลท่ีส ารวจไดล้งในแผนท่ี  จากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชส้ถิติ

เชิงพรรณนา  ไดแ้ก่ ความถ่ีและร้อยละ  ในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพนั้น  ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากการบนัทึก
ภาคสนามและการถอดเทปการสัมภาษณ์  มาอ่านอยา่งละเอียดและจบัประเด็นหลกัๆ  โดยเปล่ียนประเด็นหลกั
เหล่านั้ นให้เป็นรหัส ด้วยการให้รหัสแบบเปิด (open-coding) จากนั้ นเช่ือมโยงข้อมูลท่ีได้เพ่ือหาแบบแผน
ความสัมพนัธ์ดว้ยการให้รหัสตามแนวคิดท่ีสัมพนัธ์กนั (Anxial/theoretical-coding) จากนั้นหาแก่นของงานวิจยั
แล้วเช่ือมโยงรหัสทั้ งหมดเขา้ด้วยกัน (Selective/focused-coding) เพื่อหาขอ้สรุปท่ีเป็นสาระหลักของผลการ
วิเคราะห์  ตีความ ทั้งน้ีไดน้ าผลการวิเคราะห์มาน าเสนอผ่านเคร่ืองมือการวิเคราะห์ท่ีเป็นท่ีนิยมทางธุรกิจ ไดแ้ก่ 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)  เพื่อให้ผูส้นใจน าขอ้มูลไปใชไ้ดง่้ายและ
เห็นภาพชดัเจน  ส าหรับ SWOT Analysis นั้น นักวิชาการหลายท่านดา้นการจดัการเชิงกลยุทธ์ (Glaister, 1999; 
Valentin, 2001; Dickson, 2002) ต่างเห็นตรงกันว่า SWOT Analysis นั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีทรงประสิทธิภาพทาง
ธุรกิจท่ีจะสามารถใชใ้นการมองสถานการณ์ในเชิงลึก และช่วยก าหนดทิศทางดา้นการแข่งขนัในภาวะตลาดท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จึงน่าจะเหมาะสมกบัการน ามาวเิคราะห์สถานการณ์ในคร้ังน้ี 
          4.5  การตรวจสอบความเช่ือถือได้ (Reliability) และความถูกต้อง (Validity) ของข้อมูล  

การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) 
เพ่ือใหแ้น่ใจในดา้นความเช่ือถือไดแ้ละความถูกตอ้งของขอ้มูลก่อนการน าไปวเิคราะห์ (สุภางค,์ 2553)  ซ่ึงในการ
วจิยัคร้ังน้ีจะท าการตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มูล ดา้นผูว้จิยั และดา้นวธีิรวบรวมขอ้มูล 
 

5.  สรุปผลการวจัิย 
จากการส ารวจสถานการณ์ของสถานประกอบการท่ีพกัอาศัยในพ้ืนท่ีสัตหีบ พบลกัษณะของสถาน

ประกอบการท่ีพกัอาศยั แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ บา้นพกัรับรองกองทพัเรือ และธุรกิจสถานประกอบการท่ีพกัอาศยั
ของเอกชน โดยในงานวิจยัน้ีมุ่งเนน้การส ารวจสถานประกอบการท่ีพกัอาศยัท่ีด าเนินการโดยภาคเอกชนจ านวน 
86 แห่ง พบวา่ ในพ้ืนท่ีสัตหีบมีสถานประกอบการท่ีพกัอาศยัในรูปแบบของโรงแรม  รีสอร์ท  อพาร์ทเมนท ์ ท่ีมี
ระดบัราคาระหวา่ง 200 – 6,435 บาทต่อคืน ซ่ึงราคาผนัแปรตามระดบัของท่ีพกัอาศยัและการใหบ้ริการ  โดยร้อย
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ละ 79 เป็นรีสอร์ทขนาดเล็กหรืออพาร์ทเมนทท่ี์คิดค่าใชจ่้ายเป็นรายชัว่โมง  รายวนั และรายเดือน โดยกระจุกตวั
อยู่ในบริเวณต าบลสัตหีบ มีการให้บริการจ ากดัและราคาถูก ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นคนท างานในพ้ืนท่ีหรือ
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีงบประมาณจ ากดั  ร้อยละ1.72 เป็นโรงแรมมาตรฐานท่ีมีบริการครบครันรวมถึงห้อง
ประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ สถานท่ีตั้งของสถานประกอบการอยู่ในตวัเมืองสัตหีบและใกลฐ้านทพัเรือสัตหีบ 
ผูใ้ชบ้ริการมกัเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมาในช่วงวนัหยุด กลุ่มทหารท่ีมกัจะมาประชุมสัมมนาท่ีสัตหีบ  
ร้อยละ 19.28 เป็นรีสอร์ทหรือโรงแรมท่ีเน้นกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยในช่วงวนัหยุด  ราคาปานกลาง มีการ
ให้บริการท่ีจ ากดั ไม่มีห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่  ซ่ึงสถานท่ีตั้งมกัจะเป็นบริเวณต าบลแสมสารและอยูริ่ม
ทะเล 

จากการสังเกตในช่วงวนัธรรมดาพบว่าอตัราการเขา้พกัรายวนัในสถานประกอบการท่ีพกัอาศยัอยูใ่น
ระดบัต ่า  ผูเ้ขา้พกัส่วนใหญ่เป็นผูส้ัญจรผ่านมา  มีเพียงบางส่วนท่ีเป็นนักท่องเท่ียว แต่หากเป็นช่วงวนัหยดุสุด
สัปดาห์หรือวนัหยดุยาวหรือช่วงการจดักิจกรรม เช่น การจดัการแข่งขนัไตรกีฬา  จะมีผูเ้ขา้พกัจ านวนมาก  ส่วน
ใหญ่เป็นผูเ้ขา้พกัชาวไทย   ส่วนโรงแรมท่ีมีความพร้อมในการให้บริการท่ีไดม้าตรฐานและมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกอย่างครบครันจะมีกลุ่มลูกคา้ธุรกิจ /องค์กร ท่ีมาจัดงานประชุม สัมมนา  งานจัดเล้ียง อยู่บ้าง หากแต่
โดยรวมแลว้ยงัถือวา่มีจ านวนลูกคา้ในระดบัต ่า  
 จากการสัมภาษณ์ระดบัลึกกบัอดีตผูจ้ดัการทัว่ไปท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารโรงแรมหลายแห่งใน
เขตพทัยามากวา่ 30 ปี  ผูดู้แลเวป็ไซดแ์นะน าการท่องเท่ียวและท่ีพกับริเวณแสมสาร  ผูป้ระกอบการท่ีพกัอาศยัใน
พ้ืนท่ีสัตหีบและนักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี  ต่างให้ขอ้มูลตรงกนัว่าพ้ืนท่ีในการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นเขตเมือง
พทัยานั้นไดข้ยายตวัออกไปยงับริเวณพ้ืนท่ีรอบนอกเพ่ิมข้ึนเร่ือย  สัตหีบจึงน่าจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีจะถูกพฒันาใน
อนาคต ประกอบกบัการพฒันาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาในเชิงพาณิชย ์ จึงสามารถสรุปขอ้มูลและแบ่งกลุ่ม
ลูกคา้ได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี 1. ลูกคา้ท่ีมีงบประมาณจ ากดัจะเลือกโรงแรมหรือสถานท่ีพกัท่ีไม่จ าเป็นตอ้งติดริมทะเล แต่
เน้นราคาท่ีเหมาะกับงบประมาณของตนเองมากกว่า   2.กลุ่มลูกคา้ในท้องถ่ินมีความตอ้งการสถานท่ีและส่ิง
อ านวยความสะดวกในการจดังานจดัเล้ียง เช่น งานแต่งงาน  งานเกษียณอาย ุเป็นตน้ ซ่ึงพบวา่ในพ้ืนท่ีสตัหีบยงัมี
สถานประกอบการท่ีพกัอาศยัหรือโรงแรมท่ีรองรับความตอ้งการดงักล่าวนอ้ยมาก ดงันั้น คนในทอ้งถ่ินจึงตอ้งไป
ใชบ้ริการโรงแรมหรือห้องประชุมในเมืองพทัยา ซ่ึงตอ้งเดินทางประมาณ 30-40 กิโลเมตร  3. กลุ่มลูกคา้งาน
ประชุม/สมัมนา  ท่ีพิจารณาความพร้อมของโรงแรม อาทิ  หอ้งประชุมขนาดใหญ่  หอ้งอาหาร  หอ้งพกัท่ีสามารถ
รองรับจ านวนคนไดแ้ละใหค้วามส าคญักบัราคามากกวา่ท าเลท่ีตั้งของโรงแรมท่ีตอ้งติดทะเล 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลให้ความเห็นพอ้งกนัถึงการเปล่ียนแปลงของธุรกิจการท่องเท่ียวแถบต าบลแสมสารท่ีดึงดูด
นกัลงทุน  แมพ้ื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนท่ีในเขตทหาร แต่พบเห็นการก่อสร้างสถานประกอบการหลายรูปแบบ ทั้ง
โรงแรม  รีสอร์ท  ตลาด  ร้านอาหาร  ร้านคา้ประเภทต่างๆ  เน่ืองจากมีนกัท่องเท่ียวท่ีนิยมมาท ากิจกรรมด าน ้ า  ดู
ปะการัง  พกัผอ่นริมทะเล  สาเหตุเพราะบริเวณทะเลแสมสารมีความเงียบสงบ  ไม่พลุกพล่านเหมือนพทัยา  ทะเล
มีความสวยงาม เป็นธรรมชาติ  อีกทั้งในต าบลแสมสารมีหมู่บา้นชาวประมงและสะพานปลาท่ีจ าหน่ายอาหาร
ทะเลสดและราคายอ่มเยา  เดิมสถานประกอบการท่ีพกัอาศยัในบริเวณต าบลแสมสารเป็นรีสอร์ทขนาดเลก็ มีอตัรา
การเขา้พกัมากในช่วงวนัหยุดยาว  ผูป้ระกอบการเห็นโอกาสจากการเขา้พกัระยะยาวของนักท่องเท่ียวต่างชาติ
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ายุโรป จึงมีการปรับรูปแบบการให้เขา้พกัจากรายวนัมาเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน 
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เน่ืองจากจะท าให้มีรายไดท่ี้แน่นอนมากข้ึน สถานประกอบการท่ีพกัอาศยัหลายแห่งไม่มีเอกสารสิทธ์ิในการถือ
ครองท่ีดินท่ีถูกตอ้ง เป็นการประกอบการธุรกิจหรืออาศยับนท่ีดินท ากินท่ีท าสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น  หรือเช่า
ช่วงกนัมาเป็นทอดๆ  ปัจจุบนัการลงทุนในสถานประกอบการท่ีพกัอาศยัในต าบลแสมสารไม่ใช่เพียงคนในพ้ืนท่ี
เท่านั้น แต่ความเจริญและการเติบโตของการท่องเท่ียวไดน้ าพานกัลงทุนต่างถ่ินมาลงทุนมากข้ึน แมว้า่จะทราบดี
วา่พ้ืนท่ีบางแห่งไม่มีเอกสารสิทธ์ิในการถือครองท่ีดินถูกตอ้งแต่หลายคนเห็นความคุม้ค่าท่ีจะเส่ียงลงทุน 
 

6.อภิปรายผล 
จากการศึกษาพบวา่ในขณะน้ีไดมี้การขยายตวัของสถานประกอบการท่ีพกัอาศยัและธุรกิจท่ีรองรับดา้น

ท่องเท่ียว อาทิ โรงแรม  รีสอร์ท  อพาร์ทเมนท์  สวนน ้ า  จากบริเวณพทัยาเหนือ พทัยากลาง  พทัยาใตแ้ละหาด
จอมเทียนมาสู่บริเวณอ าเภอสัตหีบ โดยเฉพาะในต าบลบางสะเหร่ สาเหตุอีกประการท่ีสนบัสนุนภาวการณ์น้ีอีก
ประการหน่ึงคือ พ้ืนท่ีในการพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นพ้ืนท่ีพทัยานั้นเกือบเต็มพ้ืนท่ีแลว้ จึงท าให้ตอ้งขยายตวั
ออกไปยงับริเวณใกลเ้คียง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทคอนโดมิเนียมและโรงแรมท่ี
ขยายตวัมายงัต าบลบางสะเหร่จ านวนมาก  ดงันั้น จากการศึกษาคร้ังน้ี  คณะผูว้จิยัจึงขอน าเสนอการวเิคราะห์ความ
เป็นไปไดใ้นการพฒันาสถานประกอบการท่ีพกัอาศยัในพ้ืนท่ีสตัหีบและใกลเ้คียง  โดยนกัวจิยัไดน้ าเคร่ืองมือทาง
ธุรกิจท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบันได้แก่ SWOT Analysis (Glaister, 1999; Valentin, 2001; Dickson, 2002)  มา
วเิคราะห์โอกาสทางธุรกิจในอนาคต 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. พ้ืนท่ีสตัหีบยงัมีท่ีดินท่ีสามารถน ามาพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์หลืออีกจ านวนมาก 

2. พ้ืนท่ีสตัหีบห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 175 กิโลเมตร ทั้งยงัมีเสน้ทางการเดินทางท่ีสะดวก  โดยใชท้าง
หลวงพิเศษ(Motor Way) หรือ ทางด่วนบูรพาวถีิ (Toll Way) ท าใหส้ามารถใชเ้วลาเดินทางจากกรุงเทพฯ เพียง 1 
ชัว่โมงเศษเท่านั้น 

3. พ้ืนท่ีสตัหีบมีแหล่งท่องเท่ียวหลากหลาย อาทิ เรือหลวงจกัรีนฤเบศร์  หาดนางรอง  หาดนางร า  เกาะ
แสมสาร  หาดน ้ าใส  และยงัมีสะพานปลาแหล่งขายอาหารทะเลสด ท่ีต าบลแสมสาร นบัเป็นจุดดึงดูดความสนใจ
ของนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอภิวชิญ ์ ปีนงั (2553) ไดท้ าการวจิยัเร่ือง การพฒันา
ศูนยก์ลางการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาจอมเทียน อ.สตัหีบ จ.ชลบุรี สตัหีบมีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงเป็นจ านวนมากซ่ึงจะช่วยพฒันาการท่องเท่ียวและทอ้งถ่ิน 

จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. พ้ืนท่ีสตัหีบยงัขาดแคลนระบบขนส่งภาคพ้ืนดินท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาโดยไม่มี

ยานพาหนะส่วนตวั 
2. พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นเขตทหาร โดยมีบางส่วนท่ีประชาชนสามารถครอบครองเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิ

ได ้การพฒันาพ้ืนท่ีในเชิงพาณิชยจึ์งถูกจ ากดัอยูใ่นเฉพาะบางส่วน  
3. ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นพ้ืนท่ีท าใหส้ถานประกอบการท่ีพกัอาศยับางแห่งถูกพฒันาข้ึนในดา้นไม่ติดทะเล 

ท าใหเ้สียโอกาสในการรับรองผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้พกัในท่ีพกัริมทะเล 
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โอกาส (Opportunities) 
1. สัตหีบอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเพียง 14 กิโลเมตร โดยสนามบินแห่งน้ีถือเป็น

ศูนยก์ลางการเดินทางโดยเคร่ืองบินของภาคตะวนัออก อยูภ่ายใตก้ารดูแลของกองทพัเรือไทย มีจุดมุ่งหมายในการ
ให้บริการทั้งในดา้นการทหารและเชิงพาณิชย ์(One Airport Two Mission) ปัจจุบนัมีเท่ียวบินพาณิชยท่ี์ใหบ้ริการ
ทั้งเส้นทางในประเทศอาทิ เชียงใหม่  ขอนแก่น  อุดรธานี  อุบลราชธานี  เกาะสมุยและภูเก็ต และเส้นทางไป
ต่างประเทศ อาทิ กวัลาลมัเปอร์  มาเก๊า  หนานฉาง และสิงคโปร์  ทั้งน้ีไดมี้การสร้างอาคารผูโ้ดยสารหลงัใหม่เพ่ือ
รองรับการเพ่ิมข้ึนของเท่ียวบินและจะสามารถรองรับผูโ้ดยสารไดป้ระมาณ 3,000,000 คนต่อปี และคาดวา่จะแลว้
เสร็จในเดือนกมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2559 

2. พ้ืนท่ีสัตหีบอยู่ติดกับเขตปกครองพิเศษพทัยา ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมของคนไทยและ
ชาวต่างชาติมาเป็นเวลานาน การพฒันาอสงัหาริมทรัพยใ์นพทัยาด าเนินมาถึงจุดอ่ิมตวัและเร่ิมมีแนวโนม้ของการ
ขยายตวัดา้นการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละการท่องเท่ียวมายงัสตัหีบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอภิวิชญ ์ ปีนงั 
(2553) ไดท้ าการวจิยัเร่ือง การพฒันาศูนยก์ลางการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาจอมเทียน อ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี พ้ืนท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาดา้นเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นโอกาสมาจาก
โครงการองคก์ารบริหารพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืในเขตเมืองพทัยาและพ้ืนท่ีเช่ือมโยง 

อุปสรรค (Threats) 
1. ปัจจุบนัสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจอยูใ่นภาวะชะลอตวั ผูค้นมีความระมดัระวงัในการใชจ่้าย ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อรูปแบบและพฤติกรรมในการติดต่องานการด าเนินธุรกิจ และการท่องเท่ียวรวมถึงการชะลอตวัในการ
ลงทุนในภาคอสงัหาริมทรัพย ์

2. การรับรู้ของคนทัว่ไปต่อสตัหีบ คือ เขตทหารเรือและเป็นท่ีอยูอ่าศยัของทหาร จึงท าใหส้ตัหีบเป็น
เหมือนทางผา่นในการเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางอ่ืน และขาดการประชาสมัพนัธ์ของแหล่งท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
 จากการประเมินโอกาสของพ้ืนท่ีสตัหีบท่ีอยูใ่กลก้รุงเทพ ฯ และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ทั้งยงัมี
เส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก จึงมีความน่าสนใจท่ีจะพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นพ้ืนท่ีน้ี เพ่ือรองรับการใชบ้ริการ
ของนักท่องเท่ียวซ่ึงประกอบด้วยชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ทั้ งน้ีรูปแบบของการพฒันาอสังหาริมทรัพย์
สามารถท าไดห้ลายรูปแบบ อาทิ รูปแบบโรงแรมท่ีสามารถพฒันาไดห้ลายลกัษณะ เช่น โรงแรมระดบัประหยดั 
(Budget Hotel)  คือโรงแรมท่ีใหบ้ริการหอ้งพกัมาตรฐาน แต่มีการใหบ้ริการท่ีจ ากดั หรือ โรงแรมบูติค (Boutique 
Hotel)  ท่ีหมายถึงโรงแรมขนาดเล็กท่ีมีรูปแบบเป็นเอกลกัษณ์ มีความพิเศษ แตกต่างจากโรงแรมแห่งอ่ืนๆ 
นอกจากนั้นยงัมีโอกาสของศูนยก์ารคา้ชุมชน (Community Mall) ซ่ึง ณ ปัจจุบนัยงัไม่มีรูปแบบการคา้ปลีกเช่นน้ี
เลยในพ้ืนท่ีสัตหีบ หรือสวนสนุก นอกจากน้ียงัพบโอกาสในการพฒันาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีพกัอาศยัระยะ
ยาวใหก้บักลุ่มผูสู้งอายไุดอี้กดว้ย เน่ืองจากสตัหีบนั้นมีบรรยากาศทะเลท่ีเงียบสงบปลอดภยั และอยูใ่กลส่ิ้งอ านวย
สะดวก เช่น สนามบิน โรงพยาบาล หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้  
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 หากพิจารณาภายในพ้ืนท่ีของสัตหีบซ่ึงส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีเขตทหารนั้นยงัมีโอกาสในการสร้างธุรกิจ
บริการเสริมใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือนกัเดินทางไดห้ลากหลาย เช่น การจดักิจกรรมพิเศษ (Event) ในลกัษณะของ
การจดัการจ าลองการึึกทหาร เป็นกิจกรรมแนวผจญภยั ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีชอบความทา้ทาย หรือการจดัการ
แข่งขนัไตรกีฬา ท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งว่ายน ้ า ข่ีจักรยาน และวิ่ง นับเป็นกิจกรรมกลางแจง้ท่ีได้รับความนิยมใน
ปัจจุบนั  อน่ึง เพ่ือให้การวางแผนธุรกิจบริการท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรค านึงถึงส่วน
ประสมการตลาดของธุรกิจบริการท่ีมีองคป์ระกอบของส่วนประสมการตลาด ทั้ง 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการใช้บริการ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผูใ้ห้บริการ (People) 
กระบวนการใหบ้ริการ (Process) และลกัษณะทางกายภาพท่ีจบัตอ้งได ้ (Physical Evidence)  
 นอกจากน้ี ภาครัฐ/ท้องถ่ินควรเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์ด้านภาพลกัษณ์และสถานท่ีน่าสนใจในการ
ท่องเท่ียวและการลงทุนใหก้บัสาธารณชนไดรั้บรู้เพ่ิมมากข้ึน  โดยอาจร่วมมือกบัภาคเอกชนและผูป้ระกอบธุรกิจ
ในพ้ืนท่ี  เพ่ือแกไ้ขการรับรู้เก่ียวกบัสัตหีบวา่เป็นเพียงพ้ืนท่ีทหารและเมืองทางผ่านเท่านั้น  นอกจากน้ีควรมีการ
เพ่ิมระบบการคมนาคมขนส่งภาคพ้ืนดินเพ่ือเพ่ิมความสะดวกและจุดเช่ือมต่อจากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
ไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีใหม้ากข้ึน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบันกัเดินทางและการหมุนเวียนการจบัจ่าย
ใชส้อยในพ้ืนท่ีใหม้ากข้ึน 
 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 (1)  มีการศึกษากบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัอ่ืน ๆ อาทิ นกัท่องเท่ียว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เก่ียวกบัการรับรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวทั้งท่ีอ าเภอสตัหีบ และ แหล่งท่องเท่ียวแห่งอ่ืน 
เพ่ือใหเ้ขา้ใจกลุ่มเป้าหมายของพ้ืนท่ีใหช้ดัเจนมากข้ึน 
 (2) ด าเนินการส ารวจสถานประกอบการท่ีพกัอาศยัในเขตพ้ืนท่ีอ าเภอสตัหีบอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้
เห็นถึงการเปล่ียนแปลง และวางแผนตอบสนองการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
8. กติติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
ในอุตสาหกรรมการบริการ  หลายบริษทัตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวกบัลูกคา้ท่ีท าก าไรใหก้บั

บริษทัและใหก้ลายเป็นลูกคา้ภกัดี ผูจ้ดัการท่ีดีควรเขา้ใจเสน้ทางการเติบโตขององคก์รโดยผา่นลูกคา้ - ไม่เพียงแต่
การดึงดูดลูกคา้ใหม่ การรักษาลูกคา้เดิมท่ีมีอยู ่โดยการสร้างแรงจูงใจให้ลูกคา้ใชจ่้ายมากข้ึนและเป็นการแนะน า
ผลิตภณัฑแ์ละบริการเพื่อลูกคา้อ่ืน ๆ ดว้ย ความภกัดีของลูกคา้เป็นหน่ึงใน ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัท่ีสุดในดา้นการตลาด 
ความภกัดีจะน าไปสู่ผลก าไรของบริษทั เพราะลูกคา้ภกัดีจะมีอิทธิพลดา้นบวกต่อผลิตภณัฑ์ และประสิทธิภาพ
การท าตลาดของบริษทั การด าเนินงานทางการเงิน และสร้างความมัง่คัง่ของผูถื้อหุน้ 

 
ค าส าคญั : ความภกัดีของลูกคา้ ธุรกิจโรงแรม  
 

ABSTRACT 
In the service industry, many companies want to build a long-term relationship with profitable 

customers and to become a loyal customers. A good manager should understand the corporate growth through 
customer - not only to attract new customers but also to retain existing customers by motivating customers to 
spend more and introduce products and services to other customers. The customer loyalty is the most important 
indicators of the marketing. Loyalty leads to company profits because customers loyalty to influence the product 
and performance marketing company, financial operations and create wealth for shareholders. 

 
KEYWORDS: Customer Loyalty Hotel Business 

 
บทน า 

ปัจจุบนัอุตสาหกรรมโรงแรมไดรั้บการยอมรับว่าเป็นอุตสาหกรรมระดบัโลกท่ีมีผูใ้ห้บริการมากมาย
และหลากหลายรูปแบบและแพร่กระจายไปทัว่โลก ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมาความตอ้งการและอุปทานของ
การบริการท่ีเพ่ิมข้ึนและแตกต่างไปจากอดีต ลูกคา้ตอ้งการการตอ้นรับ   ท่ีเหนือกว่าการบริการแบบดั้ งเดิม 
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ส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเพ่ิมจ านวนมากข้ึน การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการบริการทัว่โลกน าไปสู่การแข่งขนั
ท่ีรุนแรง เน่ืองจากปริมาณคู่แข่งท่ีเพ่ิมข้ึน  

ดงันั้นความจ าเป็นส าหรับธุรกิจโรงแรมท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากการแข่งขนัดว้ยสองกลยทุธ์พ้ืนฐานท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ 

1. เป็นผูน้ าตน้ทุนต ่า ผา่นกลยทุธ์การตลาด ไดแ้ก่ การลด แลก แจก แถมและของรางวลั 
2. การพฒันาความภกัดี โดยการมอบผลประโยชน์ท่ีไม่ซ ้ ากบัลูกคา้อ่ืน 
โรงแรมพยายามท่ีจะปรับปรุงส่วนแบ่งการตลาดโดยการลดราคา แต่อาจมีความเส่ียงร้ายแรงและ

ผลกระทบต่อของโรงแรมขนาดกลางและการท าก าไรในระยะยาว ผลท่ีตามมาคือคุณภาพของการให้บริการจะ
ลดลง ราคาท่ีไดก้ลายเป็นกุญแจส าคญัในการให้บริการของโรงแรม ท่ีแยกความแตกต่างจากคู่แข่งและการท่ีจะ
ไดรั้บความภกัดีจากลูกคา้ 

การสร้างและรักษาความภกัดีของลูกคา้เป็นส่ิงส าคญัต่อการด ารงธุรกิจของโรงแรมไวใ้นสภาพแวดลอ้ม
ท่ีมีการแข่งขนัรุนแรง Hun and Back( 2008: 46 - 490) กล่าววา่การดึงดูดลูกคา้ใหม่  มีค่าใชจ่้ายสูงกวา่การรักษา
ลูกคา้เดิม 10 เท่า ดงันั้นธุรกิจพยายามคน้หาวิธีการหรือกลยทุธ์ท่ีจะน ามาใชเ้พื่อท่ีจะไดส่้วนแบ่งการตลาดใหม่ 
และลูกคา้ในระยะยาวมากข้ึน โดยวิธีการท าก าไรจากลูกคา้ภกัดี จากรายงานการวิจยัของ Ali et al(2013: 9- 26) 
เปิดเผยวา่ปัจจยัท่ีอาจน าไปสู่ความภกัดีของลูกคา้ในอุตสาหกรรมโรงแรมคือ โปรแกรมความภกัดี กลยทุธ์บอกต่อ 
การรับรู้ในคุณภาพบริการ การรับรู้ในภาพลกัษณ์ท่ีพึงพอใจและความไวว้างใจของลูกคา้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคญั 

  

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือใหผู้ท่ี้ท าธุรกิจในปัจจุบนัควรใชก้ลยทุธ์ความภกัดีในตราสินคา้ 

2. เพ่ือใหเ้ลง็เห็นความภกัดีในตราสินคา้มีความส าคญัต่อธุรกิจ     
 

ความภักดีของลูกค้า 
 ในบริบทของธุร กิจ  ความภักดีของลูกค้าหมายถึง  ความตั้ ง ใจของลูกค้า ท่ี ย ังคงอุปถัมภ์ 

บ ริษัท อยู่ ใ น ระยะ เ วล าน านและแนะน า ผ ลิ ตภัณฑ์และบ ริ ก า รของบ ริษัทต่ อ ให้ กับ เ พ่ื อนและ 
ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ดว้ย Lovelock and Wirtz (2011) ลูกคา้ภกัดีจะไม่เปล่ียนแปลงไปใชบ้ริการท่ีอ่ืน และไม่ไดใ้ห้
ความส าคญักับขนาดของธุรกิจ และราคาท่ีมีการเปล่ียนแปลง Reichheld(2002: 126) นักวิจัยพบว่าก่อนหน้า
ความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างความภกัดีของลูกคา้และประสิทธิภาพขององค์กร Lovelock and Wirtz (2011) 
บริษทัจะไดป้ระโยชน์จากค่าใชจ่้ายทางการตลาดท่ีลดลง การเพ่ิมของยอดขายและการด าเนินงานท่ีลดลง เช่น การ
เปล่ียนสินคา้หรือการลดราคาสินคา้ เพ่ือแกไ้ขปัญหาลูกคา้ไม่พึงพอใจ เป็นตน้ ดงันั้นในอุตสาหกรรมโรงแรม
กุญแจประการหน่ึงท่ีจะท าใหโ้รงแรมประสบความส าเร็จ คือการสร้างความภกัดีของลูกคา้โดยการรักษาลูกคา้ไว ้
Edwin and Sheryl(2013: 642- 659 ) นอกจากน้ี Sheth and Mittal (2004) อธิบายว่าความภักดีของลูกค้าใน
อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นความมุ่งมัน่ในตราสินคา้ของโรงแรมโดยข้ึนอยู่กบัทศันคติท่ีดี ความมัน่คงและการ
ประจกัษใ์นเร่ืองสินคา้และบริการ ลูกคา้ภกัดีไม่มีแนวโนม้ท่ีจะสนบัสนุนหรือเปล่ียนไปใชบ้ริการยงัโรงแรมอ่ืน 
ส าหรับบริการในระดบัเดียวกนั ความส าเร็จขององคก์รข้ึนอยูก่บัความสามารถในการรักษาความสมัพนัธ์กบัลูกคา้
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ท่ีมีประสิทธิภาพ Ranade K (2012) ผลประโยชน์ทางการเงินส าหรับธุรกิจท่ีรักษาการเติบโตของลูกคา้ท่ีมีความ
ภกัดีต่อบริษทัจะประสบความส าเร็จในการจดัการความภกัดีของลูกคา้โดยการปรับปรุงขอ้มูลพ้ืนฐานของลูกคา้ 
ระบุลูกคา้ท่ีพึงประสงคแ์ละการตั้งค่าเป้าหมายร้อยละของฐานลูกคา้ท่ีมีความภกัดีเพ่ิมข้ึน ผลก าไรประจ าปีของ
องคก์รจะสูงข้ึน เน่ืองจากความภกัดีของลูกคา้ ซ่ึงมีลกัษณะพฤติกรรม ดงัน้ี  1. ซ้ือมากข้ึน 2. ซ้ือขา้มสายผลิตภณัฑ ์
3. ยินดีจ่ายค่าสินคา้หรือบริการเพ่ิม 4. มีการสอนใช้งานผลิตภัณฑ์น้อยลง  5. ไม่จ าเป็นตอ้งมีการสนับสนุน                
การขาย 6. มีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือหรือใชบ้ริการจาก ผูใ้ห้บริการรายเดียว 7. อนุญาตบริษทัอา้งอิงช่ือลูกคา้ เพื่อความ
น่าเช่ือถือ 

ความส าคญัของความภักดขีองลูกค้า  
1. ต้นทุนที่ลดลง (Reduced Costs) ผูส้นับสนุนจ านวนมากท่ีแข็งแกร่ง จะสร้างความเป็นเลิศทาง

การตลาดของบริษทัให้ดีท่ีสุดได ้ผูส้นบัสนุนเหล่าน้ีสามารถช่วยประหยดัค่าโฆษณาและค่าใชจ่้ายทางการตลาด 
การบอกต่อเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการรักษาลูกคา้จะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการ
แสวงหาลูกคา้ใหม่ การสร้างความภกัดีในรูปแบบฐานลูกคา้ท่ีแข็งแกร่งซ่ึงจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตข้ึน Febbie 
(2015) 

2. การซื้อซ ้า (Repeat Business) องคก์รท่ีไดรั้บรางวลัจากความไวว้างใจจากลูกคา้ภกัดีจะง่ายต่อการขาย
ขา้มและการเพ่ิมปริมาณการสั่งซ้ือหรือใชบ้ริการกบัลูกคา้เม่ือเทียบกบัลูกคา้ใหม่ ลูกคา้เหล่าน้ีโดยทัว่ไปใหค้วาม
คิดเห็นอยา่งจริงใจท่ีจะช่วยปรับปรุงตราสินคา้ องคก์รสามารถน าลูกคา้มาร่วมมือเพ่ือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนทนัที 
เพื่อเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา้ ดงันั้นลูกคา้ภกัดีมีแนวโน้มท่ีจะซ้ือซ ้ าหรือกลบัมาใชบ้ริการซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั
ส าหรับองคก์รท่ีจะอยูร่อดในระยะยาว Febbie (2015) 

3. ป้องกนัธุรกจิจากคู่แข่ง (Insulate your Business from Competitors) ลูกคา้ภกัดี จะยดึมัน่กบัตราสินคา้
เพราะลูกคา้ไวว้างใจ องค์กรท่ีมีฐานลูกคา้ท่ีภกัดีมีภูมิคุม้กนัทั้งการแข่งขนัและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
Febbie (2015) 
 ประโยชน์เชิงสัมพนัธ์ส าหรับลูกค้า 

Marzo-Navarro et al (2004: 505 - 526) ระบุวา่องคก์รสามารถรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ โดยการ
รักษาค ามัน่สัญญา ประโยชน์ของรักษาค ามัน่ จะเกิดความสัมพนัธ์ท่ีมัน่คง ตวัอย่างเช่น การเพ่ิมข้ึนของความ
เช่ือมัน่ ความเส่ียงท่ีลดลง ขอ้ไดเ้ปรียบทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึนและประสิทธิภาพในกระบวนการตดัสินใจท่ีรวดเร็ว 
ผลประโยชน์เหล่าน้ีถูกก าหนดโดยความสัมพนัธ์ท่ีจดัตั้งข้ึนและสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลกั ไดแ้ก่ 1. 
ประโยชน์การท างาน รวมถึงการประหยดัเวลาสะดวกสบายท าให้การตดัสินใจซ้ือท่ีดีท่ีสุด 2. ผลประโยชน์ทาง
สังคม รวมถึงวิธีการท่ีน่าพอใจและสะดวกสบาย การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีมัน่คงกับลูกคา้จะช่วยลดปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเลือกซ้ือและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการตดัสินใจ 

ประโยชน์เชิงสัมพนัธ์ส าหรับองค์กร 
กลยทุธ์ทางธุรกิจของการรักษาลูกคา้โดยท าใหลู้กคา้มีความภกัดีต่อตราสินคา้ จะท าใหเ้กิดผลก าไรมาก

ข้ึนจากการรักษาลูกคา้ท่ีมีอยู่มากกว่าการดึงดูดลูกคา้ใหม่ ความภกัดีของลูกคา้น าไปสู่ธุรกิจท่ีดีข้ึนในอนาคต 
ลูกคา้ท่ีมีความภกัดีจะช่วยเสริมสร้างภาพลกัษณ์ ท าให้เป็นเร่ืองยากส าหรับคู่แข่งท่ีจะดึงดูดลูกคา้และช่วยให้
องคก์รสามารถตั้งราคาสินคา้หรือบริการท่ีสูงข้ึนได ้Marzo-Navarro et al(2004:505 - 526) 
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 ประโยชน์ของความภักดต่ีอตราสินค้า 
Marketing Science Institute อา้งอิงใน Keller( 2003) ได้ให้ความหมายของคุณค่าตราสินคา้ไวว้่าเป็น

กลุ่มของความสมัพนัธ์และพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัตราสินคา้ของลูกคา้ ช่องทางการจดัจ าหน่ายและเจา้ของบริษทั ซ่ึง
ท าใหต้ราสินคา้นั้น ๆ สามารถสร้างยอดขายและผลก าไรได ้ท าใหต้ราสินคา้แขง็แกร่งมีความมัน่คงท่ีแตกต่างและ
มีความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่ง ตราสินคา้ท่ีดีจะเพ่ิมความสนใจให้กบัลูกคา้ และจะกลายเป็นตวัเลือกแรกส าหรับ
ลูกคา้ ดงันั้นตราสินคา้ของบริษทัจะมีอิทธิพลต่อความภกัดีของลูกคา้ ตราสินคา้ท่ีใชใ้นการระบุสินคา้หรือบริการ
บางอยา่งกบัคนอ่ืน ๆ จะประกอบดว้ยค า เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ภาพและสี ตราสินคา้แสดงถึงพนัธกิจขององคก์ร
และลักษณะของสินค้า ตราสินค้าท่ีได้รับการยอมรับแสดงว่าสินค้าหรือบริการนั้ นมีคุณภาพดี (Uncle et 
al(2003:294 - 316) กล่าววา่ประโยชน์ท่ีเกิดจากความภกัดีตราสินคา้คือ การกระจายของการตลาดแบบบอกต่อ ซ่ึง
เป็นการเพ่ิมช่ือเสียงและภาพพจน์ของตราสินคา้และก่อใหเ้กิดลูกคา้ใหม่มากข้ึน คุณค่าเพ่ิมท่ีผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บจาก
ตราสินคา้จะช่วยเพ่ิมความมัน่ใจในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เพราะการซ้ือสินคา้จากตราสินคา้ท่ีรู้จกัจะช่วยลดความ
เส่ียงในการซ้ือลง  

ปัจจยัสนับสนุนความภักดขีองลูกค้า 
คุณภาพบริการ เป็นมโนทัศน์และการประเมินของผูรั้บบริการโดยท าการเปรียบเทียบระหว่างการ

บริการท่ีคาดหวงั (expectation service) กบัการบริการท่ีรับรู้จริง (perception service) จากผูใ้ห้บริการ ซ่ึงหากผู ้
ให้บริการสามารถให้บริการท่ีสอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการหรือบริการในระดบัสูงกว่าท่ี
ผูรั้บบริการคาดหวงัได ้จะส่งผลใหก้ารบริการดงักล่าวเกิดคุณภาพการใหบ้ริการซ่ึงจะท าใหผู้รั้บบริการเกิดความ
พึงพอใจเป็นอยา่งมาก  

ความเช่ือถือ Sigh and Sirdeshmukh (2000:156 - 167) ระบุว่า ความเช่ือถือมีความส าคัญอย่างมาก
ส าหรับการสร้าง และรักษาความสัมพนัธ์ระยะยาวในธุรกิจ Sharma,(2003) กล่าวว่าความน่าเช่ือถือเป็นตวัแปร
ส าคญัเพื่อให้บรรลุความมุ่งมัน่และเป็นปัจจยัส าคญัในความสัมพนัธ์ ทั้ งทางตรรกและประสบการณ์ของลูกคา้ 
Papadopoulou et al (2001:322 -332) ยืนยนัว่า ความน่าเช่ือถือเป็นส่ิงจ าเป็นในการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้
ระยะยาวในสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ  ท่ีเปล่ียนแปลง ความน่าเช่ือถือเป็นการรักษาระยะความสัมพนัธ์ระหวา่งผู ้
ใหบ้ริการและลูกคา้อยา่งยาวนาน 
 คุณค่า Zeithaml and Bitner (2000) ช้ีให้เห็นว่ามูลค่าการรับรู้เป็นผลมาจากความคาดหวงัก่อนการซ้ือ
สินคา้หรือบริการ ระหวา่งการท าธุรกรรมและการประเมินผลหลงัการซ้ือ      การรับรู้คือ การประเมินจากลูกคา้ใน
การเสนอขายท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของการรับรู้ถึงส่ิงท่ีจะไดรั้บทั้งในรูปแบบตวัสินคา้หรือบริการ การศึกษาหลายแห่ง
ยอมรับคุณค่าเป็นแรงผลกัดนัท่ีส าคญัท่ีสุดของความภกัดีของลูกคา้ เช่น Kanagal (2009 :1 – 17) Ali etal (2013 :9 
- 26 ) คุณค่าเป็นวิธีการท่ีจ าเป็นเพ่ือให้บริษทัสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั Ramanathan and Ramanathan
(2011) พบวา่ "ความคุม้ค่า" เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัในการสร้างความตั้งใจของลูกคา้ท่ีจะอยูก่บัโรงแรมเดิมอีก
คร้ัง เม่ือลูกคา้ตดัสินใจว่าจะกลบัไปยงัผูใ้ห้บริการเดิม Krasna(2008:12- 15 ) พบว่าหน่ึงในเหตุผลท่ีว่าท าไม
ผลตอบแทนของผูเ้ขา้พกัโรงแรม โรงแรมเดียวกนัเกิดจากการรวมกนัของการบริการท่ีน าเสนอและแพคเกจท่ี
ก าหนดเอง แมว้า่นกัท่องเท่ียวเอเชียมีงบประมาณมากข้ึน แต่ยงัค  านึงถึงวธีิท่ีซ้ือเพื่อใหไ้ดร้าคาถูก  
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ความพงึพอใจ คือปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีความภกัดีของลูกคา้และเป็นการรักษา
ลูกคา้ เม่ือลูกคา้รับรู้บริการท่ีดี Reichheld (1996) กล่าววา่การเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ของอตัราผลตอบแทนจากการเก็บ
ขอ้มูลลูกคา้จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 75 ในมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ความ พึงพอใจของลูกคา้การวจิยัเป็นส่ิงส าคญัเพราะมีการ
เช่ือมโยงโดยตรงกบัพฤติกรรม การดึงดูดลูกคา้เป็นเร่ืองยากมากข้ึนในปัจจุบนัเน่ืองจากการความทา้ทายในการ
แข่งขนัและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรักษาปริมาณของธุรกิจในการแข่งขนั ปัจจุบนัลูกคา้ตอ้งการส่ิงส าคญั 3 ประการ 
ไดแ้ก่  1.ทางเลือกท่ีเพ่ิมข้ึน 2. มูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึน และ 3. การบริการชั้นยอด Kandampully and Suhartanto (2000: 346 
-351 )กล่าววา่การแข่งขนัท่ีรุนแรงและความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา  ส่ิงท่ีโรงแรมสามารถท าไดเ้พ่ือ
รักษาความพึงพอใจของลูกคา้คือ การรู้ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการและส่ิงท่ีท าให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการเป็นส่ิงส าคญั 
Gupta and Zeithml (2006:718- 739) กล่าวว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นการประเมินผลของผลิตภณัฑ์หรือ
บริการท่ีได้รับ ไม่ว่าจะตรงกับความต้องการและความคาดหวงัหรือไม่ ความพึงพอใจมีความเก่ียวขอ้งกับ
ความรู้สึกของความสุขท่ีท าให้ลูกคา้รู้สึกดีหรือความรู้สึกของความสุขท่ีไดรั้บ จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ
ของลูกคา้ของ ระดบัความพึงพอใจเป็นผลมาจากความแตกต่างระหวา่งผลการด าเนินงานท่ีคาดหวงัและการรับรู้ 
ถ้าการรับรู้ตอบสนองความคาดหวงัหรือเกินความคาดหวงัของลูกค้า ลูกค้าจะมีความพึงพอใจ Kotler and 
Armstrong (2010) นอกจากน้ี Choi and Chu (2001:277 -297) พบวา่คุณภาพของพนกังานและความคุม้ค่าหอ้งพกั
มีสามปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีเป็นตวัก าหนดความพึงพอใจของนกัเดินทาง การส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้จะ
แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเก่ียวกบัประสบการณ์การซ้ือก่อนหนา้น้ี สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมท่ี
ผ่านมา แต่ไม่สามารถน ามาใชเ้ป็นค าท านายท่ีเช่ือถือไดส้ าหรับพฤติกรรมในอนาคต อย่างไรก็ตามการส ารวจ
ความภกัดีของลูกคา้อาจคาดการณ์ส่ิงท่ีลูกคา้ช่ืนชอบมากท่ีสุดในสินคา้หรือบริการได ้Woodlock et al(2003:304 -
314) 

เป้าหมายท่ีผูป้ระกอบการโรงแรมจะตอ้งมุ่งมัน่และให้มีอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของลูกคา้ 
Liang (2008:167-175) หลายงานวิจยัพบว่าความพึงพอใจมีอิทธิพลโดยตรงต่อความภกัดีของลูกคา้ ลูกคา้ท่ีพึง
พอใจจะมีความตั้ งใจในการกลับมาใช้บริการในอนาคต ดังนั้ นเพ่ือจะประสบความส าเร็จ โรงแรมจะตอ้ง
ด าเนินการตามนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพในการรักษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีอยู่ อย่างไรก็ตาม Cheng and 
Zabid (2013:99-112) กล่าววา่ความพึงพอใจจะส่งเสริมให้เกิดความภกัดี ซ่ึงจ าเป็นส าหรับการรักษาทศันคติท่ีดี
และส าหรับการแนะน าและการซ้ือจากบริษทัเดิม ความภกัดีท่ีแทจ้ริงคือ การท่ีลูกคา้กลายเป็นผูส้นบัสนุนบริษทั 
โดยไม่ตอ้งสร้างแรงจูงใจ Anderson and Jacobsen (2000)  

ภาพพจน์องค์กร Brown et al (2006:99 -106) กล่าวว่าภาพของบริษทั คือ ผลท่ีถูกสร้างข้ึนในใจของ
ผูบ้ริโภคและมีความเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะกายภาพ และพฤติกรรมของบุคลากร ภาพขององคก์รจะเก่ียวขอ้งกบัช่ือ
ธุรกิจท่ีหลากหลาย สินคา้หรือบริการต่าง ๆ สถาปัตยกรรม วฒันธรรมและอุดมการณ์ของบริษทั ส่ิงเหล่าน้ีคือ
ผลรวมของความเช่ือ ความคิดและการแสดงผลท่ีผูบ้ริโภคมีต่อองค์กร Tang (2007:57 - 62) นอกจากน้ี รวมถึง             
โลโกข้องบริษทัและราคาผลิตภณัฑแ์ละบริการของบริษทั Kwek, Yeong and Hiew (2011:4813 - 4823) ในระยะ
สั้นภาพลกัษณ์แสดงให้เห็นถึงการรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อตราสินคา้และส่ิงท่ีรับรู้หรือเช่ือถือเก่ียวกบัองค์กร 
Kandampully and Suhartanto(2000:346 - 351) ช้ีให้เห็นวา่ภาพของโรงแรมเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดความ
ตั้งใจของลูกคา้ท่ี จะซ้ือซ ้ าและให้ค  าแนะน าจึงมีบทบาทส าคญัในความภักดีของลูกคา้ ในฐานะท่ีเป็นความ
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ตอ้งการของลูกคา้กลายเป็นความซบัซอ้นมากข้ึนและการแข่งขนั ท่ีรุนแรงมากข้ึนจะกลายเป็นผูจ้ดัการโรงแรมจะ
ทรงตวักบัความทา้ทายใหม่ในการ รักษาลูกคา้ท่ีมีอยู่ของพวกเขาในการท่ีจะเขา้พกั ดงันั้นการมุ่งเนน้เฉพาะใน
ความภกัดีของลูกคา้เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นเพ่ือความอยูร่อดในธุรกิจในอนาคตของโรงแรม 

  

สรุป 
ปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมมีการแข่งขนัรุนแรง เน่ืองจากมีการขยายตวัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการ

ส่งเสริมจากภาครัฐ ซ่ึงมีผลต่อการด าเนินงานของโรงแรม ดงันั้นความภกัดีจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ เพราะสามารถ
เพ่ิมยอดขาย สร้างผลก าไรจากสินคา้หรือบริการ และการเติบโตในระยะยาวได ้การรักษาฐานลูกคา้เดิมและการ
แสวงหาลูกคา้ใหม่ เป็นส่ิงส าคญัอย่างมากของการตลาดในยุคปัจจุบนัเพราะลูกคา้เดิมจะบอกต่อในเชิงบวกแก่
บุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและมีการซ้ือบริการซ ้ า ซ่ึงลูกคา้เดิมจะไม่อ่อนไหวต่อราคาสินคา้ท่ีเปล่ียนแปลง และมีขอ้
ร้องเรียนเร่ืองสินคา้หรือบริการไม่มาก ดงันั้นความภกัดีของลูกคา้จึงเป็นกลยทุธ์การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพและ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดต้รงเป้าหมาย และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจโรงแรมดว้ย  

 

ข้อเสนอแนะ 
1.ให้บริการท่ีสอดคลอ้งตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการหรือบริการในระดบัสูงกวา่ท่ีผูรั้บบริการ

คาดหวงัได ้ 
2.สร้างความน่าเช่ือถือเป็นส่ิงจ าเป็นในการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ระยะยาวในสภาพแวดลอ้มทาง

ธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง  
3. ความพึงพอใจมีอิทธิพลโดยตรงต่อความภักดีของลูกคา้ ลูกคา้ท่ีพึงพอใจจะมีความตั้งใจในการ

กลบัมาใชบ้ริการในอนาคต  
4. ภาพพจน์องคก์ร คือ ผลท่ีถูกสร้างข้ึนในใจของผูบ้ริโภคและมีความเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะกายภาพ และ

พฤติกรรมของบุคลากร ภาพขององคก์รจะเก่ียวขอ้งกบัช่ือธุรกิจท่ีหลากหลาย สินคา้หรือบริการต่าง ๆ สถาปัตยก
รรม วฒันธรรมและอุดมการณ์ของบริษทั ส่ิงเหล่าน้ีคือผลรวมของความเช่ือ ความคิดและการแสดงผลท่ีผูบ้ริโภค
มีต่อองคก์ร 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นมอือาชีพของทหารการเงินทีม่ต่ีอคุณภาพ 
รายงานการเงินของส่วนราชการในเขตกองทพัภาคที ่1 

THE RELATIONSHIP BETWEEN MILITARY FINANCE PROFESSIONALS 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นมืออาชีพของทหารการเงินท่ีมีต่อคุณภาพรายงานการเงินของ
ส่วนราชการทหารในเขตกองทพัภาคท่ี 1ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคอ์ธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นมืออาชีพ
ของทหารการเงินท่ีมีต่อคุณภาพรายงานการเงินของส่วนราชการทหารในเขตกองทพัภาคท่ี 1ท าการศึกษาขอ้มูล
จากหวัหนา้ทหารการเงินของส่วนราชการทหารในเขตกองทพัภาคท่ี 1 จ านวน 130 นาย โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลประกอบด้วย การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และใช้การ
วเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบวา่ ความความเป็นมืออาชีพของทหาร
การเงินดา้นการเรียนรู้อยา่งชาญฉลาดและดา้นบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม หาก
พิจารณาความเป็นมืออาชีพของทหารการเงินกบัคุณภาพรายงานทางการเงินเป็นรายดา้นพบว่า 1) ทกัษะดา้น
บุคคลมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพรายงานทางการเงินดา้นความเขา้ใจได ้2) ทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ี 
และทกัษะดา้นบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพรายงานทางการเงินดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 3) ทกัษะ
ดา้นการเรียนรู้อยา่งชาญฉลาด และทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ี มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพรายงาน
ทางการเงินดา้นความเช่ือถือได ้และ 4) ทกัษะดา้นการเรียนรู้อยา่งชาญฉลาด ทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติั
หน้าท่ี ทกัษะดา้นบุคคล และทกัษะดา้นความสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพรายงาน
ทางการเงินดา้นการเปรียบเทียบกนัไดโ้ดยลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 
ค าส าคญั: ความเป็นมืออาชีพ, คุณภาพรายงานการเงิน, นายทหารการเงิน 
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ABSTRACT  
 The study aims to explain the relationship between military finance professionals and the quality of the 
military financial statements in the 1st Army Area. It was conducted with 130 chief financial officers in the 1st 
Army Area, utilizing a questionnaire to collect data. Descriptive analysis and multiple regression analysis were 
used to test the hypotheses of the study. Based on the analyses, it was found that the professionalism of the officers 
with regard to intellectual skills and personal factors were correlated with the overall quality of financial 
statements. When considering the professionalism of the military with the quality of financial statements in 
different factors, it was found that 1) personal skills were correlated with the quality of financial statements with 
regard to comprehension; 2) technical and operational skills and personal skills were correlated with the quality 
of financial statements with regard to decision making; 3) Intellectual skills and technical and operational skills 
were correlated with  the quality of financial statements with regard to reliability; and 4)  intellectual skills, 
technical and operational skills, personal skills, relationship and communication skills were correlated in the same 
direction with the quality of the financial statements with regard to comparison. 
 
KEYWORDS:  Professional, Quality Financial Statement, Financial officer 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
รายงานการเงินถือเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีส าคญัเป็นอยา่งยิง่ของแต่ละองคก์ร ตามกรอบแนวคิดส าหรับการ

รายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ไดร้ะบุไวว้่า วตัถุประสงค์ของรายงานทางการเงิน คือ การให้ขอ้มูลทาง
การเงินเก่ียวกบักิจการท่ีเสนอรายงานท่ีมีประโยชน์ต่อผูถื้อลงทุน ผูใ้หกู้ย้ืม หรือเจา้หน้ีอ่ืน ทั้งในปัจจุบนัและใน
อนาคต เพ่ือตดัสินใจเก่ียวกบัการใหท้รัพยากรแก่กิจการ การติดสินใจเหล่าน้ีเก่ียวกบัการซ้ือขาย หรือถือตราสาร
ทุนและตราสารหน้ีและการให้หรือช าระเงินกูแ้ละสินเช่ือในรูปแบบอ่ืน ทั้งน้ี เพราะผูใ้ชง้บการเงินเกือบทุกราย
ตอ้งการติดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เช่น การตัดสินใจว่าเม่ือใดจะซ้ือหรือจะขายตราสารทุน การประมินความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร การประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายหรือให้ประโยชน์อ่ืนกบั
พนกังานของกิจการ การประเมินหลกัประกนัส าหรับจ านวนเงินท่ีใหกิ้จการยมื การก าหนดนโยบายภาษีอากร การ
ก าหนดก าไรและเงินปันผลท่ีจดัสรรได ้การจดัท าและใชส้ถิติรายไดป้ระชาชาติ การกบักิจกรรมของกิจการ เป็น
ตน้ (สภาวชิาชีพบญัชี, 2558) 
 ส าหรับการด าเนินการของกองทพับกมีการใชเ้งินงบประมาณของแผ่นดินในการบริหารจดัการ ดงันั้น
จึงไดมี้การจดัตั้งองคก์รการเงินข้ึนมา เรียกวา่กรมการเงินทหารบก เพ่ือด าเนินการเก่ียวกบัการรับ-จ่าย และจดัท า
รายงานทางการเงิน เพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูลและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินเก่ียวกับการด าเนินงานของ
หน่วยงาน เสนอไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ภายใตส้ภาพแวดลอ้มของการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัในปัจจุบนัท่ีตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพของ
ตนเองอยา่งต่อเน่ืองและมีความสลบัซบัซอ้นมากยิ่งข้ึนกวา่ในอดีตท่ีผ่านมาท าให ้ บุคลากรหรือบุคคลในองคก์ร
ตอ้งมีการพฒันาตนเองเพ่ือให้สอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มของการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนั  กรมการเงิน
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ทหารบกในฐานะท่ีเป็นหน่วยข้ึนตรงกบักองทพับกและเป็นหน่วยบงัคบับญัชาทหารการเงินทุกนาย  จ าตอ้งมีการ
ฝึกและพฒันาขีดความรู้  ความสามารถ  ให้ก าลงัพลภายในเหล่าสามารถปฏิบติังานดา้นการเงินและการบญัชีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบับริบทดงักล่าว 
  จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาในฐานะท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานทางดา้นการเงินในส่วนกองทพัภาคท่ี 1 
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นมืออาชีพของเหล่าทหารการเงินท่ีมีต่อคุณภาพรายงาน
การเงินของส่วนราชการทหารในเขตกองทพัภาคท่ี 1โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเป็น
มืออาชีพของทหารการเงินท่ีมีต่อคุณภาพรายงานการเงิน ผลลพัธ์ท่ีไดรั้บจะเป็นประโยชน์ต่อผูศึ้กษาและบุคคล
หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ใชใ้นการพฒันาการจดัท ารายงานทางการเงินใหมี้คุณภาพในล าดบัต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ืออธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นมืออาชีพของทหาร
การเงินท่ีมีต่อคุณภาพรายงานการเงินของส่วนราชการทหารในเขตกองทพัภาคท่ี 1 ส าหรับการพยากรณ์คุณภาพ
รายงานการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยวตัถุประสงคย์อ่ย ไดแ้ก่ 
  1. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นมืออาชีพของทหารการเงินกบัคุณภาพรายงานการเงินดา้น
ความเขา้ใจของส่วนราชการทหารในเขตกองทพัภาคท่ี 1 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นมืออาชีพของทหารการเงินกบัคุณภาพรายงานการเงินดา้น
ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของส่วนราชการทหารในเขตกองทพัภาคท่ี 1 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นมืออาชีพของทหารการเงินกบัคุณภาพรายงานการเงินดา้น
ความเช่ือถือไดข้องส่วนราชการทหารในเขตกองทพัภาคท่ี 1 
 4. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นมืออาชีพของทหารการเงินกบัคุณภาพรายงานการเงินดา้น
การเปรียบเทียบกนัไดข้องส่วนราชการทหารในเขตกองทพัภาคท่ี 1 
 

3. สมมติฐานการศึกษา 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ความเป็นมืออาชีพของทหารการเงินมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพรายงานการเงินดา้น
ความเขา้ใจไดข้องส่วนราชการทหารในเขตกองทพัภาคท่ี 1 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ความเป็นมืออาชีพของทหารการเงินมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพรายงานการเงินดา้น
ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของส่วนราชการทหารในเขตกองทพัภาคท่ี 1 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ความเป็นมืออาชีพของทหารการเงินมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพรายงานการเงินดา้น
ความเช่ือถือไดข้องส่วนราชการทหารในเขตกองทพัภาคท่ี 1 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 4 ความเป็นมืออาชีพของทหารการเงินมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพรายงานการเงินดา้น
การเปรียบเทียบกนัไดข้องส่วนราชการทหารในเขตกองทพัภาคท่ี 1 
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4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 4.1 ตัวแปรอิสระ ความเป็นมืออาชีพของทหารการเงิน  โดยประยุกต์แนวคิดจากมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 3 เร่ือง ทกัษะทางวิชาชีพ (2548) ประกอบดว้ยทกัษะ 5 
ดา้น ดงัน้ี       
  4.1.1 ทกัษะดา้นการเรียนรู้อยา่งชาญฉลาด หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ การประยกุต ์การวเิคราะห์ 
การสงัเคราะห์ การประเมินผล การศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
  4.1.2 ทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ี หมายถึง ทกัษะเฉพาะส าหรับศาสตร์วิชาการบญัชี 
และการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ 
  4.1.3 ทกัษะดา้นบุคคล หมายถึง เจตคติ จริยธรรม และพฤติกรรมของเจา้หนา้ท่ีการเงิน การบริหาร
จดัการตนเอง ความสามารถในการคาดคะเนและความสงสยัอยา่งมืออาชีพ 
  4.1.4 ทกัษะดา้นความสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสารหมายถึง ความสามารถในการท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น การรับและถ่ายทอดสารสนเทศ สร้างดุลพินิจท่ีมีเหตุผลและการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ   
  4.1.5 ทกัษะดา้นองคก์รและการบริหารจดัการธุรกิจ หมายถึง ความสามารถใน การบริหารจดัการ
หน่วยงาน การวางแผนกลยทุธ์ และการตดัสินใจอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.2 ตัวแปรตาม คุณภาพรายงานการเงิน โดยประยุกต์แนวคิดจากคุณภาพของงบการเงินของกรอบ
แนวคิดส าหรับรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (สภาวชิาชีพบญัชี, 2558) ประกอบดว้ย  4 ดา้น ดงัน้ี 
 4.2.1 ความเขา้ใจได้ หมายถึง ขอ้มูลในงบการเงินท่ีมีคุณสมบัติของความเข้าใจได้เม่ือผูใ้ชง้บ
การเงินท่ีมีความรู้ตามควรเก่ียวกบัหน่วยงานราชการทหาร 
  4.2.2 ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ หมายถึง ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเพ่ือการบริหารงาน
ราชการของหน่วย 
  4.2.3 ความเช่ือถือได ้หมายถึง ขอ้มูลท่ีมีคุณสมบติัท่ีมีความเช่ือไดห้ากปราศจากความผิดพลาดท่ีมี
นยัส าคญัและความล าเอียง 
  4.2.4 การเปรียบเทียบกนัได ้หมายถึง งบการเงินท่ีสามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหวา่งกิจการ
เพ่ือประเมินฐานะทางการเงินหรือการวดัมูลค่าการแสดงผลกระทบทางการเงินของรายการเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีมี
ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั 
 

               ตวัแปรอสิระ       ตวัแประตาม 

   ความเป็นมอือาชีพของทหารการเงนิ 
1. ทกัษะดา้นการเรียนรู้อยา่งชาญฉลาด 
2. ทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ี 
3. ทกัษะดา้นบุคคล 
4. ทกัษะดา้นความสมัพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร 
5. ทกัษะดา้นองคก์รและการบริหารจดัการธุรกิจ 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

         คุณภาพรายงานการเงนิ 
1. ดา้นความเขา้ใจได ้
2.  ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
3.  ดา้นความเช่ือถือได ้
4.  ดา้นการเปรียบเทียบกนัได ้
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5. วธีิด าเนินการวจัิย 
  5.1 แบบแผนการวจิยั 
  การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงประจกัษ ์ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความเป็นมืออาชีพของ
นายทหารการเงินกบัคุณภาพรายงานทางการเงินของส่วนราชการในเขตกองทพัภาคท่ี 1 
  5.2 ประชากรและตวัอย่าง   
  ประชากร คือ หัวหนา้ทหารการเงินของส่วนราชการทหารในเขตกองทพัภาคท่ี 1 มีจ านวนทั้งส้ิน 190 
นาย (กองก าลงัพล กรมการเงินทหารบก, 2559) 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ หัวหนา้ทหารการเงิน ของส่วนราชการทหารในเขตกองทพัภาคท่ี 1 
การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดย Taro Yamane ซ่ึงไดเ้ท่ากบั 130 นาย 
  5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
  5.3.1 ตวัแปรอิสระ คือ ความเป็นมืออาชีพของทหารการเงิน  ประกอบดว้ย ดา้นการเรียนรู้อยา่ง
ชาญฉลาด  ดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ี ดา้นบุคคล ดา้นความสมัพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร และดา้นองคก์ร
และการบริหารจดัการธุรกิจ 
  5.3.2 ตวัแปรตาม คือ คุณภาพรายงานการเงิน ประกอบดว้ย ดา้นความเขา้ใจไดด้า้นความเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจ ดา้นความเช่ือถือไดแ้ละดา้นการเปรียบเทียบกนัได ้
  5.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
  5.4.1 การสร้างเคร่ืองมือ ผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 
1 ขอ้มูลทัว่ไป ตอนท่ี 2 ความเป็นมืออาชีพของทหารการเงิน และตอนท่ี 3 คุณภาพรายงานการเงิน 
  5.4.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ประกอบดว้ย 
  5.4.2.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามฉบบัร่าง การศึกษาในคร้ังน้ี มี
ค่าความตรงเชิงเน้ือหาท่ีระดบั 0.67 – 1.00 ซ่ึงอยูใ่นระดบัใชไ้ด ้(ธีรชาติ ธรรมวงค,์ 2551) 
  5.4.2.2 การตรวจสอบความเท่ียงของแบบสอบถามฉบบัร่าง การศึกษาในคร้ังน้ี มีค่าความ
เท่ียงท่ีระดบั 0.705 – 0.814 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัพอใช ้– ระดบัดี (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2544)  
  5.4.2.3 เม่ือตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามผ่านเกณฑ์แลว้ น าแบบสอบถามฉบบัร่างไป
สร้างเป็นแบบสอบถามฉบบัจริงเพ่ือใชใ้นการเก็บขอ้มูลต่อไป  
  5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   5.5.1 สร้างแบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์ 
  5.5.2 ขอข้อมูล e-mail address เบอร์โทรศัพท์ หรือช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ เช่น Line ของกลุ่ม
ตวัอยา่งจากกรมการเงินทหารบก เพ่ือจดัส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง 
  5.5.3 ด าเนินการจดัส่งแบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์ไปยงักลุ่มตวัอยา่ง เม่ือครบก าหนด 7 วนัท าการ
รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บตอบกลบัมา และน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปท าการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
  5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  5.6.1 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ สถิติเชิงพรรณนา  
 5.6.2 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
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6. สรุปผลการวจัิย 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า  ดา้นเพศ ผูต้อบแบบสอบถามเป็น
เพศชายร้อยละ 53.10 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 46.90, ดา้นระดบัอาย ุผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายนุอ้ยกวา่ 
35 ปี ร้อยละ 63.10 รองลงมา มีอายรุะหวา่ง 35-45 ปี ร้อยละ 24.60 และมีอายรุะหวา่ง 46- 55 ปี ร้อยละ 12.30 , 
ดา้นสถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 61.50 รองลงมามีสถานภาพสมรสจ านวน 
ร้อยละ 34.60 และมีสถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง ร้อยละ 3.80, ดา้นระดบัการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 69.20 รองลงมาระดบัปริญญาโท ร้อยละ 24.60 และต ่ากวา่ระดบัปริญญา
ตรี ร้อยละ 6.20, ดา้นประสบการณ์การท างานดา้นบญัชี ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานดา้น
บญัชีนอ้ยกวา่ 6 ปี จ านวน 66 คน รองลงมา 6-10 ปี ร้อยละ 24.60 มากวา่ 15 ปี ร้อยละ และ 11-15 ปี ร้อยละ 6.20
และดา้นระดบัชั้นยศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัชั้นยศ ร้อยตรี – ร้อยโท ร้อยละ 56.20 รองลงมา ร้อย
เอก – พนัตรี ร้อยละ 28.50 และพนัโทข้ึนไป ร้อยละ 15.40 
 

  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรความเป็นมืออาชีพของทหารการเงินในสังกดักองทพั
ภาคท่ี 1 พบวา่ ดา้นการเรียนรู้อยา่งชาญฉลาด โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถาม มีความเป็นมืออาชีพในระดบั
มาก โดยมีความเป็นมืออาชีพเก่ียวกับสามารถจดัสรรระบบการท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด, ด้าน
เทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความเป็นมืออาชีพในระดบัมาก โดยมีความ
เป็นมืออาชีพเก่ียวกบัมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบ ขอ้บงัคบัทางราชการ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติั
หน้าท่ีเป็นอย่างดีสูงท่ีสุด, ดา้นทกัษะส่วนบุคคล โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความเป็นมืออาชีพใน
ระดบัมาก โดยมีความเป็นมืออาชีพเก่ียวกบัสามารถจดัล าดบัความส าคญัของงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ,
ดา้นความสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความเป็นมืออาชีพในระดบัมาก 
โดยมีความเป็นมืออาชีพเก่ียวกบัให้ความส าคญักบัการท างานเป็นทีมสูงท่ีสุด และดา้นองค์กรและการบริหาร
จดัการธุรกิจ โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความเป็นมืออาชีพในระดบัมาก โดยมีความเป็นมืออาชีพ
เก่ียวกบัสามารถวางแผนการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด  
 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของตวัแปรคุณภาพรายงานทางการเงินของนายทหารการเงินของ
ส่วนราชการในเขตกองทพัภาคท่ี 1 พบวา่ ดา้นความเขา้ใจได ้โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรายงานทางการเงินของท่านถูกจดัท าข้ึนโดยมุ่งเนน้ให้ผูใ้ชง้บการเงิน
เขา้ใจในขอ้มูลท่ีน าเสนอสูงท่ีสุด, ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มูลในรายงานทางการเงินของท่านสามารถแสดงขอ้มูลท่ี
สะทอ้นถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด, ดา้นความเช่ือถือได ้โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกับรายงานทางการเงินของท่านไดรั้บการ
รับรองจากหน่วยงานตรวจสอบต่างๆ ในระดบัท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือไดสู้งท่ีสุด และ*/9ดา้นการเปรียบเทียบได ้
โดยภาพรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมาก โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบัรายงานทางการเงิน
ของท่านสามารถแสดงข้อมูลท่ีสามารถเปรียบเทียบกันกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 
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  ตอนที ่4 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ โดยใชส้ถิติทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ สามารถแสดงเป็นตารางไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่1  การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของความเป็นมืออาชีพกบัคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม 

ความเป็นมอือาชีพของทหารการเงนิ Standardized 
Coefficients Beta 

t-value Significant 

ทกัษะดา้นการเรียนรู้อยา่งชาญฉลาด 0.351 3.293 0.001* 
ทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ี -0.131 -1.182 0.239 
ทกัษะดา้นบุคคล 0.429 3.244 0.002* 
ทกัษะดา้นความสมัพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร -0.007 -0.064 0.949 
ทกัษะดา้นองคก์รและการบริหารจดัการธุรกิจ 0.050 0.430 0.668 

 
 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ความเป็นมืออาชีพของทหารการเงิน ทกัษะดา้นการเรียนรู้อยา่ง
ชาญฉลาด และทกัษะดา้นบุคคล มีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงมีค่า Significant 0.001 และ 0.002 ตามล าดบั โดยลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
  

ตารางที ่2  การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของความเป็นมืออาชีพกบัคุณภาพรายงานทางการเงินดา้นความเขา้ใจได ้
ความเป็นมอือาชีพของทหารการเงนิ Standardized 

Coefficients Beta 
t-value Significant 

ทกัษะดา้นการเรียนรู้อยา่งชาญฉลาด 0.201 1.874 0.063 
ทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ี 0.158 1.408 0.162 
ทกัษะดา้นบุคคล 0.354 2.653 0.009* 
ทกัษะดา้นความสมัพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร 0.005 0.047 0.962 
ทกัษะดา้นองคก์รและการบริหารจดัการธุรกิจ 0.000 0.002 0.999 

 
 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความเป็นมืออาชีพของทหารการเงิน ทักษะด้านบุคคล มี
ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพรายงานทางการเงินดา้นความเขา้ใจได ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงมีค่า 
Significant 0.009 โดยลกัษณะความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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ตารางที ่3  การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของความเป็นมืออาชีพกบัคุณภาพรายงานทางการเงินดา้นการตดัสินใจ  
ความเป็นมอือาชีพของทหารการเงนิ Standardized 

Coefficients Beta 
t-value Significant 

ทกัษะดา้นการเรียนรู้อยา่งชาญฉลาด 0.007 0.064 0.949 
ทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ี 0.238 2.246 0.026* 
ทกัษะดา้นบุคคล 0.507 4.025 0.000* 
ทกัษะดา้นความสมัพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร 0.178 1.714 0.089 
ทกัษะดา้นองคก์รและการบริหารจดัการธุรกิจ -0.205 -1.866 0.064 

 
 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ความเป็นมืออาชีพของทหารการเงิน ทกัษะดา้นเทคนิคและการ
ปฏิบติัหน้าท่ี และทกัษะดา้นบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพรายงานทางการเงินด้านความเก่ียวขอ้งกับการ
ตดัสินใจ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงมีค่า Significant  0.026 และ 0.000 ตามล าดบั โดยลกัษณะ
ความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 

ตารางที ่4 การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของความเป็นมืออาชีพกบัคุณภาพรายงานทางการเงินดา้นความเช่ือถือได ้
ความเป็นมอือาชีพของทหารการเงนิ Standardized 

Coefficients Beta 
t-value Significant 

ทกัษะดา้นการเรียนรู้อยา่งชาญฉลาด 0.089 5.128 0.000* 
ทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ี 0.543 4.531 0.000* 
ทกัษะดา้นบุคคล 0.102 0.713 0.477 
ทกัษะดา้นความสมัพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร -0.022 -0.188 0.852 
ทกัษะดา้นองคก์รและการบริหารจดัการธุรกิจ 0.225 1.814 0.072 

 
 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ความเป็นมืออาชีพของทหารการเงิน ทกัษะดา้นการเรียนรู้อยา่ง
ชาญฉลาด และทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ี มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพรายงานทางการเงินดา้นความ
เช่ือถือได ้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงมีค่า Significant  0.000 และ 0.000 ตามล าดบั โดยลกัษณะ
ความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 11 ประจ าปี 2559 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2559 

920 

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของความเป็นมืออาชีพกบัคุณภาพรายงานทางการเงินดา้นการเปรียบเทียบ
กนัได ้

ความเป็นมอือาชีพของทหารการเงนิ Standardized 
Coefficients Beta 

t-value Significant 

ทกัษะดา้นการเรียนรู้อยา่งชาญฉลาด 0.415 3.762 0.000* 
ทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ี 0.344 2.987 0.003* 
ทกัษะดา้นบุคคล 0.518 3.784 0.000* 
ทกัษะดา้นความสมัพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร 0.227 2.012 0.046* 
ทกัษะดา้นองคก์รและการบริหารจดัการธุรกิจ 0.171 1.432 0.155 

 
 จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ความเป็นมืออาชีพของทหารการเงิน ทกัษะดา้นการเรียนรู้อยา่ง
ชาญฉลาด ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบัติหน้าท่ี ทักษะด้านบุคคล และทักษะด้านความสัมพนัธ์และการ
ติดต่อส่ือสารมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพรายงานทางการเงินดา้นการเปรียบเทียบกนัได ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซ่ึงมีค่า Significant 0.000, 0.003, 0.000 และ 0.046 ตามล าดบั โดยลกัษณะความสัมพนัธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 
 

7.อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า  ความเป็นมืออาชีพของทหารการเงินดา้นการเรียนรู้อย่างชาญฉลาดและ
ดา้นบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวมของส่วนราชการในเขตกองทพัภาคท่ี 1 โดย
ลกัษณะความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ  หากตอ้งการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงิน
โดยรวม ไม่ว่าจะเป็นด้านความเขา้ใจได้ ด้านความเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจ ด้านความเช่ือถือได้ และด้าน
เปรียบเทียบกันได้ หน่วยงานจะตอ้งมีการจัดสรรบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดท ารายงาน
ทางการเงินโดยตรง หรือมีการพฒันาบุคคลากรให้มีความสามารถมากยิ่งข้ึน เช่น การอบรม การศึกษาเพ่ิมเติม 
เป็นตน้ เพ่ือช่วยยกระดบัคุณภาพรายงานทางการเงินของหน่วยงานให้ดียิ่งข้ึน และผลกระทบดงักล่าวจะน าไปสู่
ภาพรวมของกองทพับกท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 หากพิจารณาความเป็นมืออาชีพของทหารการเงินกบัคุณภาพรายงานทางการเงินเป็นรายดา้นพบวา่ 1) 
ความเป็นมืออาชีพของทหารการเงิน ทกัษะดา้นบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพรายงานทางการเงินดา้นความ
เขา้ใจได ้2) ความเป็นมืออาชีพของทหารการเงิน ทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ี และทกัษะดา้นบุคคล มี
ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพรายงานทางการเงินดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 3) ความเป็นมืออาชีพของทหาร
การเงิน ทกัษะดา้นการเรียนรู้อย่างชาญฉลาด และทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหน้าท่ี มีความสัมพนัธ์กับ
คุณภาพรายงานทางการเงินดา้นความเช่ือถือได ้และ 4) ความเป็นมืออาชีพของทหารการเงิน ทกัษะดา้นการเรียนรู้
อยา่งชาญฉลาด ทกัษะดา้นเทคนิคและการปฏิบติัหนา้ท่ี ทกัษะดา้นบุคคล และทกัษะดา้นความสัมพนัธ์และการ
ติดต่อส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพรายงานทางการเงินดา้นการเปรียบเทียบกนัได ้ดงันั้น หากหน่วยงาน
ตอ้งการพฒันาคุณภาพรายงานทางการเงินเฉพาะดา้น ไม่วา่จะเป็น ดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ดา้นความ
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เช่ือถือได ้และดา้นเปรียบเทียบกนัได ้หน่วยงานจะตอ้งพิจารณาใหค้วามส าคญักบัการจดัล าดบัในการพฒันาความ
เป็นมืออาชีพของทหารการเงิน เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการด าเนินงาน 
  ผลการศึกษาขา้งตน้มีความสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 1) ยพุา  ยะใจมัน่ (2551) ผลการศึกษาพบว่า 
ความเป็นมืออาชีพของนกับญัชีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพรายงานการเงินของธุรกิจ SMEs อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่ พนกังานบญัชีของกิจการมีทกัษะทางวชิาชีพโดยรวมใน
ระดบัมาก และเห็นว่ารายงานการเงินของกิจการมีคุณภาพโดยรวมในระดบัมาก และ 2) อกัษราภรณ์ แว่นแกว้ 
(2548) ผลการศึกษาพบวา่ ความเป็นมืออาชีพของนกับญัชีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพรายงานการเงินดา้นความ
เขา้ใจได ้ดา้นคามเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ดา้นความเช่ือถือไดแ้ละดา้นการเปรียบเทียบกนัได ้อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 ในการศึกษางานวิจัยในคร้ังต่อไป ผูศึ้กษาอาจด าเนินการโดย ท าการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ ท่ีอาจมี
ความสมัพนัธ์กบัคุณภาพรายงานทางการเงิน เช่น ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน เป็นตน้, หรือท าการศึกษา
คุณภาพรายงานทางการเงินดา้นอ่ืนๆ เช่น ความทนัต่อเวลา  เป็นตน้หรือ ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความ
เป็นมืออาชีพกบัคุณภาพรายงานทางการเงินกบักลุ่มตวัอยา่งอ่ืนๆ เช่น การศึกษาภาพรวมของนายทหารการเงิน
สงักดักองทพับก กองทพัเรือ หรือกองทพัอากาศ เป็นตน้ 
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น้ีทุกขั้นตอน ท าให้ผูศึ้กษาไดรั้บประสบการณ์ในการท างานวิจยั และขอขอบพระคุณคณาจารยบุ์คลากรทุกท่าน ท่ี
ใหค้  าปรึกษา ขอ้มูลต่างๆ อนัเป็นประโยชน์แก่ผูศึ้กษา 
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รูปแบบและแนวทางในการจัดการหนีสิ้นชุมชนบ้านค าไผ่ ต าบลหนองกงุ  
อ าเภอเมอืง จังหวดักาฬสินธ์ุ 
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MUANG DISTRICT KALASIN PROVINCE 
 

โสภณ มูลหา  และคณะ  
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คณะเทคโนโลยสัีงคม  มหาวิทยาลยักาฬสินธ์ุ                                                    
 

บทคัดย่อ  
    การวิจยัเร่ือง รูปแบบและแนวทางในการจดัการหน้ีสินของชุมชนบา้นค าไผ่  ต  าบลหนองกุง  อ าเภอ
เมือง  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัอยู ่3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาสถานการณ์หน้ีสินของชุมชน
บา้นค าไผ่ 2) เพ่ือศึกษาสาเหตุและปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะหน้ีสินของชุมชนบา้นค าไผ่ และ 3) เพ่ือศึกษารูปแบบ
และแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของชุมชนบา้นค าไผ่ การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  
เก็บขอ้มูลโดยการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัจ านวน 50 คน โดย
แบ่งออกเป็น ระดบัครัวเรือน ไดแ้ก่  ครัวเรือนท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นค าไผ่ จ านวน 30 คน และระดบัชุมชนไดแ้ก่  
ผูน้ าหมู่บา้นค าไผ่  จ านวน 20 คน  นอกจากน้ียงัเก็บขอ้มูลในการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมในการด ารงชีพของชุมชน ผลการวิจยัพบวา่  ชาวบา้นค าไผ่มีวิถีการด ารง
ชีพท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผืนแผ่นดินอนัเป็นท่ีตั้งของหมู่บา้น เม่ือสภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของ
หมู่บ้านเปล่ียนแปลงไป ชาวบ้านมีการปรับตัวการด ารงชีพให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงทั้งลกัษณะทางดา้นกายภาพ สงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมให้สามารถด ารงชีพใหอ้ยูร่อดไดภ้ายใต้
ขอ้จ ากดัด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สถานการณ์หน้ีสินของชุมชนบ้านค าไผ่  หลงันโยบายการ
พฒันาและระบบทุนนิยมท่ีเขา้มาไดส่้งผลกระทบใหค้รัวเรือน/ชุมชนบา้นค าไผ่ไดรั้บความทุกขม์ากกวา่เดิม ขาด
เสถียรภาพในการด าเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตท่ีอยูใ่นระดบัต ่า ส่วนสาเหตุและปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะหน้ีสินของ
ชุมชนบา้นค าไผน่ั้น เกิดจากครัวเรือนมีค่าใชจ่้ายมากแต่มีระดบัรายไดน้อ้ยไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ อีกทั้งภาวะ
หน้ีสินนั้นมาจากปัญหาหน้ีสินอนัเกิดจากค่านิยมในวตัถุและค่านิยมในเทคโนโลยใีหม่ๆ เป็นการตอบสนองความ
สะดวกสบาย เช่น การใชโ้ทรศพัท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ จนก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินในครัวเรือนและชุมชน
ชุมเกิดข้ึนก็ตามมา ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษาวิจยัก็คือ หากชุมชนตอ้งการจดัการภาวะหน้ีสินของชุมชน 
ควรยดึแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได ้โดยเนน้การพ่ึงพาตนเอง รวมถึงการการประหยดัอดออม 
การร่วมกลุ่มกนัในชุมชนโดยใชฐ้านความคิดท่ีวา่ ร่วมกนัท า ร่วมแบ่งปันและร่วมกนัใช ้เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนใน
การผลิตและค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นในชีวิตประจ าวนั สรุปผลจากการศึกษา พบว่า สถานการณ์หน้ีสินของชุมชน
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บา้นค าไผ ่ หลงันโยบายการพฒันาและระบบทุนนิยมท่ีเขา้มาไดส่้งผลกระทบใหค้รัวเรือน/ชุมชนบา้นค าไผไ่ดรั้บ
ความทุกขม์ากกวา่เดิม ขาดเสถียรภาพในการด าเนินชีวิต มีคุณภาพชีวติท่ีอยูใ่นระดบัต ่า  สาเหตุและปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อภาวะหน้ีสินของชุมชนบา้นค าไผ่นั้นเกิดจากครัวเรือนมีค่าใชจ่้ายมากแต่มีระดบัรายไดน้อ้ยไม่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ อีกทั้ งภาวะหน้ีสินนั้นมาจากปัญหาหน้ีสินอนัเกิดจากค่านิยมในวตัถุและค่านิยมในเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ส าหรับรูปแบบและแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของชุมชนบา้นค าไผน่ั้น ชุมชนควรยดึแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย เพ่ิมรายได ้โดยเนน้การพ่ึงพาตนเองและประหยดัอดออม 
 

ค าส าคญั: ครัวเรือนเกษตร,หน้ีสินครัวเรือน, เงินทุน,การประกอบอาชีพ,การจดัการหน้ีสิน   
 
ABSTRACT  
  The purposes of this research were: 1) to study the debt situation of Ban Khan Phai Community 2) to 
study the causes and factors that have an effect on debt situation of Ban Khan Phai Community 3) to study the 
forms and appropriate guidelines for addressing a debt problem of Ban Khan Phai Community . This research is 
a qualitative research. The study of related documents. In-depth interviews collected the 50 people divided into 
Ban Khan Phai Community. The 30 people and community level such as village leaders were 20 people also 
collect data on observations of participatory activities and observation without participation in the life of the 
community. The research found that Khan Phai people have a relationship with the land of the village. When 
the condition of natural resources and environment of the village changed. The villagers are living in 
accordance with the new environment has changed both the physical characteristics. social, economic and 
cultural fields, can survive living under restriction of natural resources and environment. The situation of Ban 
Khan Phai Community after capitalism and development policies that are affecting the community, household/ 
Ban Khan Phai Community suffers more. Instability in the life sciences. Quality of life is low. The cause and 
the factors that affect the community's debt Ban Khan Phai Community. Born from a household with costs very 
low income levels, but not enough for living. Another problem comes from both the debt liabilities arising from 
the values in the object, and the values in the new technologies is to meet the comfort, such as a computer, cell 
phone, etc, household debt and the community occur subsequent Sikh. The benefits that arise from the research 
are that if the community wants to manage debt should anchor the community sufficiency economy guidelines. 
Reduce expenses Increase revenue with an emphasis on self-reliance, including the savings. To join together in 
a community, using the idea that working together, sharing and pooling to reduce production costs and 
unnecessary costs in their daily lives. The results from the study indicated that the debt situation of Ban Khan 
Phai Community.  After the policy development and capitalism in affect household / home community words 
Ban Khan Phai Community. suffers more. The lack of stability in the life. The quality of life is in the low level. 
The causes and factors affecting debt of Ban Khan Phai Community.words are much but low income level is 
not enough for the living. The debt from debt problems caused by the values in the object and values in new 
technology. For appropriateness of liability issues of community home Ban Khan Phai Community. The 
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community should be based on the sufficiency economy to reduce the expenditure increase revenue, with 
emphasis on self-reliance and saving save money. 
 

KEYWORDS:   Agricultural Households, Household Bebt, Budget, Occupations, Debt Management 
 

1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
   กล่าวไดว้า่ จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง 10 ท่ีผา่นมา ส่งผลให้ภาคครัวเรือนมีสภาพความเป็นอยู่
ท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
พบวา่ ครัวเรือนทัว่ประเทศ ในปี 2557 มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียเดือนละ 20,892 บาท  ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ร้อยละ 33.9 เป็น
ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมและยาสูบ (ซ่ึงในจ านวนน้ีมีค่าเคร่ืองด่ืม ท่ีเป็นแอลกอฮอลร้์อยละ1.1)  รองลงมาเป็นค่าท่ีอยู่
อาศยัและเคร่ืองใชภ้ายในบา้นร้อยละ 20.0 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเดินทางและยานพาหนะร้อยละ 19.5 ของใชส่้วน
บุคคล/เคร่ืองนุ่งห่ม/รองเทา้ร้อยละ 5.5 ใชใ้นการส่ือสารร้อยละ 3.2 ค่าใชจ่้ายในการศึกษาร้อยละ 1.7 ค่าใชจ่้าย
ส าหรับการบนัเทิง/การจดังานพิธีร้อยละ 1.5  ค่าเวชภณัฑ์/ค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 1.5 และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบั
กิจกรรมทางศาสนา มีเพียงร้อยละ 1.1 ตามล าดบั  ส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษี 
ของขวญั เบ้ียประกนัภยั ซ้ือสลากกินแบ่ง/หวย ดอกเบ้ีย มีร้อยละ 12.1 โดยระหวา่งปี 2555-2557 ครัวเรือนมีระดบั
รายได ้และมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนสูงข้ึนอยา่งตอ่เน่ืองจากท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย 13,736 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 
2555 เพ่ิมเป็น 20,892 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2557 ซ่ึงหมายถึงอ านาจการซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคของ
ครัวเรือนสูงตามไปด้วยจากท่ีมีค่าใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภคเฉล่ีย 18,766 บาทต่อเดือน ในปี 2546 เพ่ิมเป็น 
20,892 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนหรือเพ่ิมข้ึน 2,126  บาท/เดือน (ร้อยละ11.3)ในปี 2557 ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนจากปี 
2556 คิดเป็นร้อยละ 9.6 และ ปี 2556 ค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ1.6 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557)  
   อยา่งไรก็ตามนโยบายการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดการคา้เสรี การ
ปล่อยสินเช่ือให้แก่ครัวเรือนและการเพ่ิมโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนส่งผลให้ภาคครัวเรือนประสบกับ
ปัญหาหน้ีสินท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากท่ีมีปริมาณหน้ีสินเฉล่ีย 68,405 บาทต่อครัวเรือนในปี 2555 เพ่ิมเป็น 
134,900 บาทต่อครัวเรือนในปี 2557 และเม่ือพิจารณาหน้ีสินเฉพาะครัวเรือนท่ีมีหน้ี พบวา่ในปี 2557 ครัวเรือนท่ี
มีหน้ีสินมีหน้ีสินเฉล่ีย 241,760 บาทต่อครัวเรือน โดยกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี สมุทรสาคร มีหน้ีสินเฉล่ีย
มากกวา่ 400,000 บาท และมากกวา่ร้อยละ 40.0 ของหน้ีสิน น าไปซ้ือ/เช่าซ้ือบา้น และท่ีดิน ในขณะท่ีจงัหวดัใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้ส่วนใหญ่มีหน้ีสินไม่เกิน 200,000 บาท และมากกวา่ร้อยละ 40 น าไปใชจ่้าย
เพ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ส่วนครัวเรือนในภาคเหนือมีหน้ีสินเฉล่ียไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนใหญ่
น าไปใช้เพ่ือการเกษตรและท าธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรายได้  หากพิจารณาถึงความสามารถในการช าระหน้ี โดย
พิจารณาจากสดัส่วนของหน้ีสินต่อรายได ้พบวา่ ครัวเรือนมีแนวโนม้วา่สามารถช าระหน้ีไดไ้ม่แตกต่างกนัมากนกั
ในแต่ละปี ในขณะท่ีหน้ีสินเฉล่ียมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 
   จากปัญหาหน้ีสินท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆน้ี ถึงแมจ้ะเป็นปัญหาระดบัครัวเรือน แต่ในท่ีสุดก็จะส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยูข่องประชาชน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ กล่าวคือ หากครัวเรือนสะสมหน้ีเพ่ิม
ข้ึนอยูใ่นระดบัท่ีสูงแลว้ ความสามารถในการจบัจ่ายใชส้อยของครัวเรือนก็จะลดลง ส่งผลให้มาตรฐานการครอง
ชีพต ่าลง เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผลท่ีตามมาคือ ความเครียด ปัญหาครอบครัว เกิดอาชญากรรม
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การฆ่าตวัตาย การถูกทวงถาม ถูกติดตาม ถูกฟ้องร้องและถูกบงัคบัคดี ฯลฯ แนวทางในการแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน
ของครัวเรือนให้ตรงจุดนั้น ควรให้ความส าคญักบักลุ่มครัวเรือนท่ีมีปัญหา และมีความเปราะบางต่อปัจจยัเส่ียง
ต่าง ๆ เช่น กลุ่มครัวเรือนยากจน เกษตรกร เป็นตน้ เพราะหน้ีสินส่วนใหญ่ตอ้งน ามาใชจ่้ายเก่ียวกบัการซ้ือท่ีอยู่
อาศยัและใชจ่้ายในครัวเรือน นอกจากน้ียงัพบว่า ความเส่ียงของปัญหาหน้ีสินในภาคครัวเรือนยงักระจุกตวัใน
กลุ่มคนท่ีมีรายไดต้  ่า มีการศึกษาและความรู้ทางการเงินนอ้ย  ส่วนใหญ่จะพ่ึงพาแหล่งเงินทุนนอกระบบ  ท าให้มี
ความเส่ียงต่อความสามารถในการช าระหน้ี  โดยกลุ่มครัวเรือนเกษตรเป็นกลุ่มท่ีมีปัญหาหน้ีสินมากกวา่ครัวเรือน
ทัว่ไป  ทั้งน้ีเน่ืองจากรายไดข้องครัวเรือนเกษตรข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศ  และปัจจยัอ่ืนท่ีไม่สามารถควบคุมได ้
เช่น ราคาสินคา้เกษตรบางชนิด ซ่ึงจะแปรผนัตามกลไกของตลาด เป็นตน้ และยงัพบวา่ครัวเรือนเกษตรใชท่ี้ดินท า
กินเป็นหลกัทรัพยใ์นการค ้าประกนัการกูย้มือีกดว้ย ดงันั้น รัฐควรด าเนินงานอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั โดยตอ้ง
ใหค้วามรู้ดา้นการเงิน ความรู้เก่ียวกบัการประกอบอาชีพเสริมท่ีก่อให้เกิดรายได ้เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาหน้ีสินรุงรัง
ในอนาคต ส าหรับปัญหาหน้ีสินของครัวเรือนท่ีกู้มาเพ่ือการบริโภคนั้ น สมาชิกในครัวเรือนเองต้องมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชจ่้ายโดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง สร้างวินัยทางการเงิน โดยการท าบญัชีรายรับ
รายจ่าย ทั้งน้ีเพ่ือลดการใชสิ้นคา้ฟุ่ มเฟือย 
  อน่ึง ชาวบา้นค าไผ่เป็นอีกชุมชนหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของระบบทุนนิยมและ
นโยบายการพฒันาของรัฐท่ีเนน้การสร้างเมืองให้มีความเจริญข้ึน ชนบทกลบัย  ่าแยล่งทุกขณะ ปัญหาของชาวนา 
เร่ืองผลผลิต ความยากจนต่าง ๆ ยงัแกไ้ม่ได ้มาตราท่ีใชว้ดัไม่ใช่ความเจริญทางวตัถุ หากแต่สภาพความเป็นอยู่
ของชาวนาท่ีแตกสลาย ท าให้ภาคเกษตรอ่อนแอลง การปรับเปล่ียนจากการผลิตเพ่ือยงัชีพมาสู่การผลิตเพ่ือการคา้
ได้สร้างปัญหานานัปการแก่เกษตรกร ผลผลิตและรายได้จากการท าเกษตรกรรมไม่พอต่อการยงัชีพอัน
เน่ืองมาจากโครงสร้างการแลกเปล่ียนท่ีไม่เป็นธรรม ระหว่างสินคา้เกษตรกับสินค้าอุตสาหกรรม เกษตรกร
โดยทัว่ไปยงัตอ้งประสบกบัปัญหาความไม่มัน่คงและความเส่ียงอยา่งมากในการผลิตเน่ืองจากความไม่แน่นอน
ของฤดูกาลและตลาด อนัเป็นตวัแปรท่ีเกษตรกรไม่สามารถควบคุมได ้อนัเป็นผลใหเ้กิดภาวะหน้ีสินของครัวเรือน
ตามมา 

จากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ี  ผูศึ้กษามีความสนใจศึกษารูปแบบและแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ข
ปัญหาหน้ีสินของชุมชนบา้นค าไผ่  ต าบลหนองกุง อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ เน่ืองจากชุมชนบา้นค าไผ่เป็น
หน่ึงในหมู่บ้านท่ีมีความยากจนและมีหน้ีสินจ านวนมากถึง 120 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90  ของครัวเรือน
ทั้งหมดจาก 134 ครัวเรือนในหมู่บา้นค าไผ่ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความน่าสนใจในการศึกษาถึงว่าสถานการณ์หน้ีสิน
ของชุมชนบา้นค าไผ่ ต  าบลหนองกุง อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ เป็นอยา่งไรบา้ง สาเหตุและปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ภาวะหน้ีสินของชุมชนบ้านค าไผ่ ต  าบลหนองกุง อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ เป็นอย่างไร และรูปแบบและ
แนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของชุมชนบา้นค าไผ ่ต าบลหนองกงุ  อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
มีลกัษณะเป็นอยา่งไร ดงันั้น เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจพฤติกรรมการเป็นหน้ีของครัวเรือนเกษตรกรไดช้ดัเจนมาก
ยิง่ข้ึนและน าผลจากการศึกษาคร้ังน้ีเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือสถาบนัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหท้ราบและก าหนด
เป็นยทุธศาสตร์ในการวางแผน การขบัเคล่ือน การบริหารจดัการ การแกไ้ขปัญหาหน้ีสินครัวเรือนเกษตรกรให้
บรรลุวตัถุประสงค ์ ส าหรับน าไปใชใ้นการก ากบั ดูแลหน้ีภาคครัวเรือนไม่ใหสู้งเกินไป รวมทั้งยงัสามารถใชเ้ป็น
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แนวทางในการหามาตรการแกไ้ขปัญหาการเป็นหน้ีในแต่ละพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมอนัจะเป็นประโยชน์การใน
การสร้างชุมชนใหเ้กิดความเขม้แขง็และยัง่ยนืสืบไป 
 

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 
  1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์หน้ีสินของชุมชนบา้นค าไผ ่ ต าบลหนองกงุ อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
  2. เพื่อศึกษาสาเหตุและปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะหน้ีสินของชุมชนบา้นค าไผ่ ต  าบลหนองกุง อ าเภอเมือง 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
  3. เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของชุมชนบ้านค าไผ่ ต  าบล
หนองกงุ อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ  
 
3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ในปัจจุบนัมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานต่างๆ ไดใ้ห้ความส าคญักบัปัญหาหน้ีสินและ
วธีิการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินเพ่ือให้ชาวบา้นในชุมชนสามารถด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข แนวคิดและทฤษฎีท่ี
ปรากฏ เช่น ทฤษฎีเก่ียวกบัความเขา้ใจเบ้ืองตน้เร่ืองหน้ีสิน และทฤษฎีการบริโภคท่ีสัมพนัธ์กบัการเป็นหน้ี    เป็น
ตน้  มาสู่การบูรณาการร่วมกนัในการวางแผนและการแกไ้ขปัญหา สร้างรูปแบบและแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
แกไ้ขปัญหาหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนใหเ้กิดความเขม้แขง็และยัง่ยนื  

John Maynard Keynes (1936) กล่าวว่า บุคคลจะมีการบริโภคเพ่ิมข้ึนเม่ือมีรายได้สุทธิท่ีสามารถ
น าไปใชจ่้ายไดจ้ริงเพ่ิมข้ึน ในทางกลบักนัหากบุคคลมีรายไดสุ้ทธิท่ีสามารถน าไปใชจ่้ายไดจ้ริงลดลง บุคคลนั้น
จะมีระดบัการใชจ่้ายเพ่ือบริโภคลดลง แต่เม่ือรายไดสุ้ทธิท่ีสามารถน าไปใชจ่้ายไดจ้ริงลดลงบุคคลก็จะหาวิธีการ
หรือแนวทางอยา่งไรเพ่ือมีรายไดสุ้ทธิเพ่ิมมากข้ึน โดยอาจเลือกวิธีการกูย้มืเพ่ือให้มีรายไดห้มุนเวียนค่าใชจ่้ายใน
การบริโภคท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัท าใหเ้กิดภาวะหน้ีสินในครัวเรือนตามมา 
   จากการศึกษาวจิยัท่ีผา่นมาพบวา่ ครัวเรือนมีหน้ีสินในปัจจุบนั เฉล่ีย 20,112 บาท สาเหตุในการกูย้ืมเงิน
ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกอบกิจกรรมการเกษตร (วีณารัตน์   ศรีกุลเรืองโรจน์ , 2550)  
นอกจากน้ีสาเหตุท่ีท าใหเ้กษตรกรเป็นหน้ีสินยงัมาจากนโยบายของรัฐท่ีผลิตเพ่ือการคา้ไม่ใช่เพ่ือความพอมีพอกิน
และทศันคติเกษตรกรเก่ียวกับการด าเนินชีวิตเปล่ียนไป (ไพโรจน์ บัวสุข, 2552) สภาพพ้ืนฐานทางสังคมและ
เศรษฐกิจของเกษตรกรเปล่ียนแปลงไป ครัวเรือนเกษตรกรมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึนและมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้าย
โดย (พิชญา ผลปราชญ,์ 2553) สาเหตุท่ีมีความส าคญัในระดบัมาก คือ การไม่มีอาชีพเสริม การขาดแหล่งเงินทุน
รายได้ท่ีไม่ต่อเน่ือง รายจ่ายสูงทั้ งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร (นภา ศรีนวล, 2555) จากการให้
ขอ้มูลของครัวเรือน จ านวน 100 คน มีผูใ้หข้อ้มูลท่ีเป็นหวัหนา้ครัวเรือนจ านวน 75 คน และผูอ้าศยัจ านวน 25 คน 
พบวา่ หน้ีสินถือไดว้า่เป็นแหล่งเงินทุนท่ีส าคญัในการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคนอกจากรายได ้ซ่ึงมาช่วยเสริมการใช้
จ่ายในครัวเรือนท่ีไม่เพียงพอ (วรีะชยั ถาวทนัต ์และเดือนเพญ็ ธีรวรรณววิฒัน์, 2552) 
   ส าหรับแนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรนั้นตอ้งท าการเกษตรแบบผสมผสาน ท า
การเกษตรเพ่ือการบริโภค เหลือกินก็แจกเหลือจากการแจกก็ขาย ท าแผนการใช้จ่ายเงิน มีการออม ส าหรับ
แนวทางแกไ้ขปัญหาหน้ีสินเกษตรกรแบบยัง่ยืนคือเกษตรกรตอ้งท าให้มีรายไดร้ายวนั รายเดือน รายปี และเงิน
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บ านาญ (วณีารัตน ศรีกุลเรืองโรจน์, 2550)  การฝึกอาชีพให้แก่ชุมชนเป็นแนวทางการลดการเป็นหน้ีในครัวเรือน
และการเป็นหน้ีในระบบ (พิชญา ผลปราชญ์, 2553) การฟ้ืนฟูและพฒันาอาชีพท่ีเหมาะสมเพ่ือแกปั้ญหาหน้ีได้
อยา่งย ัง่ยนื นอกจากนั้นควรยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียง มีการวางแผนการใชจ่้ายใหเ้หมาะสมกบัรายได ้ลดค่าใชจ่้าย
ท่ีไม่จ าเป็นและเพ่ิมรายไดใ้หเ้กิดข้ึน เนน้การพึ่งพาตนเอง การประหยดัอดออม  (ประยงค ์อฒัจกัร, 2556)  
   จากการรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องน ามาสร้างกรอบแนวความคิดส าหรับ
การศึกษาและท าความเขา้ใจถึงสถานการณ์หน้ีสินของชุมชน สาเหตุและปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะหน้ีสินของชุมชน 
และรูปแบบและแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของชุมชน บา้นค าไผ่ ต  าบลหนองกงุ อ าเภอเมือง 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ ซ่ึงผูว้จิยัสามารถประมวลผลเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัไดด้งัน้ี 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
ผูศึ้กษาเลือกวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อใช้เป็นวิธีการศึกษาปรากฏการณ์ท่ี

เกิดข้ึนโดยเลือกพ้ืนท่ีวิจยัแบบเจาะจง คือ หมู่บา้นค าไผ่  ต  าบลหนองกุง  อ าเภอเมือง  จงัหวดักาฬสินธ์ุ ซ่ึงเป็น
หน่ึงในหมู่บา้นท่ีมีความยากจนและมีภาวการณ์เป็นหน้ีสินจ านวนมากถึง 120 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ90 ของ
ครัวเรือนทั้งหมดจาก 134 ครัวเรือนในหมู่บา้นค าไผ ่โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัแบ่งออกเป็น 
2  ระดบั คือ ระดบัครัวเรือน ไดแ้ก่  ครัวเรือนท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นค าไผ่ จ านวน 30 คน และระดบัชุมชนไดแ้ก่  
ผูน้ าหมู่บา้นค าไผ ่ จ านวน 20 คน  รวมผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัจ านวน 50 คน ใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลในการ
วจิยั เป็นระยะเวลา 10 เดือน (ธนัวาคม 2558 - กนัยายน 2559) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยการสมัภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ท่ีเน้นความหลากหลายและความครอบคลุมของข้อมูลโดยพิจารณาจาก

บริบทครัวเรือน/ชุมชน 
. สภาพทางกายภาพ         
. สภาพทางเศรษฐกิจ 
. สภาพทางสงัคมและวฒันธรรม 
         
 

 

 
 
 

สถานการณ์หน้ีสินของชุมชน 

สาเหตุและปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะ
หน้ีสินของชุมชน 

 

รูปแบบและแนวทางท่ีเหมาะสมในการ
แกไ้ขปัญหาหน้ีสินของชุมชนบา้นค าไผ ่
ต าบลหนองกุง  อ าเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธ์ุ 
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คุณลกัษณะในดา้นต่างๆ ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกนัในรูปแบบและแนวทางในการจดัการหน้ีสินของชุมชนบา้นค าไผ ่
ต าบลหนองกุง อ าเภอเมือง  จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยใชแ้นวทางการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลระดบัครัวเรือนและระดบั
ชุมชน ในลักษณะของการสนทนาแบบกลุ่ม (Focus Group)  การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลตามแนวทางการ
สมัภาษณ์  การสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยใชร่้วมกบัการจดบนัทึกภาคสนาม  เทป
บันทึกเสียง  และกลอ้งถ่ายรูป ในส่วนวิธีการเก็บขอ้มูลวิจยัสามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1)การศึกษา
คน้ควา้จากขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นการคน้ควา้รายงานการศึกษาและมีการจดบันทึกเป็นลาย
ลกัษณ์อักษร เช่น เอกสารทางวิชาการ หนังสือ รายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
เก่ียวขอ้ง 2) การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ  (Primary Data) โดยจะใช้วิธีการแบบ Snow Ball ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน เขา้มาช่วยเพ่ือให้ได้แหล่งขอ้มูลและสามารถคดัเลือกตวัผูใ้ห้ขอ้มูลได ้ เร่ิมตน้จากการเขา้ไปเก็บขอ้มูล
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้มูลภายในชุมชน/พ้ืนท่ี ขั้นแรกในการเดินทางเขา้พ้ืนท่ีผูว้ิจยัจะเดินทางเขา้ไปในชุมชน/พ้ืนท่ี
โดยการเขา้ไปท าความรู้จักคุน้เคยเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลในชุมชนโดยผูว้ิจยัเลือกท่ีจะไป
สอบถามเพ่ือท าความรู้จักจากการปฏิสัมพนัธ์กับผูน้ าชุมชน จากนั้ นผูว้ิจัยก็เขา้ไปอาศัยอยู่ร่วมภายในชุมชน 
แนะน าตวั และช้ีแจงถึงรายละเอียดของการเขา้มาท าการศึกษาคร้ังน้ี สร้างความสัมพนัธ์โดยการเขา้ร่วมกิจกรรม
ของชุมชน เขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจวตัรประจ าวนั ประกอบกบัการสังเกตและพดูคุย น าไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกท่ี
จะมีแนวทางในการสัมภาษณ์ เพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และสังเคราะห์ในงานวิจยั รวมทั้งมีการตรวจสอบ
ขอ้มูลในการจัดการสนทนากลุ่ม ในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันจากนั้ นน าเอาข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์รายวนัและ
วเิคราะห์ขอ้มูลรวมเพื่อน ามาเขียนรายงานน าเสนอขอ้มูลดว้ยวธีิการพรรณนาเชิงวเิคราะห์ (Descriptive  Analysis)  
ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีเพ่ือน ามาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 
5. สรุปผลการวจัิย 
 5.1 สถานการณ์หนีสิ้นของชุมชนบ้านค าไผ่  ต าบลหนองกงุ อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
   ภายหลงันโยบายการพฒันาและระบบทุนนิยมท่ีเขา้มาไดส่้งผลกระทบให้ครัวเรือน/ชุมชนบา้นค าไผ่
ไดรั้บความทุกข์มากกว่าเดิม  ขาดเสถียรภาพในการด าเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตท่ีอยู่ในระดับต ่าจากการอพยพ
บา้นเรือนและท่ีดินท ากิน โดยชาวบา้นจึงมีการปรับตวัในการประกอบอาชีพเปล่ียนระบบการผลิตจากการท านา
เพียงอย่างเดียว มาประกอบอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร เช่น การเล้ียงปลา เล้ียงกบ เล้ียงไก่ การทอผา้  การ
รับจา้งทั้งภายในและภายนอกชุมชน เป็นตน้ จากการเปล่ียนแปลงในการประกอบอาชีพดงักล่าว  ท าให้ชาวบา้น
ตอ้งมีการปรับตวัจากการพ่ึงพาตนเองไปสู่การพ่ึงพาผูอ่ื้น มีการติดต่อสัมพนัธ์กบัภายนอกหมู่บา้นแบบพ่ึงพาให้
เกิดความอยู่รอด ทั้ งน้ีท าให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ตอ้งตกอยู่ในฐานะผูพ่ึ้งพาปัจจัยในการด ารงชีพจากพ่อคา้และ
นายทุนภายนอกหมู่บา้น  อนัเป็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงตามกระแสวตัถุนิยมหรือบริโภคนิยมท่ี
รวดเร็ว ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนบนความไม่พร้อมทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรมประเพณีและส่ิงแวดลอ้ม จึงส่งผลชาวบ้านในชุมชนบ้านค าไผ่ปรับตวัไม่ทนัต่อกระแสการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท าใหช้าวบา้นประสบปัญหาดา้นการเงินและเกิดภาวะหน้ีสินตามมาเน่ืองมาจากหลายปัจจยั
ดว้ยกนั ส่วนหน่ึงมาจากครัวเรือนมีระดบัรายไดน้อ้ยไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ท าให้ตอ้งน าเงินในอนาคตมาใช ้
เพื่อใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการใชจ่้ายทั้งในการอุปโภคบริโภค การประกอบอาชีพและดา้นอ่ืนๆ 
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    5.2  สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะหนี้สินของชุมชนบ้านค าไผ่ ต าบลหนองกุง อ าเภอเมือง  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ 
   กล่าวได้ว่า สาเหตุและปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะหน้ีสินของชุมชนบ้านค าไผ่นั้ น เกิดจากครัวเรือนมี
ค่าใชจ่้ายมากแต่มีระดบัรายไดน้อ้ยไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ท าใหต้อ้งน าเงินในอนาคตมาใช ้เพ่ือใหเ้พียงพอต่อ
ความตอ้งการใชจ่้าย และการประกอบอาชีพของครัวเรือนเกษตรท่ีมีการน าเงินไปลงทุนในการเพาะปลูกพืชผล
ทางการเกษตร ผลผลิตท่ีไดก็้ไม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัดินฟ้า อากาศ และปริมาณน ้ า ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุม
ได ้หากฤดูกาลไหนท่ีเกิดภยัพิบติัผลผลิตก็ไม่สามารถเก็บเก่ียวได ้ก็จะไม่มีรายไดท้ าใหค้รัวเรือนจ าเป็นตอ้งมีการ
กูย้ืมเงินมาใชจ่้ายในครัวเรือน และใชใ้นการท าการเกษตร  อีกทั้งสาเหตุและปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะหน้ีสินของ
ชุมชนบา้นค าไผ่นั้น มาจากปัญหาหน้ีสินอนัเกิดจากค่านิยมในวตัถุและค่านิยมในเทคโนโลยีใหม่ๆ ซ่ึงค่านิยมน้ี
สังคมมกัจะยกย่องหรือช่ืนชมคนท่ีมีทรัพยสิ์นมาก ไม่วา่จะเป็นการมีบา้นหลงัใหญ่ มีรถ มีเคร่ืองประดบัต่างๆ 
เหล่าน้ี เป็นต้น  ส่วนค่านิยมในเทคโนโลยีใหม่ๆนั้ นเป็นการตอบสนองความสะดวกสบาย  เช่น  การใช้
โทรศพัท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ แมว้า่ครัวเรือนจะมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการซ้ือสินคา้ต่างๆ แต่ก็มีช่องทาง
การซ้ือขายใหม่ๆท่ีจูงใจมากข้ึน เช่น การผ่อนช าระ การซ้ือด้วยบัตรเครดิต และอ่ืนๆ เป็นตน้ อนัเป็นการให้
ความส าคญักบัการเปล่ียนแปลงชุมชนเขา้สู่ความทนัสมยั ความเจริญ ความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตตาม
สงัคมทุนนิยมหรือบริโภคนิยม  จนก่อใหเ้กิดภาวะหน้ีสินในครัวเรือนและชุมชนชุมเกิดข้ึนก็ตามมา  
   5.3  รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของชุมชน บ้านค าไผ่ ต าบลหนองกุง 
อ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
   ส าหรับรูปแบบและแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของชุมชนบา้นค าไผน่ั้น ควรยดึหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง ในขณะเดียวกันทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นตัว
ครัวเรือนเองก็ตอ้งมีการวางแผนการใชจ่้ายให้เหมาะสมกบัรายได ้ มีการประกอบอาชีพเสริมเพื่อใหมี้รายได ้ เช่น 
การท าน ้ ายาลา้งจาน น ้ ายาสระผม น ้ ายาซกัผา้ การเยบ็ผา้ การจกัรสาน เป็นตน้ นอกจากน้ีการแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน
ของครัวเรือนอาจจะตอ้งด าเนินไปพร้อมกบัการแกไ้ขปัญหาความยากจน และการกระจายรายไดใ้ห้กบัครัวเรือน
ภาคการเกษตร รวมทั้งให้การสนบัสนุนการสร้างอาชีพแก่ครัวเรือนให้ชาวบา้นไดร่้วมกนัเสนอทางออกในการ
แกไ้ขปัญหาหน้ีสินโดยเร่ิมตน้จากตวัชาวบา้นในชุมชนในการลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นและเพ่ิมรายได ้โดยเนน้การ
พ่ึงพาตนเอง การประกอบอาชีพเสริม  การประหยดัอดออม การร่วมกลุ่มกนัในชุมชนโดยใชฐ้านความคิดท่ีว่า 
ร่วมกนัท า ร่วมแบ่งปันและร่วมกนัใช ้เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนในการผลิตและคา่ใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นในชีวติประจ าวนั
และการด ารงชีวติในชุมชน 
     
6. การอภิปรายผลการวจัิย 
  การศึกษารูปแบบและแนวทางในการจดัการหน้ีสินของชุมชนบา้นค าไผ่ ต  าบลหนองกุง อ าเภอเมือง  
จงัหวดักาฬสินธ์ุ   ผูว้ิจยัไดมุ่้งท าความเขา้ใจและพยายามศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
เพ่ือสะทอ้นใหเ้ห็นถึงรูปแบบและแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของครัวเรือนและชุมชนบา้นค า
ไผ่ ต  าบลหนองกุง อ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้ งจากเหตุปัจจยัภายในและ
ภายนอกชุมชน จากผลการวจิยัสามารถอภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัน้ี 
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   1) ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์หน้ีสินของชุมชนบ้านค าไผ่  ต  าบลหนองกุง อ าเภอเมือง  จังหวดั
กาฬสินธ์ุ  หลงันโยบายการพฒันาและระบบทุนนิยมท่ีเขา้มาไดส่้งผลกระทบให้ครัวเรือน/ชุมชนบา้นค าไผไ่ดรั้บ
ความทุกขม์ากกวา่เดิม  ขาดเสถียรภาพในการด าเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตท่ีอยูใ่นระดบัต ่าจากการอพยพบา้นเรือน
และท่ีดินท ากิน โดยชาวบา้นจึงมีการปรับตวัในการประกอบอาชีพเปล่ียนระบบการผลิตจากการท านาเพียงอยา่ง
เดียว มาประกอบอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร เช่น การเล้ียงปลา เล้ียงกบ เล้ียงไก่ การทอผา้  การรับจา้งทั้ ง
ภายในและภายนอกชุมชน เป็นตน้ ส่วนอาชีพอ่ืนๆ ในชุมชนเช่น คา้ขาย พนกังานบริษทัขา้ราชการ เป็นตน้ กลุ่ม
น้ีไม่ได้รับผลกระทบมากนักยงัคงด าเนินชีวิตตามปกติ  โดยครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ในชุมชนนั้นมีการ
ปรับตวัจากการพ่ึงพาตนเองไปสู่การพ่ึงพาผูอ่ื้น มีการติดต่อสัมพนัธ์กบัภายนอกหมู่บา้นแบบพ่ึงพาให้เกิดความ
อยู่รอด ทั้ งน้ีท าให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ตอ้งตกอยู่ในฐานะผูพ่ึ้งพาปัจจัยในการด ารงชีพจากพ่อค้าและนายทุน
ภายนอกหมู่บา้น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพฤกษ ์  เถาถวิล (2551) ท่ีพบว่า การเป็นหน้ีสินของเกษตรกร มี
สาเหตุส าคัญมาจากนโยบายการพฒันาของรัฐ  ท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่การเป็นหน้ีสินคือการ
พงัทลายของเศรษฐกิจแบบยงัชีพ ในอดีตชุมชนหมู่บ้านด ารงชีวิตในระบบเศรษฐกิจแบบยงัชีพ โดยพึ่ งพา
ธรรมชาติเป็นแหล่งอาหารและปัจจยัส่ี พร้อมกบัมีการแลกเปล่ียนสินคา้จ าเป็นท่ีผลิตไม่ไดก้บัชุมชนอ่ืนๆ แต่วิถี
ชีวิตในระบบเศรษฐกิจแบบยงัชีพไดถู้กท าลายจากการขยายอ านาจของรัฐ ภายใตม้าตรการท่ีส าคญั 3 ประการคือ 
1) การเก็บภาษี 2) การควบคุมทรัพยากรของรัฐ 3) การส่งเสริมการเกษตรเชิงพาณิชยแ์ละเกษตรกรมีความมกัง่าย
อยากได ้ยึดติดอยูก่ระแสของสังคม อยากไดโ้ดยท่ีไม่ค านึงวา่ตวัเองมีเงินหรือไม่คิดแค่เอาส่ิงของมาก่อนค่อยว่า
กนั เม่ือท าอยา่งน้ีแลว้ท าใหห้น้ีสินเกิดมีข้ึนเพราะวา่เงินท่ีน าไปซ้ือนั้นไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้
   2) ผลการวิจัยพบว่า  สาเหตุและปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะหน้ีสินของชุมชนบ้านค าไผ่ ต าบลหนองกุง  
อ าเภอเมือง  จงัหวดักาฬสินธ์ุนั้น เกิดจากครัวเรือนมีค่าใชจ่้ายมากแต่มีระดบัรายไดน้อ้ยไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
ท าให้ตอ้งน าเงินในอนาคตมาใช้ เพ่ือให้เพียงพอต่อความตอ้งการใชจ่้าย และการประกอบอาชีพของครัวเรือน
เกษตรท่ีมีการน าเงินไปลงทุนในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร  ผลผลิตท่ีไดก็้ไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบัดินฟ้า 
อากาศ และปริมาณน ้ า ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้หากฤดูกาลไหนท่ีเกิดภยัพิบติัผลผลิตก็ไม่สามารถ
เก็บเก่ียวได้ ก็จะไม่มีรายได้ท าให้ครัวเรือนจ าเป็นต้องมีการกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายในครัวเรือน และใช้ในการท า
การเกษตร  อีกทั้งสาเหตุและปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะหน้ีสิน ซ่ึงชาวบ้านทุกกลุ่มอาชีพในชุมชนมีปัญหาหน้ีสิน
เหมือนกนันั้นคือปัญหาหน้ีสินอนัเกิดจากค่านิยมในวตัถุและค่านิยมในเทคโนโลยใีหม่ๆ ซ่ึงค่านิยมน้ีสงัคมมกัจะ
ยกยอ่ง หรือช่ืนชมคนท่ีมีทรัพยสิ์นมาก ไม่วา่จะเป็นการมีบา้นหลงัใหญ่ มีรถ มีเคร่ืองประดบัต่างๆ เหล่าน้ีเป็นตน้ 
ส่วนค่านิยมในเทคโนโลยีใหม่ๆนั้ นเป็นการตอบสนองความสะดวกสบาย เช่น  การใช้โทรศัพท์มือถือ 
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ แมว้า่ครัวเรือนจะมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการซ้ือสินคา้ต่างๆ แต่ก็มีช่องทางการซ้ือขายใหม่ๆ
ท่ีจูงใจมากข้ึน เช่น การผ่อนช าระ การซ้ือดว้ยบตัรเครดิต และอ่ืนๆ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนิรุธ 
พิพฒัน์ประภา (2554) ท่ีไดท้ าการศึกษาวจิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการท านายการออมของเกษตรกรในเขต
จงัหวดันครราชสีมามากท่ีสุด คือ ปัจจัยดา้นนโยบายทางการเมือง ซ่ึงเป็นผลมาจากนโยบายการประกนัราคา
พืชผลทางการเกษตร รองถึงการชดเชยเงินจากรัฐบาลท่ีมีความล่าชา้ รองลงมาคือปัจจยัดา้นโครงสร้างทางสังคม
และวฒันธรรม ซ่ึงเป็นผลมาจากความเจริญกา้วหนา้ทางสังคมและเศรษฐกิจซ่ึงท าให้ราคาสินคา้ท่ีตอ้งใชใ้นการ
ด ารงชีวิตสูงข้ึน ปัจจยัดา้นความสามารถในการปรับตวั ซ่ึงเกิดจากภาวการณ์เปล่ียนแปลงของสภาพอากาศอยา่ง
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เฉียบพลนัท าให้ไม่สามารถปรับตวัเพ่ือรับสถานการณ์ไดอ้ย่างทันท่วงที และปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ ซ่ึง
เกษตรกรขาดการวางแผนการใชจ่้าย ส่วนหน่ึงเป็นผลจากการขาดความรู้ท่ีถูกตอ้งในการวางแผนทางการเงินท่ี
เป็นระบบตามล าดบั อีกทั้งตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือหา
แนวทางแกไ้ขปัญหาความยากจนของเกษตรกรในจงัหวดันครราชสีมาไดล้ดลง  นอกยงัจากนั้นยงัสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ อรรถพล อรรถวรเดชและคณะ (2554) ท่ีศึกษาวิจยัพบวา่ เกษตรกรกลุ่มท่ีมีรายจ่ายมากกวา่รายได ้
ซ่ึงรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายนอกการเกษตรเป็นค่าใชจ่้ายในการบริโภคเป็นส่วนใหญ่ท าให้เกษตรกรส่วน
ใหญ่ยงัมีหน้ีสินทั้งหน้ีสินในระบบและหน้ีสินนอกระบบและมีเกษตรกรถึงร้อยละ 34.8 มีหน้ีสินเพ่ิมข้ึน และยงั
สอดคลอ้งกบักบังานวิจยัของ วารุณี ศรีชยั (2555) ท่ีศึกษาวิจยัพบวา่ เกษตรกรต าบลน ้ าดิบ อ าเภอป่าซาง จงัหวดั
ล าพนู จะค านึงถึงปัจจยัดา้นรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่าย ท าให้เกิดการตดัสินใจหาแหล่งเงินกู ้เน่ืองมาจากวา่เงิน
ไดก้ลายเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิต   และผลการศึกษาวิจยัยงัไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของอิสยาห์พร 
อินทุวนั (2555) พบวา่ สาเหตุหน้ีสินของเกษตรกรในจงัหวดัล าพูนเกิดจากรายไดจ้ากการท าเกษตรไม่เพียงพอ 
นอกจากน้ียงัมีปัญหาทางภยัธรรมชาติ การลงทุนในการท าการเกษตรมากเกินไป ราคาผลผลิตไม่แน่นอนและ
ตกต ่า การสร้างท่ีอยูอ่าศยัและซ่อมแซมทรัพยสิ์นท่ีเสียหายจากภยัธรรมชาติและการกูย้ืมเงินมาใชห้น้ีสินท่ีมีอยู่
ก่อน 
    3)  ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบและแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของชุมชนบา้นค าไผ ่  
ต าบลหนองกุง อ าเภอเมือง จังหวดักาฬสินธ์ุนั้น ส าหรับการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนในชุมชนนั้นทุกกลุ่ม
อาชีพในชุมชนเห็นตรงกนัว่า จ าเป็นตอ้งยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ในขณะเดียวกนัทุกภาคส่วนตอ้งให้ความ
ร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหาไม่วา่จะเป็นตวัครัวเรือนเองก็ตอ้งมีการวางแผนการใชจ่้ายใหเ้หมาะสมกบัรายได ้ มี
การประกอบอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้  เช่น การท าน ้ ายาลา้งจาน น ้ ายาสระผม น ้ ายาซักผา้ การเยบ็ผา้ การจกัร
สาน เป็นตน้ นอกจากน้ีการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของครัวเรือนอาจจะตอ้งด าเนินไปพร้อมกบัการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจน และการกระจายรายไดใ้หก้บัครัวเรือนภาคการเกษตร รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนการสร้างอาชีพแก่ครัวเรือน 
มีการปล่อยสินเช่ือให้กลุ่มครัวเรือนท่ีตอ้งการประกอบอาชีพเสริม มีการส่งเสริมให้มีการจดัตั้ งธนาคารภาค
ประชาชน หรือจดัตั้ง สหกรณ์ทอ้งถ่ิน และมีการใหค้วามรู้ในการบริหารจดัการธนาคารแก่ประชาชน จดัให้มีการ
วางแผนการใชจ่้ายในครัวเรือน รวมทั้งควรมีการสร้างระบบสวสัดิการท่ีครอบคลุมประชาชนในทุกสาขาอาชีพ 
ทุกกลุ่มท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เพ่ือให้มีหลักประกันในการด ารงชีพ อาจเป็นระบบสวสัดิการท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในยามท่ีจ าเป็นและชดเชยความสูญเสียอนัเกิดจากความไม่แน่นอนในการ
ด ารงชีวิตในรูปแบบต่างๆ เช่น สวสัดิการสังคมเพ่ือบรรเทาหรือชดเชยการตกงาน เจ็บป่วยและการเกิดภัย
ธรรมชาติ เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั วิทยา  เจียรพนัธ์ุ (2550) ท่ีศึกษาพบว่า ปัจจยัช่วยลดภาระหน้ีสิน
เกษตรกร เช่น การเขา้ร่วมโครงการพกัช าระหน้ี และการเขา้ร่วมโครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ปัจจยัท่ี
บั่นทอนความสามารถในการช าระหน้ีของเกษตรกร เช่น ค่าใช้จ่ายนอกภาคการเกษตร (รวมถึงค่าใช้จ่ายทาง
การศึกษา) การเขา้ร่วมโครงการสินเช่ือสนับสนุนรัฐวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอ่มตลอดจนการเขา้
ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการช าระหน้ีจริงของเกษตรกรได้แก่ รายได้
การเกษตร ทศันคติของเกษตรกรต่อการช าระหน้ี และการเขา้ร่วมโครงการบญัชีครัวเรือน ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลลบ
ต่อการช าระหน้ีจริง เช่น จ านวนหน้ีสิน และค่าใช้จ่ายการเกษตร ส าหรับปัจจัยท่ีส่งผลให้เกษตรกรเขา้ร่วม
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โครงการแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน ไดแ้ก่ จ านวนหน้ีสิน ปราชญ์และผูรู้้ในทอ้งถ่ินและการเขา้ร่วมโครงการกองทุน
หมู่บา้น ส่วนปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ จ านวนเงินออม และรายไดก้ารเกษตร เป็นตน้  
 
7. ข้อเสนอแนะ 
  7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 
  1) จากขอ้มูลรายจ่ายของครัวเรือนแสดงใหเ้ห็นวา่ รายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคเป็นการใชจ่้ายท่ีมี
สัดส่วนค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกับการใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ และท าให้รายได้จากการท าการเกษตรอย่างเดียวไม่พอ 
เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มเพ่ือหารายไดเ้สริม และหาแนวทางลดค่าใชจ่้ายดงักล่าวโดยเนน้การพ่ึงพาตนเองและ
ลดรายจ่ายในส่วนท่ีไม่จ าเป็นลง 
  2)  หน้ีสินของครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีรายได้เฉล่ียอยู่ในเกณฑ์สูง ท าให้ครัวเรือนเกษตรกรไม่
สามารถท่ีจะพฒันาและด าเนินกิจกรรมทางภาคการเกษตรไดอ้ยา่งเต็มท่ี และแกไ้ขปัญหาหน้ีสินอย่างผิดวิธีไม่
สามารถหลุดพน้จากวงจรในการเป็นหน้ีได้ อาจจะเน่ืองมาจากสภาพทางธรรมชาติท่ีผนัแปรอยู่เสมอ และ
เศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอด ท าให้ครัวเรือนเกษตรกรมีการพฒันาท่ีลา้หลงั การรองรับของผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีน าออกมาจ าหน่ายไม่มีตลาดรองรับ การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อคา้คนกลาง ตลอดจนการเขา้มา
ดูแลของหน่วยงานรัฐเป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ จึงท าใหค้รัวเรือนเกษตรกรภาพรวมมีหน้ีสินเฉล่ียสูง ดงันั้น 
เพ่ือแกปั้ญหาเร่ืองสดัส่วนของการเพ่ิมรายไดข้องครัวเรือนเกษตรกร การลดความแปรปรวนของผลผลิต การวจิยั
เพื่อพฒันาพืชท่ีมีผลผลิตสูง พฒันาเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยัจะสามารถเพ่ิมรายไดแ้ละลดความเส่ียงในภาค
การเกษตรลงได ้
  3) ครัวเรือนและชุมชนท่ีตอ้งการจดัการภาวะหน้ีสิน ควรยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายได้ โดยเน้นการพ่ึงพาตนเอง รวมถึงการการประหยดัอดออม การร่วมกลุ่มกันในชุมชนโดยใช้ฐาน
ความคิดท่ีวา่ ร่วมกนัท า ร่วมแบ่งปันและร่วมกนัใช ้เพ่ือเป็นการลดตน้ทุนในการผลิตและค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นใน
ชีวติประจ าวนั 
  7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
    1) ควรมีการศึกษาครัวเรือนเกษตรกรท่ีเป็นหน้ีและไม่เป็นหน้ีวา่ผลของการมีหน้ีสินจะมีผลต่อการ
พฒันาภาคเกษตรอยา่งไร รวมทั้งสวสัดิการต่างๆท่ีเกษตรกรควรจะไดรั้บอยา่งไร 
  2) จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีอิทธิพลต่อภาระ
หน้ีสินของเกษตรกรอยา่งมากแต่ความสมัพนัธ์เชิงเหตุปัจจยัไม่สามารถเช่ือมโยงไดอ้ยา่งละเอียดซ่ึงเกิดจากขอ้มูล
ท่ีก่อให้เกิดองคค์วามรู้ไม่เพียงพอ ผูท่ี้สนใจควรศึกษาอย่างเจาะลึก และสังเคราะห์องค์ความรู้ในดา้นน้ีเพ่ือเป็น
หลกัและกรอบส าหรับผูก้  าหนดนโยบายท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ชุมชนและสงัคมท่ีมีส่วนรวมต่อไป 
 3) ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาระหน้ีสินของเกษตรกรหรือการศึกษาพฤติกรรม
การใชจ่้ายของเกษตรกร 
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