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งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดย
ใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริ ษทั มิ
ราเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จากัด และ บริ ษทั ในเครื อ จานวน 54 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐานการทดสอบที การทดสอบเอฟ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน อายุ และสถานภาพการสมรส ที่ แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ความผูกพันต่อองค์การ
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ABSTARCT
The objective of this Research is to study Personal factors that affect to the Organization's commitment
of employees. Questionnaires were used as a tool to collect the data. The data was collected from 54 employees
of Miracle Healthcare Limited and it's affiliates. The data was analyzed using the following statistics: frequency,
percentage, average, standard deviation, t-test and f-test under significant levels 0.05. The result of this research
showed that the different personal factors of age and marital status affect to the organization's commitment to be
different at significant level 0.05
KEYWORDS: Organizational Commitment

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั ธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเครื่ องสาอางที่ประสบความสาเร็ จและเจริ ญก้าวหน้าได้น้ นั บุคคลากร
ในองค์การทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับมีส่วนสาคัญในการผลักดันให้องค์การไปสู วิสัยทัศน์ และนโยบายที่กาหนด
ไว้ นาไปสู่ การปฎิ บตั ิที่ทาให้องค์การมีประสิ ทธิ ภาพสามารถนารายได้เข้าสู่ องค์การ ก่อให้เกิ ดผลกาไรและ
เจริ ญก้าวหน้า การเติบโตของธุรกิจเครื่ องสาอางนั้นจัดอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจ 10 ดาวรุ่ ง ซึ่ งในปี 2560อยูใ่ นอันดับที่ 2
ของปี ติดต่อกันถึง 6 ปี และคาดว่าน่ าจะได้รับความนิ ยมต่อไปอีก 3-5 ปี ข้อมูลจากกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
(กสอ.) พบว่าเครื่ องสาอางไทยมีมูลค่าพุ่งไปถึงหลัก 2 แสนล้านบาท เฉพาะตลาดในประเทศมีมูลค่าถึง 1.2 แสน
ล้านบาท และการขยายตัวส่ งออกในต่างประเทศในอี ก 3-5 ปี ข้างหน้า ซึ่ งเป็ นอัตราสัดส่ วนการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่ องปี ละ 10% ดังนั้นทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)จึงเป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญ คือ มีส่วนในการ
สร้างผลผลิต สร้างรายได้สร้างผลกาไรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ทนั สมัยควบคู่ไปกับการรักษาและควบคุม
ภาพของผลิตภัณฑ์ ธุ รกิ จในกลุ่มเครื่ องสาอาง ดังนั้นการปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์การจะมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลที่ดีได้ต่อเมื่อพนักงานมีความพึงพอใจมีความศรัทธาต่อการทางานและองค์การนั้นการทางานที่มี
ความสุ ข และงานนั้ นส าเร็ จ ลุ ล่ ว งด้ว ยดี สมดัง เป้ าหมาย การมอบสิ่ ง จู ง ใจต่ า งๆให้ แ ก่ พ นั ก งาน การมี
สภาพแวดล้อมการทางานที่ เอื้ออานวยให้เขาใช้ความสามารถและใช้ความรู ้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ และ
สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของพนักงาน เช่นความก้าวหน้าในงาน การมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
และรู ้สึกตนเองว่ามีความสาคัญต่อองค์การ บุคคลนั้นก็อยากที่จะปฏิบตั ิงานอยูใ่ นองค์การต่อไป มีความจงรักภักดี
และก็จะมีความผูกพันต่อองค์การตลอดไป
บริ ษทั มิเราเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จากัดและบริ ษทั ในเครื อ ประกอบธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเวช
สาอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย ธุรกิจบริ ษทั มีความเป็ นมืออาชีพในการผลิตเครื่ องสาอางเป็ นผูผ้ ลิตชั้นนาที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสี ยงที่ดีสาหรับการบริ การการผลิต OEM พร้อมทั้งมีทีมงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทีมงานผลิต และทีมงานควบคุมคุณภาพและประสิ ทธิภาพ ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีความสนใจที่จะวิจยั เรื่ องความผูกพันต่อ
งองค์การของพนักงานบริ ษทั มิราเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จากัดและบริ ษทั ในเครื อ เพื่อที่จะนาผลการศึกษาที่ได้พบนั้น
นาไปใช้เป็ นข้อมูลการบริ หารจัดการและการพัฒนาบุคคลากรขององค์การให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายขององค์การที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผบู ้ ริ หารขององค์การต้องให้ความสาคัญ เพราะความผูกพัน
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ต่อองค์การมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการปฏิบตั ิตนของพนักงาน ซึ่งจะแสดงออก ในเรื่ องของการมาทางานสาย
การขาดงานจนถึงการลาออกจากงาน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั มิ ราเคิ ล เฮ็ลธ์ แคร์
จากัดและบริ ษทั ในเครื อ

3. กรอบแนวคิด
แนวคิดทฤษฏี
ผู้วิจัยนาแนวคิดความผูกพันต่ อองค์ การของ Allen and Meyer (1990) ความผูกพันต่อองค์การยังเป็ น
สภาวะทางจิ ตวิทยาด้านความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่อองค์การ เป็ นสิ่ งที่ ยึดเหนี่ ยวให้บุคคลนั้นตัดสิ นใจว่าจะ
รักษาความเป็ นสมาชิกขององค์การต่อไป ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐาน
Allen and Meyer (1990; อ้างถึงในเศรษฐศาสตร์ ไชยแสง, 2553: 11 – 12) ได้ศึกษาเรื่ องความผูกพันต่อ
องค์การ โดยเสนอรู ปแบบของความผูกพันต่อองค์การว่า มี 3 มิติที่แตกต่างกันไปตามรู ปแบบความคิด ที่ก่อให้เกิด
ความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่
1. ความผูกพันต่ อองค์ การด้ านจิตใจหรือทัศนคติ มีมุมมองว่า ความผูกพันต่อองค์การนั้น เป็ นความรู ้สึก
ของผูป้ ฏิ บัติงานว่า ตนเองนั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์การ มี ความเชื่ อมัน่ และยอมรับในเป้ าหมาย ค่านิ ยมของ
องค์การ มีความเต็มใจที่จะใช้ความสามารถที่มีของตนอย่างเต็มที่เพื่อทางานให้แก่องค์การ
2. ความผูกพันต่ อองค์ การด้ านความคงอยู่เป็ นแนวคิดทางด้ านพฤติกรรม มองความผูกพันต่อองค์การ
ในรู ปแบบความสม่าเสมอของพฤติกรรม เมื่อบุคคลหรื อผูป้ ฏิบตั ิมีความผูกพันต่อองค์การแล้ว จะมีการแสดงออก
ในรู ปแบบทางพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ โดยไม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทางาน
3. ความผูกพันต่ อองค์ การด้ านบรรทัด ฐานเป็ นแนวคิด ที่เกี่ย วข้ องกับความถู กต้ อง เป็ นความรู ้ สึก
จงรักภักดี และเต็มใจที่จะอุทิศตนให้กบั องค์การ บุคคลหรื อผูป้ ฏิบตั ิมีความรู ้สึกว่าตนเองเป็ นสมาชิกขององค์การ
จึงมีพนั ธะผูกพันที่จะทาสิ่ งที่ ถูกต้องเหมาะสม เป็ นความผูกพันต่อความสัมพันธ์ในสังคมที่ สามารถมองเห็ นถึง
ความปรารถนาอย่างแรงกล้าในตนเองของผูป้ ฏิบตั ิ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1) วารุ ณี แดบสู งเนิ น (2554) ศึ กษาเรื่ อง “ความผูกพันต่อองค์การ การเสริ มสร้ างพลังในงานและ
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ การของพนัก งานระดับ ปฏิ บัติ ก าร โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ งในกรุ ง เทพฯ” โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะและความสัมพันธ์ ของคุ ณ ภาพชี วิต การทางาน ความผูก พันต่ อองค์การ การ
เสริ มสร้ างพลังอานาจในงานและคุณภาพการให้บริ การของพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การ ซึ่ งมี กลุ่มตัวอย่าง เป็ น
พนักงานระดับปฏิ บตั ิการของโรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งในกรุ งเทพฯ จานวน 174 คน ใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือ พบว่า พนักงานระดับปฏิบตั ิการของโรงพยาบาลนั้น ส่ วนใหญ่มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง สาหรับปั จจัยส่วนบุคคลพบว่า พนักงานที่มีช่วงอายุ 41 – 55 ปี มีความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด
ด้านอายุงาน มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานและการเสริ มสร้างพลังในงาน โดยพบว่าพนักงานที่ มีอายุงานน้อย
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กว่า 2 ปี จะมีคุณภาพชี วิตการทางานและการเสริ มสร้างพลังอานาจในงานสู งสุ ด ด้านสถานภาพมีผลต่อความ
ผูกพันองค์การ โดยที่ พนักงานที่ มีสถานภาพสมรส/หม้าย จะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าสถานภาพโสด
สาหรับระดับเงินเดือน รายได้พิเศษต่อเดือนและระดับการศึกษาพบว่า ไม่มีผลความผูกพันต่อองค์การ 2) ณรงค์
อุดมบุษรา (2556) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ การทางานกับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน
โรงพิมพ์อาสารักษาดิ นแดน กรมการปกครองจานวน 116 คน ผลการศึ กษาพบว่าระดับคุณภาพชี วิตในการ
ทางานและระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานอยูใ่ นระดับสูง เรื่ องปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การไม่ต่างกัน ส่วนปั จจัยด้าน อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย ที่แตกต่างกัน ความผูกพันต่อองค์การ
ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เรื่ องคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานโรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน กรมการปกครอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.01 3)พาสนา เจื อนาค (2555) ศึ กษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชี วิตการทางานกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคือพนักงานของสถาบันวิจยั วิทยาศาสนค์การแพทย์ทหาร (ฝ่ าย
สหรัฐอเมริ กา) จานวน 181 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ผลการศึกาพบว่า คุณภาพ
ชีวิตการทางานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานอยูใ่ นระดับสู ง ในเรื่ องของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานะการจ้างงาน และรายได้
ต่างกัน ความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน สถานภาพการสมรส และอายุงาน ที
แตกต่างกัน ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน โดยพนักงานที่ มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกทาง มี ระดับ
ความผูกพันต่อองค์การสูงที่สุด และพนักงานที่มีอายุการทางานมาก มีความผูกพันต่อองค์การสูงกว่าพนักงานที่มี
อายุการทางานสั้นในส่ วนของความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางาน กับความผูกพันต่อองค์การพบว่า มี
ความสัมพันธ์กนั ปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 4)ปริ ชาติ บัวเป็ ง (2554) ศึ กษาปั จจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริ ษทั ได้กิ้น อินดัสทรี ส์ ประเทศไทย จากัด กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคือ
พนักงานบริ ษทั ไดกิ้น อินดัสทรี ส์ ประเทศไทย จากัด จานวน 336 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการ
ศึ กษาวิจัย พบว่าระดับความผูกพันต่อองค์รของพนักงานบริ ษทั ได้กิ้น อิ นดัสทรี ส์ ประเทศไทย (จากัด) ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระปานกลาง
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว สามารถกาหนดสมมติฐานแสดงการทานายผลปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั มิ ราเคิ ล เฮ็ลธ์ แคร์ จากัดและบริ ษทั ในเครื อพัฒนาเป็ นกรอบ
แนวคิดของการศึกษาได้ดงั ภาพประกอบที่ 1

4. สมมุติฐานการวิจัย
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานปั จจุบนั ระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริ ษทั มิราเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จากัด
และบริ ษทั ในเครื อ
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ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)
ความผูกพันต่ อองค์ การ
1.ความผูกพันด้านจิตใจ
2.ความผูกพันด้านความคงอยู่
3.ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
(Allen and Meyer, 1990 –1993)

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ
5.ตาแหน่งงานปั จจุบนั
2.อายุ
6.ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
3.สถานภาพสมรส 7.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
4.ระดับการศึกษา

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิด

5. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริ ษทั มิราเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จากัด และบริ ษทั ใน
เครื อ จานวน 54 คน เนื่ องจากประชากรมี จานวนน้อย ผูว้ ิจยั จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจากจานวนกลุ่มประชากรทั้งหมด
1)พนักงานระดับปฏิบิติการ42 คน 2)หัวหน้างาน/ผูบ้ ริ หาร12 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ นการวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม ผูศ้ ึ ก ษาได้นาแบบสอบถามของ Chaikidurajai,
Praphan (2015) มาปรับใช้ แบบสอบถามมีการตรวจสอบดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ค่า IOC เท่ากับ 0.91 โดย
ถือเกณฑ์วา่ แบบวัดที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 เป็ นแบบที่ใช้ได้ และมีการ
ทดลองใช้โดยหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาคค่าความ
ผูกพันต่อองค์การ มีค่าเท่ากับ 0.97 สรุ ปได้วา่ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมัน่ เพราะได้ค่ามากกว่ามาตราฐาน 0.7
ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ (สุบิน ยุระรัช,2550)
การรวบรวมข้อมูล ผูศ้ ึ กษาดาเนิ นการเก็บข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ คือได้รับอนุ ญาตจากประธาน
บริ ษทั ในการทางานวิจยั ครั้งนี้ โดยผูว้ ิจยั ทาการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้
ครบตามจานวน 54 ชุด ภายในเดือน พฤษภาคม 2560 และนาแบบสอบถามทาการลงรหัสเพื่อนาไปประมวลผล
วิเคราะห์ค่าทางสถิติ โดยใช้สถิติ ดังนี้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน การทดสอบสมมติฐาน
ด้วยการทดสอบที และ เอฟ

6. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่าส่ วนมากเป็ นเพศหญิง จานวน38 คนร้อยละ 70.4อายุ 20 น้อยกว่า 30 ปี จานวน22คน ร้อยละ 40.70 อายุงานในองค์การ 1 – น้อยกว่า 5 ปี จานวน 48 คน ร้อยละ 88.9
สถานภาพโสดจานวน 31 คน ร้อยละ 57.40รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 14,000 บาทจานวน 26 คน ร้อยละ48.10ระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 29 คน ร้อยละ 53.70ตาแหน่งงานเป็ นพนักงานทัว่ ไประดับปฏิบตั ิการจานวน
42 คน ร้อยละ 77.80
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สมมติฐานปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การโดยพิจารณาจากค่า
t-testและ F-test (มี 7 ด้าน)
เพศ
อายุ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน สถานภาพการสมรส
t-test
P-value
F-test
P-value
F-test
P-value
F-test
P-value
0.386
0.699
4.309
0.009
2.424
0.077
8.567
0.001
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
F-test
P-value
1.215
0.316

ระดับการศึกษา
F-test
P-value
3.346
0.043

ตาแหน่งงาน
F-test
P-value
0.694
0.504

จากตารางที่ 1 พบว่า เพศ ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การที่ไม่แตกต่างกัน ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตาม
พบว่า อายุ และสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนระดับการศึกษาทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีของเชฟเฟ่ ไม่พบว่ามีคู่ใดที่
แตกต่างกัน
ด้านอายุแตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญ ที่ ระดับ 0.05 ดังนั้น จึ งทดสอบ
ความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่ามีจานวน 1 คู่ มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การที่ แตกต่างกัน คือ กลุ่มพนักงานที่ มีอายุ 40 – น้อยกว่า 50 มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การมากกว่า
พนักงานที่มีอายุ 20 – น้อยกว่า 30 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
ด้านสภาพสมรสแตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนยั สาคัญ ที่ระดับ 0.05 ดังนี้ น จึง
ทดดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่ามีจานวน 2 คู่ มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน คือ คู่ที่ 1 กลุ่มพนักงานที่มีสถานภาพสมรส มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
มากกว่ากลุ่มพนักงานที่ มีสถานภาพโสด คู่ที่ 2 กลุ่มพนักงานหย่างร้าง/หม้าย มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
มากกว่ากลุ่มพนักงานโสดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

7. อภิปรายผล
ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันดังนี้
ผลการวิจยั ที่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐาน ได้แก่
อายุมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ พบว่า พนักงานที่ระดับอายุได้แก่กลุ่มพนักงานที่มีอายุ 40 - น้อยกว่า
50 มีความผูกพันต่อองค์การมากที่สุดทั้งนี้อาจเป็ นเพราะพนักงานที่มีอายุมากจะมีวฒ
ุ ิภาวะและการตัดสิ นใจที่สุขุม
รอบคอบมากกว่า มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่มากกว่ารวมถึงความต้องการความมัน่ คงที่มากกว่าอี กทั้งมี
สถานภาพทางเศรษฐกิจและครอบครัวแล้วทาให้พนักงานที่มีอายุมากเกิดความรู ้สึกผูกพันกับองค์กรและต้องการใช้
ความรู ้ความสามารถที่ มีอยู่ให้กบั องค์การอย่างเต็มกาลังและไม่ตอ้ งการที่ จะออกจากองค์การเพื่อไปเป็ นสมาชิ ก
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ร่ วมกับองค์การอื่น ซึ่งแตกต่างจากพนักงานที่ระดับอายุ 20 – น้อยกว่า 30 ปี ที่มีความผูกพันต่อองค์การน้อยที่สุด
ซึ่ งอาจจะเป็ นเพราะคุณสมบัติส่วนตัวในเรื่ องของวุฒิการศึกษา สถานภาพยังโสดวุฒิภาวการณ์ตดั สิ นใจรวดเร็ ว
และมีโอกาสในการมองหาสิ่ งที่ดีกว่าในปั จจุบนั จึงทาให้พนักงานในระดับอายุ 20- น้อยกว่า 30 ปี นี้มีความผูกพัน
ต่อองค์การน้อยลง ผลการวิจยั เรื่ องนี้สอดคล้องกับงานของ ณรงค์ อุดมบุษรา (2556) ทาการศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์
ระหว่างคุ ณภาพชี วิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน: โรงพิมพ์อาสารั กษาดิ นแดนกรมการ
ปกครอง พบว่าปั จจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานและสอดคล้อง
กับงานของ วารุ ณี แดบสู งเนิ น (2554) ทาการศึกษาเรื่ องคุณภาพชี วิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การการ
เสริ มสร้างพลังในงานและคุณภาพการให้บริ การของพยาบาลระดับปฏิบตั ิการโรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ่ งใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่า พยาบาลที มีอายุแตกต่างกันมี คุณภาพชี วิตการทางานแตกต่างกัน มี ความผูกพันต่อ
องค์การแตกต่างกัน
สถานภาพสมรสมี ผลต่อความผูกพันต่อองค์การพบว่า พนักงานที่ สถานภาพสมรสแล้ว และหย่าร้ าง/
หม้าย มีความต้องการความมัน่ คงในอาชี พและมีสภาพเศรษฐกิ จในครอบครัวที่ ตอ้ งรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้ นไม่
ต้องการให้องค์การเลิกกิ จการเพราะจะทาให้ตนเองและครอบครัวขาดรายได้จุนเจือหรื อไปเป็ นสมาชิ กใหม่ที่
องค์การอื่นซึ่ งเป็ นการเริ่ มต้นใหม่ทุกสิ่ งทุกอย่างต้องรอผ่านพ้นระยะเวลาการทดลองงานรอสิ ทธิ ต่างๆที่จะได้รับ
ก็ตอ้ งอาศัยระยะเวลาปฏิบตั ิงานให้ครบปี ซึ่งต่างกับการอยูอ่ งค์การเดิมและมีสวัสดิการต่างๆที่พนักงานได้รับอยูแ่ ละถ้า
ต้องตกอยูใ่ นสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย ความรับผิดชอบและภาระที่เคยรับผิดชอบร่ วมกันในครอบครัวต้องเปลี่ยนเป็ นการ
รับผิดชอบแบกภาระเพียงลาพังแล้วนั้น ทาให้สถานภาพหย่าร้าง/หม้ายหมดสภาพคล่องในการเริ่ มต้นการเป็ นสมาชิกใน
องค์การใหม่ๆ เพราะสถานภาพการเป็ นสมาชิกในองค์การเดิมนั้นเป็ นสิ่ งที่ดีอยูแ่ ล้วและพวกเขาต้องยึดเหนี่ยวและผูกพัน
ต่อองค์การมากกว่าสถานภาพโสดแล้วส่ วนคนที่มีสถานภาพโสดมีความเป็ นอิสระของสถานภาพส่ วนบุคคลมีความ
เป็ นส่ วนตัวมากและอาจจะมีสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวที่ไม่ตอ้ งรับผิดชอบมากเท่าไหร่ ไม่มีภาระผูกพันต่อบุคคล
อื่น มีสภาพคล่องตัวสู ง มีความคิดและการตัดสิ นใจที่ไม่มีผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว จึงทาให้พนักงานที่มี
สถานภาพโสดมีความผูกพันต่อองค์การน้อยลงผลการวิจยั เรื่ องนี้ สอดคล้องกับงานของ พาสนา เจือนาค (2555)
ทาการศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชี วิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน: กรณี ศึกษา
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ การแพทย์ทหาร (ฝ่ ายสหรัฐอมริ กา) พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านถานภาพการสมรสที่
แตกต่างกันโดยมีพนักงานที่มีสถานภาพหม้าย/หย่า/ร้าง/แยกทาง มีระดับความผูกพันต่อองค์การสูงที่สุด
ผลการวิจยั ที่ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้จึงเป็ นการปฏิเสธสมมติฐาน ได้แก่
เพศของพนักงานที่แตกต่างกัน เป็ นปั จจัยที่ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั มิรา
เคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จากัดและบริ ษทั ในเครื อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยอธิบายได้วา่ เนื่องจากองค์การ
ให้ความเสมอภาคกับพนักงานไม่ว่าจะเป็ นเพศชายหรื อเพศหญิ งมี สิทธิ เท่าเที ยมกัน ในเรื่ องลักษณะของการ
ทางาน ไม่ได้มีขอ้ จากัดในการทางานว่าต้องเป็ นเพศหญิงหรื อเพศชายเท่านั้นที่จะทางานนั้นๆได้ โดยองค์กรให้
โอกาสในการแสดงออกถึงความรู ้และความสามารถในการปฏิ บตั ิงานรวมถึงการแสดงความคิดเห็ นด้วย ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานของ พาสนา เจื อนาค (2555) ทาการศึ กษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชี วิตการทางานกับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน: กรณี ศึกษาสถาบันวิจยั วิท ยาศาสตร์ การแพทย์ทหาร (ฝ่ ายสหรัฐอมริ กา)
พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่ต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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อายุงานของพนักงานที่แตกต่างกัน เป็ นปั จจัยที่ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยอธิ บายได้ว่าเนื่ องจากองค์การให้สิทธิ และสวัสดิ การด้านต่างๆกับพนักงาน
ตั้งแต่เริ่ มเข้ามาทางานถึงครบปี และการคงอยูเ่ ป็ นสมาชิกในองค์กรไม่วา่ จะระยะเวลานานเท่าใด การได้รับสิ ทธิ
ก็ยงั คงได้รับเหมือนเดิมรวมถึงการขึ้นเงินเดือนประจาปี และการจ่ายโบนัสให้กบั พนักงาน ทุกๆปี ด้วยเช่นกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานของ ขวัญตา พระธาตุ (2554) ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
บริ ษทั ได้กิ้น อินดัสทรี ส์ ประเทศ ไทย (จากัด) พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้านระยะเวลาการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมี
ความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนของพนักงานที่ แตกต่างกัน เป็ นปั จจัยที่ ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยอธิบายได้วา่ องค์การให้รายได้ผลตอบแทนกับพนักงานอย่าง
เป็ นธรรมและเหมาะสมตามความรู ้ความสามารถและตาแหน่งงานหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆซึ่งมี
ความสอดคล้องกับงานที่บุคลากรนั้นๆปฏิ บตั ิอยู่และองค์กรก็มีการขึ้นเงินเดื อนประจาปี และตอบแทนการจ่าย
โบนัสประจาปี ให้กบั พนักงานทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็ นประจา ซึ่งสอดคล้องกับงานของ พาสนา เจือนาค
(2555) ทาการศึ กษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพชี วิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน:
กรณี ศึกษาสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ ายสหรัฐอมริ กา) พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ระดับการศึกษาของพนักงานที่แตกต่างกัน เป็ นปั จจัยที่ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยอธิบายได้วา่ เนื่องจากองค์การใช้หลักการในการบริ หารบุคลากร โดย
การเลือกบุคลากรที่มีความรู ้เหมาะสมตรงกับตาแหน่งงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนตรงความสามารถของบุคคล
นั้นๆ ในการปฏิบตั ิงานซึ่ งบุคคลนั้นๆได้ปฏิ บตั ิงานให้กบั องค์การตามระดับการศึกษาของตนเองแล้ว ซึ่ งการที่
บุคลากรจะมองหาองค์กรอื่นหรื อการไปเป็ นสมาชิกใหม่ที่อื่น ตามระดับการศึกษาของตนนั้น ก็ไม่ใช่โอกาสที่ดี
นักเมื่อเทียบกับอยู่องค์กรเดิม ซึ่ งสอดคล้องกับงานของพาสนา เจือนาค (2555) ทาการศึ กษาเรื่ องความสัมพันธ์
ระหว่างคุ ณภาพชี วิตการท างานกับความผูกพันต่ อ องค์ก ารของพนัก งาน: กรณี ศึ กษาสถาบัน วิจัย วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทหาร (ฝ่ ายสหรัฐอมริ กา) พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึ กษาแตกต่างกันมีความผูกพันต่อ
องค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ระดับตาแหน่ งงานของพนักงานที่ แตกต่างกัน เป็ นปั จจัยที่ ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยอธิ บายได้ว่า เนื่ องจากระดับตาแหน่งงานก็ยงั เป็ นความรู ้
ระดับการศึกษาความสามารถของปั จเจกบุคคล ซึ่งพนักงานรับรู ้และยอมรับถึงความสามารถของตนเองได้ ว่าอยู่
ในระดับใดและปฏิ บตั ิงานตามความรู ้ความสามารถของตนเอง ซึ่ งองค์กรมีการบริ หารจัดการให้พนักงานทุก
ระดับตาแหน่งงานมีความเสมอภาคกัน มีปฏิบตั ิงานอยูภ่ ายใต้ระเบียบกฏข้อบังคับการปฏิบตั ิงานเท่าเทียมกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานของพาสนา เจือนาค (2555) ทาการศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ การทางานกับความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน: กรณี ศึกษาสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ การแพทย์ทหาร (ฝ่ ายสหรัฐอมริ กา) พบว่า
ปั จจัยส่วนบุคคลด้านระดับตาแหน่งงานแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
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8. ข้ อเสนอแนะ
1. ผูบ้ ริ หารควรให้การสนับสนุนบุคลากรในทุกระดับอายุ และสถานภาพของบุคลากรโดยให้มี โอกาส
ได้เรี ยนรู ้และฝึ กฝนทักษะการทางานใหม่ๆ ให้กบั บุคลากร และให้ความสาคัญกับบุคลากรโดยเฉพาะบุคคลากรที่
มีอายุต้ งั แต่ 20 – น้อกว่า 30 ปี และมีสถานภาพโสดนั้นให้ได้มีความรู ้ในการทางานเพิ่มมากขึ้น ส่ งเสริ มในเรื่ อง
ของการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ใหม่ๆทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเป็ นการเพิ่มเติมและสร้างเสริ ม
ประสบการณ์ ใ หม่ ๆ ให้กับ บุ ค คลากร เพื่ อ ให้ บุ ค คลากรนั้น ได้เ กิ ด ความรู ้ สึ ก และรั บ รู ้ ถึ ง ได้ว่า องค์ก ารให้
ความสาคัญกับตนเองจนถึงระดับมีความภาคภูมิใจว่ามีคุณค่าต่อองค์การ
2. ผูบ้ ริ หารควรให้การสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ ในทุกระดับอายุ ทุกระดับสถานภาพ
เมื่ อพนักงานได้รับการพัฒนาทักษะความรู ้ ในงานให้เกิ ดความเชี่ ยวชาญนั้นแล้ว ควรนาหลักการการประเมิ น
สมรรถนะ (Competency Assessment) มาใช้ในการบริ หารบุคลากรเพื่อเป็ นการวัดระดับความรู ้และความสามารถที่
ได้รับการพัฒนามาเพื่อยกระดับขึ้นในขั้นต่อไป โดยเฉพาะพนักงานที่มีอายุต้ งั แต่ 20-น้อยกว่า 30 ปี ที่มีสถานภาพ
โสด มีโอกาสได้แสดงศักยภาพและความรู ้ที่ได้รับมาอย่างเต็มที่ดว้ ยปั จจัยสภาพคล่องของอายุและสถานภาพของบุ
คลลนั้นๆ จนถึงระดับมีความรู ้สึกมัน่ คงและการเติบโตในสายงานขององค์กรได้อย่างมีคุณค่า
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึ กษาตัวแปรอื่นๆ ที่ คาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์การเพื่อนาผลไปปรับปรุ ง
แก้ไขพัฒนาให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น
2. ควรทาการศึ กษาองค์การที่ มีลกั ษณะงานใกล้เคียงกัน เพื่อเปรี ยบเที ยบและนาผลวิจยั ไปใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรในองค์การให้มีคุณภาพชีวติ การทางานที่ดีข้ ึนและมีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ (1) ศึ กษาปั จ จัย ส่ ว นบุ คคลที่ มีผ ลต่อ ความผูก พันต่ อ องค์ก รของ
พนักงาน (2) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยใช้แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บ รวบรวม ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานของบริ ษทั โทรคมนาคมแห่ งหนึ่ ง จานวน 154
คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ t-Test, F-test (ANOVA) และสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression) ผลการวิจยั พบว่า (1) ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา ตาแหน่ ง
ปั จจุบนั ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรสที่ต่างกัน จะมีความผูกพันต่อ
องค์การของบริ ษทั แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นพบว่า ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : ความผูกพันต่อองค์กร

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

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ความผูกพัน ของพนักงาน (Organizational Commitment) เป็ นทัศ นคติ ข องพนักงานที่ แ สดงออกถึ ง
ความคิด ความรู ้สึก การรับรู ้และการเรี ยนรู ้ของพนักงานที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์และความพึงพอใจของพนักงาน
ที่มีต่อองค์การ พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์การจะมีพฤติกรรมการตระหนักถึงความสาคัญและมีแรงบันดาล
ใจต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่ มีต่อพฤติกรรมการทางานในเชิ งพัฒนาและจะมีปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ซึ่งช่วยทาให้เกิดความร่ วมคิด ร่ วมใจ และความร่ วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อการสร้างสรรค์ ปรับปรุ ง
และพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการทางาน โดยส่ งผลต่อผลิ ตภาพและคุ ณภาพขององค์การ บุ คลากรทุ กส่ วนใน
องค์การมีบทบาทหน้าที่ในการสร้าง พัฒนา และรักษาสัมพันธภาพที่ดีซ่ ึ งกันและกัน เพื่อสร้างสรรค์ความผูกพัน
ของพนักงานให้มีต่อองค์การ พนักงานทุกคนที่มีความพึงพอใจในการทางาน (Job Satisfaction) และความสุ ขใน
การทางานนั้นใช่วา่ จะมีความผูกพันกับองค์การ (Organizational Commitment) ได้แก่ ความผูกพันด้านจิตใจ ด้าน
ความคงอยูแ่ ละด้านบรรทัดฐานเสมอไป ดังนั้นการสร้างความผูกพันของพนักงาน จึงเป็ นวิธีการหนึ่งที่ช่วยทาให้
พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์การได้ (ณัช อุษาคณารักษ์, 2554)
ด้วยความสาคัญดังที่ผวู ้ ิจยั ได้กล่าวถึงทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจเลือกศึกษาในเรื่ องของปั จจัย ที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันของพนักงานขององค์การ โดยผลที่ได้จากการศึกษาสามารถนาไปใช้ เป็ นประโยชน์ต่อองค์กร

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล และ เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานในบริ ษทั
โทรคมนาคมแห่งหนึ่ง

3. กรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความผูกพันต่อองค์กร ตามแนวคิ ด ของอัลเลน และเมเยอร์ (Allen and Meyer, 1990 - 1993) ความ
ผูกพันต่ อองค์ การ (Organizational Commitment) หมายถึง ความรู ้สึกนึ กคิดหรื อทัศนคติและพฤติกรรมของ
บุคลากรแต่ละคนแสดงออกต่อองค์การที่ตนเองอยูใ่ นทางที่ดีมีความรู ้สึกว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่งและมีความสาคัญต่อ
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องค์การมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การและมีความต้องการ
ที่จะทางานกับองค์การนั้น ซึ่งความผูกพันต่อองค์การนี้ แบ่งได้เป็ น 3 ด้าน ได้แก่
1. ความผูกพันต่ อองค์ การด้ านจิตใจ (Affective Commitment) บุคคลากรเกิ ดความรู ้สึกผูกพันมาจาก
ภายในส่ วนบุคคลเป็ นความเชื่อถือ มีความสุ ขมีและความปลอดภัยรวมถึงยอมรับเป้ าหมาย ค่านิ ยมขององค์การ
และพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานกับองค์การตลอดไป
2. ความผูกพันต่ อองค์ การด้ านการคงอยู่ (Continuance Commitment) เป็ นความผูกพันและปรารถนา
ที่จะดารงไว้ซ่ ึงความเป็ นสมาชิกขององค์การ เกิดจากการรับรู ้ของบุคคลากรถึงผลประโยชน์ที่อองค์กรตอบแทน
กลับมาให้ ซึ่ งแสดงออกมาทางการทางานให้องค์การอย่างต่อเนื่ องมีความพยายามทุ่มเท ทางานให้กบั องค์การ
อย่างเต็มที่ตลอดไป
3. ความผูกพันต่ อองค์ การด้ านบรรทัดฐาน (Normative Commitment) เป็ นความเต็มใจและสานึ กใน
หน้าที่ หรื อข้อตกลงนึ กถึงองค์การเป็ นหลักมีความจงรักภักดีอุทิศตนเพื่อทาประโยชน์ให้กบั องค์การและจะไม่
ลาออกไปทางานกับองค์การอื่นๆ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของชุติมา สุวรรณประทีป (2543) ได้ทาการศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ส่วนบุคคลและ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กับความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ
กรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จัย พบว่า 1.ความยึ ด มั่น ผูก พัน ต่ อ องค์ก ารพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลของรั ฐ
กรุ งเทพมหานคร อยูใ่ นระดับปานกลาง 2.ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความยึดมัน่ ผูกพัน
ต่อองค์กรพยาบาล (r = .12) และสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กบั ความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กรพยาบาล (r =
.14) อย่ามีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบตั ิงานไม่มีความสัมพันธ์กบั
ความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กรพยาบาล 3.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของฝ่ ายพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กรพยาบาล (r = 0.06) อย่างมีนยั สาคัญทางสิ ถิติที่ระดับ 0.05
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
 เพศ
 อายุ
 สถานภาพสมรส
 ระดับการศึกษา
 ตาแหน่งปั จจุบน
ั
 ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
ความผูกพันต่ อองค์ การ
 ความผูกพันด้านจิตใจ
 ความผูกพันด้านความคงอยู่
 ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
(Allen and Meyer, 1990 - 1993)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา ตาแหน่ งปั จจุ บัน ระยะเวลา
ปฏิบตั ิงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั โทรคมนาคมแห่งหนึ่ง
2. ปั จจัยการธารงรักษามีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั โทรคมนาคมแห่งหนึ่ง

5. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้ คือ พนักงานบริ ษทั โทรคมนาคมแห่งหนึ่ง จานวน 250 คน จากนั้นใช้วธิ ี
กาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางสาเร็ จรู ปของ Krejcie & Morgan ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ระดับความคลาด
เคลื่อน 0.05 ได้ขนาดตัวอย่างประชากรจานวน 152 คนเก็บเผื่อ 2 คนรวมเป็ นจานวน 154 คน
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล วิ จัย ครั้ งนี้ ใช้แ บบสอบถามที่ ดัด แปลงบางส่ ว นมาจาก
แบบสอบถามของ Chaikidurajai, Praphan (2015) แล้วนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกรอบแนวคิดในการทาวิจยั
ซึ่ งรู ปแบบคาถามเป็ นปลายปิ ด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ
ปั จจัยส่ วนบุคคคล และส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร จากนั้นนาแบบสอบถามไปให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง โดยพิจารณา ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ ได้ค่า IOC (ItemObjective Congruence Index) เท่ากับ 0.91 และนาเข้าคาถามมาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของข้อคาถามแต่
ละด้าน ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอบบาค (Cronbach’s Coefficient alphas) ซึ่ งได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.956
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล 1) ค่าร้อยละ (Percentage) อธิ บายข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม และ
ค่าเฉลี่ย (Mean) อธิ บายความคิดเห็นที่มีต่อตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั 2) การทดสอบสมมติฐาน ด้วยการทดสอบที
และ เอฟเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานทุกระดับของบริ ษทั โทรคมนาคมแห่ งหนึ่ ง ทาหนังสื อจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อขออนุ ญาตเก็บข้อมูล โดยส่ งแบบสอบถามไปยังหน่ วยงานต่าง ๆ กาหนด
ระยะเวลาในการรั บแบบสอบถามคื น ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1-30 มิ ถุ น ายน 2560 น าแบบสอบถามที่ ไ ด้รั บกลับมาแล้ว
ตรวจสอบความสมบูรณ์และนาข้อมูลแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้ มูล

6. สรุ ปผลการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคลผูต้ อบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เพศหญิ ง ร้ อยละ 53.90 อายุระหว่าง อายุ 20 - น้อยกว่า 30 ปี ร้ อยละ 40.30 มี
สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 58.40 มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 68.80 ตาแหน่งในปั จจุบนั เป็ น
พนักงาน ตาแหน่งเจ้าหน้าที่/พนักงาน ร้อยละ 64.30 มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 1-น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 48.00
และพนักงานส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท ร้อยละ 52.60
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร
ความผูกพันต่อองค์กร พบว่าระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.81 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน อธิบายได้ดงั นี้
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ความผูกพันด้ านจิตใจ พบว่าระดับความคิดเห็ นต่อความผูกพันด้านจิ ตใจ อยูใ่ นระดับมาก
มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า พนักงานรู ้สึกว่าตนเองมีส่วนร่ วมในบริ ษทั แห่งนี้จึงพร้อมทุ่มเทความ
พยายามในการทางานเพื่อบริ ษทั แห่งนี้ และมีความเต็มใจที่จะทางานในบริ ษทั แห่งนี้ไปตลอดชีวติ การทางาน
ความผูกพันด้ านความคงอยู่ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.86) ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า พนักงานคิดว่าบริ ษทั
แห่ งนี้ เป็ นบ้านที่สองของตนจึงมาทางานอย่างต่อเนื่ องทุกวัน และพยายามทางานให้บริ ษทั อย่างเต็มที่โดยไม่คิด
โยกย้ายไป
ความผูกพันด้ านบรรทัดฐาน อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.84) ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า พนักงานรู ้สึกว่าตนเอง
เป็ นส่วนหนึ่งของบริ ษทั จึงมีความจงรักภักดีและเต็มใจที่จะอุทิศตนให้กบั บริ ษทั แห่งนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความผูกพันต่อองค์กร
S.D.
ระดับความคิดเห็น
X̅
ความผูกพันต่อองค์กร
1. ความผูกพันด้านจิตใจ
2. ความผูกพันด้านความคงอยู่
3. ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
โดยรวม

3.75
3.86
3.84
3.81

0.83
0.74
0.79
0.75

อันดับที่

มาก
มาก
มาก
มาก

3
1
2

จากตารางที่ 1 พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.81) เมื่อพิจารณาระดับ
ความคิดเห็ นเป็ นรายด้าน พบว่า ความผูกพันด้านความคงอยู่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 3.86) รองลงมาคือ ความ
ผูกพันด้านบรรทัดฐาน ( X = 3.84) และความผูกพันด้านจิตใจ ( X = 3.75) ตามลาดับ
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สมมติฐานปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การโดยพิจารณาจากค่า t-test
และ F-test (มี 7 ด้าน)
เพศ
อายุ
สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษา
t-test
P-value
F-test
P-value
F-test
P-value
F-test
P-value
3.299
0.001*
3.575
0.015*
-1.989
0.048*
0.004
0.996
ตาแหน่งในปัจจุบนั
F-test
P-value
1.295
0.278

ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
F-test
P-value
2.991
0.033*
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F-test
P-value
1.964
0.122
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การโดยรวม จาแนกตามเพศ
เพศ
ความผูกพันต่อองค์การ
ชาย
หญิง
t
S.D.
S.D.
X̅
X̅
ความผูกพันด้านจิตใจ
3.95
0.75
3.58
0.86
2.823
ความผูกพันด้านความคงอยู่
4.08
0.69
3.68
0.72
3.450
ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
4.05
0.70
3.65
0.82
3.238
โดยรวม
4.03
0.69
3.64
0.77
3.299

P-value
0.005*
0.001*
0.001*
0.001*

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การ
จาแนกตามเพศ พบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า พนักงานที่ เป็ นเพศชายจะมี ความผูกพันต่อองค์การมากกว่า
พนักงานที่เป็ นเพศหญิง
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การโดยรวม จาแนกตามอายุ
20 - น้อยกว่า 30 - น้อยกว่า 40 - น้อยกว่า
30 ปี
40 ปี
50 ปี
อายุ
X̅
3.58
3.96
3.99
20 - น้อยกว่า 30 ปี
3.58
-0.38*
-0.41*
30 - น้อยกว่า 40 ปี
3.96
-0.03
40 - น้อยกว่า 50 ปี
3.99
50 ปี ขึ้นไป
4.01

50 ปี ขึ้นไป
4.01
-0.43*
-0.05
-0.02
-

จากตารางที่ 4 เมื่อทดสอบความแตกต่างความผูกพันต่อองค์การ : โดยรวม จาแนกตามอายุ เป็ นรายคู่
พบว่า พนักงานที่มีอายุต่างๆ กันมีความผูกพันต่อองค์การ : โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 จานวน 3 คู่ ได้แก่ พนักงานที่มีอายุ 30 - น้อยกว่า 40 ปี พนักงานที่มีอายุ 40 - น้อยกว่า 50 ปี และพนักงานที่มี
อายุ 50 ปี ขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์การ : โดยรวม มากกว่า พนักงานที่มีอายุ 20 - น้อยกว่า 30 ปี
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ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การ จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
ความผูกพันต่อองค์การ
โสด
สมรส
t
S.D.
S.D.
X̅
X̅
ความผูกพันด้านจิตใจ
3.66
0.85
3.89
0.79
-1.725
ความผูกพันด้านความคงอยู่
3.76
0.72
4.00
0.73
-1.989
ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
3.75
0.76
3.96
0.82
-1.637
โดยรวม
3.72
0.74
3.95
0.75
-1.855

P-value
0.086
0.048*
0.104
0.066

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การ
จาแนกตามสถานภาพ พบว่า พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกันจะมีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านความผูกพันด้านความคงอยูท่ ี่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
พบว่า พนักงานที่สถานภาพสมรสจะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าพนักงานที่มีสถานภาพโสด
ตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความผูกพันต่อองค์การโดยรวม จาแนกตาม ระยะเวลา ปฏิบตั ิงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-น้อยกว่า 5 ปี
6-น้อยกว่า 10 ปี
ระยะเวลา
X̅
ปฏิบตั ิงาน
3.58
3.73
3.96
น้อยกว่า 1 ปี
3.58
-0.15
-0.38*
1-น้อยกว่า 5 ปี
3.73
-0.23
6-น้อยกว่า 10 ปี
3.96
10 ปี ขึ้นไป
4.10

10 ปี ขึ้นไป
4.10
-0.52*
-0.37*
-0.14
-

จากตารางที่ 6 เมื่ อทดสอบความแตกต่ างความผูก พันต่อ องค์ก าร : โดยรวม จาแนกตามระยะเวลา
ปฏิ บัติงาน เป็ นรายคู่ พบว่า พนักงานที่ มีระยะเวลาปฏิ บัติงานต่างๆ กันมี ความผูกพันต่อองค์การ : โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 3 คู่ ได้แก่ พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 6-น้อย
กว่า 10 ปี และ 10 ปี ขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์การ : โดยรวมมากกว่า พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน น้อย
กว่า 1 ปี และพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 10 ปี ขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์การ:โดยรวมมากกว่า พนักงานที่
มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 1-น้อยกว่า 5 ปี

7. อภิปรายผล
1. พนักงานที่ มีเพศแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมและรายด้านความผูกพันด้านจิ ตใจ
ความผูกพันด้านคงอยู่และความผูกพันด้านบรรทัดฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
พบว่า พนักงานที่เป็ นเพศชายจะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าพนักงานที่เป็ นเพศหญิง ทั้งนี้อาจเป็ นพราะเพศ
ชายส่ วนใหญ่ มีตาแหน่ งเป็ นวิศวกร ซึ่ งตาแหน่ งที่ ตอ้ งใช้ความรู ้ ทักษะ เฉพาะด้าน องค์การให้ความสาคัญ
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มากกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับงานวิจยั วรารักษ์ ลีเลิศพันธ์ (2557) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงาน บริ ษทั เนชัน่ บรอดแคสติ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ผลการศึ กษาพบว่า พนักงาน
บริ ษทั ฯที่มีเพศแตกต่างมีความผูกพันที่แตกต่างกัน
2. พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมและรายด้านความผูกพันด้านคงอยูแ่ ละ
ความผูกพันด้านบรรทัดฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า พนักงานที่มีอายุ 30 น้อยกว่า 40 ปี พนักงานที่มีอายุ 40 - น้อยกว่า 50 ปี และพนักงานที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์การ:
โดยรวม มากกว่า พนักงานที่มีอายุ 20 - น้อยกว่า 30 ปี อาจเนื่องมาจาก พนักงานที่พนักงานที่มีอายุ 20 - น้อยกว่า
30 ปี เป็ นช่วงเริ่ มต้นของการทางาน การเอาใส่ หรื อการให้ความสาคัญกับองค์การอาจมีนอ้ ยกว่าพนักงานที่มีอายุ
30 - น้อยกว่า 40 ปี พนักงานที่ มีอายุ 40 - น้อยกว่า 50 ปี และพนักงานที่ มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป จึ งส่ งผลให้พนักงาน
โทรคมนาคมแห่ งหนึ่ งที่มีอายุต่างกัน ความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั วรารักษ์ ลีเลิศพันธ์
(2557) ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อระดับความผูก พันต่อ องค์กรของพนักงาน บริ ษทั เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริ ษทั ฯที่มีอายุแตกต่างมีความผูกพันที่แตกต่างกัน
3. พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมและรายด้านความผูกพันด้านคง
อยู่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า พนักงานที่ มีสถานภาพแตกต่างกันจะมี ความ
ผูกพันต่อองค์การโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านความผูกพันด้านความคงอยูท่ ี่แตกต่างกันอย่าง
มี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า พนักงานที่ สถานภาพสมรสจะมี ความผูกพันต่อองค์การมากกว่า
พนักงานที่มีสถานภาพโสด อาจเนื่ องมาจากพนักงานที่มีสถานภาพครอบครัว โสด อาจจะไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว เหมือนสถานภาพสมรส หรื อแยกกันอยู่ เช่น อาจจะไม่มี บุตร ที่ ตอ้ งดูแล ทาให้ไม่กงั วล หรื อไม่มี
เป้ าหมายที่ชดั เจน ได้แก่ ในเรื่ องการทางาน ในองค์กร พร้อม จะเปลี่ยนงาน หรื อพร้อมจะเริ่ มงานใหม่ สถานที่
ใหม่ โดยไม่ ต ้อ งกัง วลว่า อุ ป สรรคข้า งหน้า จะมี อะไร ดังนั้นอาจจะทาให้มี ความผูก พันต่ อ องค์ก รน้อ ยกว่า
พนักงานที่มีสถานภาพครอบครัว สมรส และ แยกกันอยู่ จึงส่งผลให้พนักงาน บริ ษทั พนักงานโทรคมนาคมแห่ ง
หนึ่งที่มีสถานภาพครอบครัวต่างกัน ความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรารักษ์ ลีเลิศพันธ์
(2557) ได้ศึกษาปั จ จัยที่ มีผลต่อระดับความผูก พันต่อ องค์กรของพนักงาน บริ ษทั เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริ ษทั ฯที่มีอายุแตกต่างมีความผูกพันที่แตกต่างกัน
4. พนักงานที่ มีระยะเวลาปฏิ บตั ิงานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมและรายด้านความ
ผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้านคงอยู่และความผูกพันด้านบรรทัดฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05.โดยพบว่า พนักงานที่ มีระยะเวลาปฏิ บัติงาน 6-น้อยกว่า 10 ปี และ 10 ปี ขึ้ นไป มี ความผูกพันต่อ
องค์การ : โดยรวมมากกว่า พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน น้อยกว่า 1 ปี และพนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
10 ปี ขึ้นไป มีความผูกพันต่อองค์การมากกว่า พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน 1-น้อยกว่า 5 ปี แสดงว่าระยะเวลา
ปฏิ บัติงานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชาญวุฒิ บุ ญชม (2553) ศึ กษาความ
ผูกพันต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณี บุคลากรโรงเรี ยนอิสลาม สันติชน พบว่า พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน และจาก การศึกษาของ Steer and Porter (1983 อ้างถึงใน ภัทรวุธ
สิ ทธิ ศาสตร์ , 2542, หน้า 43-44) พบว่า ผลของความผูกพันต่อองค์การต่อดังนี้ ”.ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานใน
องค์การ.(Tenure.in Organization) พนักงานที่มีความผูกพันอยูใ่ นระดับสู งต้องการที่จะอยูใ่ นองค์การ มีการศึกษา
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พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่เพิ่มขึ้น จะมีความสัมพันธ์กบั การผูกพันต่อองค์การ จึงเป็ นความสัมพันธ์ เชิง
บวก”

8. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. ผูบ้ ริ หารควรสร้างความผูกพันกับพนักงานเพศหญิงให้เพิ่มขึ้น โดยการจัดทาโปรแกรมการฝึ กอบรม
และพัฒนาฝี มือตนเองให้มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะความชานาญที่ หลากหลายของพนักงานซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จะ
ช่วยให้พนักงานสามารถส่ งเสริ มการปรับเลื่อนขั้นเลื่อน ตาแหน่ งงาน ก่อให้เกิ ดการรับรู ้ถึงความก้าวหน้าของ
ตนเองว่าถ้าอยู่ในองค์การนี้ ต่อไปตาแหน่ งงานที่ ได้รับจะสู งขึ้นเรื่ อยๆ การจัดทาแผนความก้าวหน้าในอาชี พ
(Career Path) เป็ นสิ่ งสาคัญ เพื่อเป็ นการกาหนดเป้ าหมายชัดเจนและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ พนักงานให้
เติบโตไปพร้อม ๆ กันไม่ว่าจะเป็ นพนักงานเพศชายหรื อเพศหญิง ทาให้พนักงานเกิ ดความเชื่ อมัน่ และความ
มัน่ คงในการเติบโต ตามลาดับขั้นตาแหน่งและหน้าที่การงาน ให้ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นการสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การ
2. ผู ้บ ริ ห ารควรพิ จ ารณาด้า นค่ า ตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ให้ กับ พนัก งานในทุ ก ระดับ อายุ
โดยเฉพาะพนักงานที่มีอายุ 20 - น้อยกว่า 30 ปี องค์การ ควรทาการสารวจโครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิ การ เพื่อ
นามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดและสภาพขององค์การ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการรักษาและจูงใจพนักงานไม่ให้
หลุดไปอยูก่ บั คู่แข่งได้
ข้ อเสนอแนะในงานวิจยั ต่ อไป
ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกับ องค์ก รหรื อ กลุ่ ม บริ ษ ัทในเครื อ ที่ มี ล ัก ษณะการด าเนิ น การเหมื อ นกัน ว่า
พนักงานมี ความผูกพันต่ององค์การเหมื อนกันหรื อแตกต่างกัน และควรเพิ่มการวิจยั เชิ งคุณภาพเพื่อให้ได้ผล
การศึกษาเชิงลึกมากขึ้น โดยอาจใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึกมากยิง่ ขึ้น

9. เอกสารอ้างอิง
ชุติมา สุ วรรณประทีป. 2543. ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยบุคคล และการจัดการทรัพยากรมนุษย์กบั ความยึดมัน่
ผูกพันต่อองค์การพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริ หารการพยาบาล.
กรุ งเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัช อุษาคณารักษ์. 2554. ความผูกพันของพนักงาน.(ออนไลน์ ). เข้ าถึงได้ จาก: http://www.hrcenter.co.th
พิชิต พิทกั ษ์เทพสมบัติ. 2552. ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่ อองค์ การ ความหมาย ทฤษฏีวิธีวิจัย การ
วัด และการวิจยั . กรุ งเทพฯ: เสมาธรรม หน้า 158-159,162, 163,170,179, 191, 193, 220-221.
Allen and Mayer. 1990. “The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment
to the organization” Journal of Occupational and Organizational Psychology, March, 1990.
Chaikidurajai, Praphan. 2015. “Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior (OCB) and Performance
Efficiency of Staff in Industry Group.” International Journal of Management, Business, and
Economics, Vo. 2, No. 3, (September-December) 111-129.
660

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ีของพนักงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
ในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
CAUSAL FACTOR STUDY INFLUENCED TO ORGANIZATIONAL
COMMITMENT OF PERSONNEL WORKING IN ENTERPRISES LISTED
ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND
อรนิษฐ์ แสงทองสุ ข
อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลักสู ตรเสาร์ -อาทิตย์ สาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: Oranit. Sa @spu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับ
ปฏิ บัติ ก ารในธุ ร กิ จ โรงแรมในประเทศไทย และเพื่ อ น าผลการศึ ก ษาใช้เ ป็ นแนวทางในการแก้ปั ญ หาการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผูว้ ิจยั กาหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ คือ
พนักงานระดับปฏิ บัติการที่ ปฏิ บตั ิ งานด้านธุ รกิ จโรงแรม จานวน 274 คน ในการวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้ทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ ได้รับทั้งหมด นามาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อการวิจยั โดยกาหนดระดับความมีนยั สาคัญ 0.05 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่สถิติพ้นื ฐาน ค่าความถี่ และ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน วิเคราะห์
โดยสถิติเชิงอนุมาน ใช้สถิติ t-test ใช้การวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)และใช้การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ที่ผวู ้ ิจยั นามาใช้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ ระยะเวลา ในการปฏิบตั ิงาน และสถานภาพการสมรส แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีแตกต่าง
กัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทุกประการ แสดงให้เห็ นว่า คุณลักษณะส่ วนบุคคลเป็ นตัวแปรที่ ทานาย
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ดีที่สุด และสามารถอธิบายพฤติกรรม ของพนักงานที่หลากหลายและ
แตกต่างกันของแต่ละบุคคลได้ นัน่ หมายถึงว่า พนักงานจานวนมากในองค์การที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การเพราะเป็ นคุณลักษณะส่วนตัว หรื อนิสยั ส่วนตัว นัน่ เอง เพราะพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ดีขององค์การ เป็ นพฤติกรรมเชิงบวก เป็ นพฤติกรรมของการเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และการเสี ยสละอาสาช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ด้วย ความเต็มใจและจริ งใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่ งพฤติกรรมนี้ เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญที่จะส่ งผลให้องค์การ
ประสบความสาเร็ จในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน ซึ่งระดับความเต็มใจที่พนักงานจะแสดง พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การขึ้ นอยู่กับคุ ณลักษณะส่ วนบุ คคล ประเภทของพฤติ กรรมและวัตถุประสงค์ของพนักงาน ดังนั้น
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พนักงานจึ งมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การในลักษณะเป็ นพฤติกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ขององค์การให้ประสบความสาเร็ จ โดยไม่เกี่ยวกับ การมุ่งบรรลุเป้ หมาย หรื อประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป
คาสาคัญ: พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี, พนักงานระดับปฏิบตั ิการ, ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

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

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
องค์การต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนในยุคปั จจุบนั ต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจ
ที่มีองค์ความรู ้เป็ นฐานสาคัญ ซึ่ งทาให้องค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ปรับโครงสร้างองค์การให้กระชับ
และแบนราบ มีการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนมุ่งเน้นการทางานเป็ นทีม ดังนั้นองค์การควรหันมาให้
ความสาคัญกับการริ เริ่ มสร้างสรรค์ของพนักงาน ความร่ วมมือร่ วมใจ และพฤติกรรมพิเศษ (Extra-Role Behavior)
ที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งกาหนดไว้เป็ นทางการ ซึ่งพฤติกรรมพิเศษที่นกั วิชาการทั้งหลายต่าง
ให้การยอมรับว่า เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญอย่างยิ่งที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็ จ นั่นคือ พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior หรื อ OCB) ทั้งนี้ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ไม่ใช่พฤติกรรมหรื อการกระทาในลักษณะเชิงรับ แต่เป็ นเรื่ องของการรับรู ้ของพนักงานระหว่างงานกับ
องค์การ เป็ นพฤติกรรมเชิงรุ กที่พนักงานเลือกที่จะปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุความต้องการบางอย่างและเพื่อให้ตนเกิด
ความพึงพอใจ ทั้งนี้ Buentello, O., Jung, J. and Sun, J. (2014) อธิ บายว่า ถ้าพนักงานรั บรู ้ ว่า การแสดงออกถึ ง
พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การนาผลประโยชน์มาสู่ ตน พนักงานมี แนวโน้มจะแสดงพฤติ กรรม
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ดังกล่าวมากขึ้น และมีพนักงานเป็ นจานวนมากที่ไล่ล่าหารางวัลหรื อผลตอบแทนจากองค์การ โดยใช้กลยุทธ์
(Tactics) ของการจัดการความประทับใจ โดยพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ นักวิชาการและนักวิจยั
ทั้งหลายต่างพิจารณาว่า เป็ นพฤติกรรมเชิ งบวก เป็ นพฤติกรรมของการเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ และการเสี ยสละอาสา
ช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วย ความเต็มใจและจริ งใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่ งพฤติกรรมนี้ เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญที่จะ
ส่ งผลให้องค์การประสบความสาเร็ จในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวนับว่าเป็ น
อุ ต สาหกรรมการบริ ก ารประเภทหนึ่ ง ที่ มี ความส าคัญ ต่อ เศรษฐกิ จของประเทศ เนื่ อ งจากอุ ตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวนี้ สามารถสร้างรายได้ให้กบั ประเทศเป็ นจานวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (Tessema, M. T., Tsegai,
G., Ready, K., Embaye, A., & Windrow, B. ,2014) โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถจาแนกออกเป็ นธุรกิจ
บริ การต่าง ๆ ได้จานวนมาก เช่น ธุรกิจโรงแรมและเกสต์เฮาส์ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจด้านการขนส่ ง ธุรกิจการ
ท่องเที่ ยว ธุ รกิ จบริ การด้านกิ จกรรมนันทนาการ ธุ รกิ จแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ และธุ รกิ จการค้าของที่
ระลึกและสิ นค้าพื้นเมือง เป็ นต้น ทั้งนี้ ธุรกิจโรงแรมและเกสต์เฮาส์เป็ นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก และมีบทบาทสาคัญต่อการนารายได้เข้าสู่ ประเทศ ตลอดจนส่ งเสริ ม และพัฒนาการ
เจริ ญเติบโตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เมื่อธุรกิจโรงแรมและเกสต์เฮาส์เป็ นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นอย่างมากแล้วนั้น พนักงานในองค์การจึงเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิง่ ที่มีส่วนช่วยให้ธุรกิจ
มีความเจริ ญเติบโต เมื่อองค์การได้พนักงานที่มีศกั ยภาพสูงในการทางานมาร่ วมงานกับองค์การแล้วนั้น สิ่ งสาคัญ
ที่ สุดคือองค์การต้องธารงรักษาบุคลากรให้อยู่กบั องค์การนานที่สุด ซึ่ งการบรรลุเป้ าหมายในการทางานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพเป็ นวัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่ งขององค์การทุกองค์การ จากการศึ กษาศาสตร์ ดา้ นการบริ หาร
จัดการพบว่า ในปั จจุบนั องค์การได้ให้ความสาคัญต่อบุคคลในองค์การเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากมุมมองใหม่ใน
ขณะนี้ คือ การมองบุคคลในเชิ งของการเป็ นทุ น (Human Capital) ที่ สาคัญอย่างหนึ่ งขององค์การ ซึ่ งหมายถึ ง
บุคคลเป็ นพื้นฐานที่สาคัญในการปฏิบตั ิงานขององค์การ การบริ หารจัดการบุคคลที่ดีจึงมีผลต่อความมัน่ คงของ
องค์ก ารในระยะยาวและในอนาคต ด้ว ยสภาพสัง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และวัฒ นธรรมที่ เปลี่ ยนแปลงไป
เนื่ องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงทาให้สภาพของการปฏิ บตั ิงานและลักษณะงานเปลี่ยนแปลงไปด้วย
เช่นกัน การปฏิบตั ิงานของบุคคลภายในองค์การจึงต้องอาศัยทักษะ ความรู ้ ความสามารถ และการเรี ยนรู ้ในด้าน
ต่างๆ มากขึ้น ส่ งผลให้องค์การต้องการบุคคลที่ มีทกั ษะความรู ้ และความสามารถสู งในการปฏิ บตั ิงาน ดังนั้น
องค์การจึงให้ความสาคัญต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การมากขึ้น เนื่ องจากองค์การประกอบด้านบุคคลหลาย
คนเข้ามาปฏิบตั ิงานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุท้ งั เป้ าหมายขององค์การและเป้ าหมายส่ วนบุคคล ดังนั้นพฤติกรรมของ
บุคคลในองค์การจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งเสริ มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิงานขององค์การให้
บรรลุเป้ าหมาย (Mohammad, J., Habib, Q. F. and Alias, A.M. 2011)
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั จึงเลือกศึ กษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีของพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการที่ปฏิบตั ิงานในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยโดยเป็ นการศึกษาเพื่อบ่งชี้วา่ ปั จจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานด้านธุ รกิ จโรงแรมในประเทศไทย ผลของ
การศึกษาครั้งนี้คาดว่าจะได้ผลสรุ ปที่น่าสนใจ ทาให้ได้สารสนเทศที่มากกว่าการศึกษาที่ผา่ นมาในอดีต และเป็ น
ประโยชน์กบั ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ตลอดจนธุรกิจบริ การอื่นๆ นอกจากนี้ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
และธุรกิจบริ การอื่นๆ สามารถนาองค์ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ไปใช้เป็ นแนวทางในการเสริ มสร้างพฤติกรรม
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การเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การของพนักงานที่ ปฏิ บัติงานด้านธุ รกิ จโรงแรมในประเทศไทยต่อไป โดยหาก
พนักงานมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การแล้วก็จะส่งผลต่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลที่ดีของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย และธุรกิจบริ การอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีของพนัก งานระดับปฏิ บัติ การในธุ รกิ จ
โรงแรมในประเทศไทย
2. เพื่อนาผลการศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงานของพนักงานในธุรกิจโรงแรมใน
ประเทศไทย

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึ กษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของพนักงานระดับปฏิ บัติก ารที่
ปฏิ บตั ิงานในธุ รกิจโรงแรมในประเทศไทย ที่ ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องพบว่ามีตวั แปรที่
เกี่ยวข้อง สามารถนามาพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ได้ดงั นี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพสมรส
4.ระดับการศึกษา
5.ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน

ปัจจัยด้ านพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ทีด่ ขี ององค์กร
1. พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ้ ื่น
2. พฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ื่น
3. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น
4. พฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ
5. พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่

ปัจจัยปัจจัยด้ านการรับรู้ ความยุตธิ รรมในองค์ กร
1.
ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน
2.
ความยุติธรรมด้านกระบวนการ
3.
ความยุติธรรมด้านระบบ

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual Framework )
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบตั ิการในธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทย ในครั้งนี้ ใช้วทิ ยาการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research Methodology) โดยนาข้อมูลเชิง
ประจักษ์จากประสบการณ์จริ งมาตรวจสอบกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดขึ้นจากหลักการ แนวคิด
และทฤษฎี
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มุ่งศึ กษา เฉพาะพนักงานระดับปฏิ บตั ิการที่ ปฏิ บตั ิงานใน
ธุ รกิ จโรงแรม ในกลุ่มโรงแรมเขตภาคกลาง ที่ เป็ นสมาชิ กสมาคมโรงแรมไทยเท่านั้น ซึ่ งประกอบด้วย จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จังหวัดสุ พรรณบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิ งห์บุรี จังหวัด
ลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทยั ธานี มีจานวนโรงแรมทั้งสิ้น 6 แห่ง (สมาคมโรงแรมไทย, 2559)
กลุ่มตัวอย่ าง
ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ทาการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ โดยได้กาหนดให้คา่
ความคลาดเคลื่อน = 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการกาหนด
กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ ท้ งั สิ้ น จานวน 196 คน
นอกจากนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ (Mailing) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ผูต้ อบมักไม่ให้รับความร่ วมมือมากนัก หรื อหมายถึงสัดส่ วนที่ ผูต้ อบจะส่ งแบบสอบถามคืน (Response Rate)
ค่อนข้างต่า ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการประมาณอัตราการตอบกลับเป็ น 196 + (196 x 0.4) = 274 คน (กัลยา วานิชย์บญั ชา,
2549ก) เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล เพื่อเป็ นการสารอง หรื อลดความคลาดเคลื่อนจากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง กรณี ที่มีการส่งแบบสอบถามคืนค่อนข้างต่า และเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน น่าเชื่อถือมากขึ้น จากกรณี ความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์ ดังนั้น จานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ จานวน 274 คน ซึ่ งมีจานวนเพียงพอและมากกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าที่
สามารถน ามาใช้ใ นการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ดัง นั้น ผูว้ ิจัยจึ ง แจกแบบสอบถามไปยังพนัก งานระดับ ปฏิ บัติ การที่
ปฏิบตั ิงานด้านธุรกิจโรงแรม จานวน 274 คน และใช้วธิ ีการเลื่อกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental
sampling)
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีของพนักงานระดับปฏิบตั ิการใน
ธุ รกิ จโรงแรมในประเทศไทย ที่ ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องมีตวั แปรที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวแปร
ได้แก่ ตัวแปรด้านปั จจัยส่วนบุคคล ตัวแปรด้านการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กร และตัวแปร ด้านพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
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4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของพนักงานระดับปฏิ บตั ิการในธุ รกิจ
โรงแรมในประเทศไทย ครั้งนี้ ใช้วิทยาการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research Methodology) ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั บุคลากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 274
คน
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ทาการติดต่อฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมที่เป็ นกลุ่มตัอย่าง โดยทาหนังสื อชี้ แจงขอ
ความร่ วมมือพร้อมแนบแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมถึงผูต้ อบแบบสอบถามทุกคน
2. ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผูว้ ิจยั ได้
นาส่ งและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในบางส่ วน และบางส่ วนจะใช้การส่ งทางไปรษณี ยใ์ ห้กบั ผูป้ ระสานงาน
ซึ่ งปฏิ บตั ิงานอยู่ภายในโรงแรมที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ในกรณี ที่ยงั ไม่ได้รับแบบสอบถามคืน ผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการ
ติดตามครั้งที่ 2 และ 3 โดยวิธีการต่างๆ เช่น ส่งแบบสอบถามไปให้ใหม่ โทรศัพท์สอบถาม และติดตามด้วยตนเอง
ทั้งนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ที่สุด
3. ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จานวน 274 ชุด ไปดาเนินการเก็บข้อมูล
4. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์จานวน 274 ชุด เพื่อนามาวิเคราะห์
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ ได้รับทั้งหมด นามา
วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมู ล โดยใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ปทางสถิ ติเ พื่อ การวิจัย โดยกาหนดระดับความมี
นัยสาคัญ 0.05 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1. ใช้โปแกรมสาเร็ จรู ป SPSSในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สาหรับการ
วิเคราะห์สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.2 ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ใช้รายงานและอธิ บายการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
2. วิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ ดังนี้
2.1 ใช้สถิติ t-test เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
2.2 ใช้การวิเคราะห์ หาความแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way ANOVA) เปรี ยบเที ยบความ
แตกต่างที่มีมากกว่าสองกลุ่ม ได้แก่ อายุระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ถ้าหากพบความ
แตกต่างกัน จะดาเนินการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยวิธีของ Scheff
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ผวู ้ จิ ยั นามาใช้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient)
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5. ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงระดับการส่งผลของปัจจัยด้านการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์การ ที่มีต่อพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบตั ิการในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย (Enter) (n=274)
ตัวแปรเกณฑ์ ตัวพยากรณ์
b
t
R
R2
F
SEest

a = 1.778
8.506 *
พฤติกรรม
k1
0.213
0.217 2.869 *
การเป็ น
0.529 0.280 34.968* ±0.51349
k2
-0.043
-0.044 -0.509
สมาชิกที่ดี
k3
0.405
0.403 5.243 *
* มีนยั สาคัญทางสถิติ .05
จากตารางที่ 1 สรุ ปได้ดงั นี้
จากผลการศึกษาระดับการส่ งผลของปั จจัย ทั้ง 3 ตัวที่มีต่อการส่ งผลต่อพฤติกรรมการเป็ น สมาชิกที่ดี
ของพนักงานระดับปฏิบตั ิการในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบว่า มีการส่งผลอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ
0.529 (R = 0.529) หรื อร้อยละ 28.00 (R2 = 0.280) มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.51349
เมื่อทดสอบความมีนยั สาคัญทางสถิติ พบว่า มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 2 ค่า ประกอบด้วย การรับรู ้
ความยุติธรรมในองค์การด้านผลตอบแทน (k1) และการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์การด้านระบบ (k3) ส่ วน การ
รั บรู ้ ความยุติธรรมในองค์การด้านกระบวนการ นั้นส่ งผลอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติ .05 และตัวพยากรณ์ที่
ทานายได้ดีที่สุด คื อ การรั บรู ้ ความยุติธรรมในองค์การด้านระบบ (k3) ผลดังกล่าวสามารถเขี ยนเป็ นสมการ
พยากรณ์ พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การในธุ รกิ จโรงแรมในประเทศไทย ในรู ป
สมการคะแนนดิบ และสมการคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
สมการคะแนนดิบเป็ นดังนี้
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี ( Ŷ 1) = 1.778 + 0.0213k1 – 0.043k2 + 0.405k3
สมการคะแนนมาตรฐานเป็ นดังนี้
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี ( Ẑ 1) = 0.217k1 – 0.044k2 + 0.403k3
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise
เพื่อค้นหาตัวพยากรณ์ที่ดี สาหรับตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อที่ 2 เพื่อนาผลการศึ กษา ใช้เป็ นแนวทางในการ
แก้ปัญหาการปฏิบตั ิงานของพนักงานในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าว ปรากฏดัง
ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงระดับการส่งผลของปัจจัยด้านการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์การ ที่มีต่อพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบตั ิการในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
ตัวแปรเกณฑ์ ตัวพยากรณ์
b
พฤติกรรม
a = 1.764
การเป็ น k1
0.195
สมาชิกที่ดี k3
0.384
* มีนยั สาคัญทางสถิติ .05

t
10.436 *
0.198 3.009 *
0.383 5.821 *



R

R2

0.528

0.279

F

(Enter)
(n=274)
SEest

52.465* ±0.51279

จากตารางที่ 2สรุ ปได้ดงั นี้
จากผลการศึกษาระดับการส่ งผลของปั จจัย ทั้ง 3 ตัวที่มีต่อการส่ งผลต่อพฤติกรรมการเป็ น สมาชิกที่ดี
ของพนักงานระดับปฏิบตั ิการในธุ รกิ จโรงแรมในประเทศไทย พบว่า มีตวั พยากรณ์ที่ดี จานวน 2 ตัว และมีการ
ส่ งผล อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 0.528 (R = 0.528) หรื อร้อยละ 27.90 (R2 = 0.279) มีค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.51279 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 2 ค่า ประกอบด้วย การรับรู ้
ความยุติธรรมในองค์การด้านผลตอบแทน (k1) และการรั บรู ้ ความยุติธรรมในองค์การด้านระบบ (k3) และตัว
พยากรณ์ที่ทานายได้ดีที่สุด คือ การรับรู ้ความยุติธรรมในองค์การด้านระบบ (k3) ผลดังกล่าวสามารถเขียนเป็ น
สมการพยากรณ์ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบตั ิการในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ใน
รู ปสมการคะแนนดิบ และสมการคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
สมการคะแนนดิบเป็ นดังนี้
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
( Ŷ 2) = 1.764 + 0.195k1 + 0.384k3
สมการคะแนนมาตรฐานเป็ นดังนี้
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี ( Ẑ 2) = 0.198k1 + 0.383k3

6. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนีผ้ ้วู จิ ยั สามารถสรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ได้ ดงั นี้
ผลการศึ กษาระดับการส่ งผลของปั จจัย ทั้ง 3 ตัวที่ มีต่อการส่ งผลต่อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของ
พนักงานระดับปฏิ บตั ิการในธุ รกิ จโรงแรมในประเทศไทย พบว่า มีการส่ งผลอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ
0.529 (R = 0.529) หรื อร้อยละ 28.00 (R2 = 0.280) มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.51349
เมื่อทดสอบความมีนยั สาคัญทางสถิติ พบว่า มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 2 ค่า ประกอบด้วย การรับรู ้
ความยุติธรรมในองค์การด้านผลตอบแทน (k1) และการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์การด้านระบบ (k3) ส่ วน การ
รั บรู ้ ความยุติธรรมในองค์การด้านกระบวนการ นั้นส่ งผลอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติ .05 และตัวพยากรณ์ที่
ทานายได้ดีที่สุด คือ การรับรู ้ความยุติธรรมในองค์การด้านระบบ (k3) ผลดังกล่าวสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบตั ิการในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ในรู ปสมการคะแนน
ดิบ และสมการคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
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สมการคะแนนดิบเป็ นดังนี้
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
( Ŷ 1) = 1.778 + 0.0213k1 – 0.043k2 + 0.405k3
สมการคะแนนมาตรฐานเป็ นดังนี้
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
( Ẑ 1) = 0.217k1 – 0.044k2 + 0.403k3
สรุ ปผลการศึกษา เพื่อนาผลการศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงาน ของพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
ผลการศึกษาระดับการส่ งผลของปั จจัย ทั้ง 3 ตัวที่มีต่อการส่ งผลต่อพฤติกรรมการเป็ น สมาชิ กที่ ดีของ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย พบว่า มีตวั พยากรณ์ที่ดี จานวน 2 ตัว และมีการส่ งผล
อยู่ในระดับปานกลาง มี ค่ าเท่ ากับ 0.528 (R = 0.528) หรื อร้ อยละ 27.90 (R2 = 0.279) มี ค่ า ความคลาดเคลื่ อ น
มาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.51279 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 2 ค่า ประกอบด้วย การรับรู ้
ความยุติธรรมในองค์การด้านผลตอบแทน (k1) และการรั บรู ้ ความยุติธรรมในองค์การด้านระบบ (k3) และตัว
พยากรณ์ที่ทานายได้ดีที่สุด คือ การรับรู ้ ความยุติธรรมในองค์การด้านระบบ (k3) ผลดังกล่าวสามารถเขียนเป็ น
สมการพยากรณ์ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบตั ิการในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ใน
รู ปสมการคะแนนดิบ และ สมการคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
สมการคะแนนดิบเป็ นดังนี้
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี ( Ŷ 2) = 1.764 + 0.195k1 + 0.384k3
สมการคะแนนมาตรฐานเป็ นดังนี้
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี ( Ẑ 2) = 0.198k1 + 0.383k

7. อภิปรายผล
ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึ กษา รายได้ ระยะเวลา ในการ
ปฏิ บัติงาน และสถานภาพการสมรส แตกต่างกัน มี พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติ ฐานการวิจัยทุ กประการ แสดงให้เห็ นว่า คุ ณลักษณะส่ วนบุ คคลเป็ นตัวแปรที่ ทานายพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การได้ดีที่สุด และสามารถอธิ บายพฤติกรรม ของพนักงานที่หลากหลายและแตกต่างกันของแต่
ละบุคคลได้ นั่นหมายถึงว่า พนักงานจานวนมากในองค์การที่ แสดงออกถึงพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของ
องค์การเพราะเป็ นคุ ณลักษณะส่ วนตัว หรื อนิ สัยส่ วนตัว (Inherent Personality) นัน่ เอง เพราะพฤติ กรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การ หรื อ OCB เป็ นพฤติกรรมเชิงบวก เป็ นพฤติกรรมของการเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และการเสี ยสละ
อาสาช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วย ความเต็มใจและจริ งใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่ งพฤติกรรมนี้ เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญที่
จะส่ งผลให้องค์การประสบความสาเร็ จในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งระดับความเต็มใจที่พนักงานจะแสดง พฤติกรรม
การเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การขึ้นอยู่กบั คุณลักษณะส่ วนบุคคล ประเภทของพฤติกรรมและวัตถุประสงค์ของ
พนักงาน ดังนั้นพนักงานจึงมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การในลักษณะเป็ นพฤติกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิ บตั ิงานขององค์การให้ประสบความสาเร็ จ โดยไม่เกี่ ยวกับ การมุ่งบรรลุเป้ หมาย หรื อประโยชน์ส่วนตัวมาก
เกินไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chen (2003) ได้มีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับอิทธิ พลของโมเดลพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีต่อองค์การ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรทั้งสิ้ น 1,138 คน พบว่า ความสัมพันธ์ของ
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สมาชิ ก กับ ผูบ้ ริ ห ารและระดับ ของการสนับสนุ นจากองค์ก าร รวมถึ ง การให้รางวัลอย่า งยุติธ รรม ตลอดจน
กระบวนการประเมินผลขององค์การที่มีความยุติธรรม เหล่านี้ นาไปสู่ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีต่อองค์การ
ทั้งนี้ เกิ ดขึ้ นจากการรั บรู ้ ถึงการให้รางวัล และกระบวนการประเมิ นผลขององค์การที่ แสดงถึ งความยุติธรรม
สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ Farh and Early ( 1997) ได้ท าการศึ กษาเรื่ องการวิเคราะห์ ว ฒ
ั นธรรมกับความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู ้ความยุติธรรมภายในองค์การกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีต่อองค์การในสังคมจีน ซึ่ งกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นบุคลากรจากกลุ่มบริ ษทั ด้านการผลิตจานวน 8 องค์การ โดยมีประชากรที่ได้ทาการศึกษาทั้งสิ้น 227 คน
พบว่า การรับรู ้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน และด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การในกลุ่มของสมาชิกที่มีความคิดทันสมัย (Modernization) มากกว่าสมาชิกกลุ่มที่มีความคิด
อนุรักษ์นิยม (Traditional) ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มสมาชิกที่มีความคิดทันสมัยจะยึดหลักสิ ทธิมนุษยชน โดยมองว่ามนุษย์
ควรได้รับผลตอบแทนในจานวนที่เท่ากับการที่ บุคคลผูน้ ้ นั ได้ทาประโยชน์ให้กบั องค์การ นอกจากนี้ กลุ่มของ
สมาชิ กที่ มีความคิดทันสมัยยังมีการยึดถื อวิธีการแลกเปลี่ยนที่ อยู่บนพื้นฐานของดุ ลยภาค ดังนั้นจึ งเป็ นผลให้
ระดับความยุติธรรมที่บุคคลได้รับสามารถสะท้อนได้จากพฤติกรรมที่บุคคลได้มีการกระทา ในทางตรงกันข้ามใน
สังคมอนุรักษ์นิยมจะให้ความสาคัญเรื่ องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การเคารพกันอย่างพี่นอ้ ง บิดา และ
บุตร ตามบทบาทที่ มีการยึดถือของสังคม ซึ่ งในสังคมที่ เป็ นรู ปแบบอนุ รักษ์นิยมนี้ บุคคลจะแสดงบทบาทของ
ตนเองตามที่องค์การกาหนด โดยไม่มีความสัมพันธ์ที่ข้ ึนกับระดับของการรับรู ้ความยุติธรรม และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Moorman (2008) ได้ทาการศึกษา ตัวแปรระหว่างการรับรู ้ของพนักงานเกี่ยวกับความยุติธรรม ขององค์กร
กับพฤติ กรรมที่ เขากระทาเพื่ อองค์กร ซึ่ งอยู่นอกเหนื อจากหน้าที่ และกระทาโดยมิ ได้หวัง สิ่ งตอบแทน หรื อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรซึ่ งเป็ นพฤติกรรมตามกระบวนการการแลกเปลี่ยน ทางสังคม โดยศึกษาจาก
พนักงาน 225 คน ของบริ ษทั ขนาดกลาง 2 แห่ งการศึกษาเน้นถึงความเป็ นธรรม ที่พนักงานได้รับจากผูบ้ งั คับบัญชา
และจากการได้รับค่าตอบแทนผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ คือ การที่พนักงานรับรู ้วา่ ตนเองได้รับการ
ปฏิบตั ิอย่างยุติธรรมจะทานายพฤติกรรมเพื่อองค์กรที่อยูน่ อกเหนือบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

8. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบตั ิการที่ปฏิบตั ิงาน
ในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรในทุกระดับ รวมทั้งคณะผูบ้ ริ หารด้วย
(2) ควรศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบตั ิการที่ปฏิบตั ิงาน
ในธุรกิจโรงแรม ในระดับประเทศ
(3) นอกจาก ปั จจัยด้านการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์การแล้ว ควรศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีเพิ่มเติม เช่น ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร หรื อบรรยากาศองค์ และคุณภาพชีวติ ในการทางาน เป็ นต้น

9. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยเรื่ องปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของพนักงานระดับปฏิ บตั ิ การที่
ปฏิ บตั ิงานในธุ รกิ จโรงแรมในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิด
ฤทธิ์ ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษา ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ตรวจแก้ไขงานวิจยั นี้ และติดตามความก้าวหน้าอย่าง
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สม่ าเสมอ ผูว้ ิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุ ณ ศู นย์ส่งเสริ มและพัฒนา
งานวิจยั มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ที่ ได้มอบทุนสนับสนุ นงานวิ จยั ปี งบประมาณ 2559 ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณไว้ ณ
โอกาสนี้ ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่ายิง่ ของท่าน ปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือวิจยั จน
ได้เครื่ องมือที่มีคุณภาพ ขอขอบคุณ อาจารย์และบุคลากร ของคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อย่างสู งที่
เป็ นกาลังใจและให้การสนับสนุนการทางานอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณทุกท่านที่ยงั ไม่ได้เอ่ยนามที่ได้มีส่วนร่ วมให้
งานวิจยั ชิ้นนี้ เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ไปด้วยดี คุณความดีหรื อประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบ
เป็ นเครื่ องบูชาคุณบิ ดามารดาและบูรพาจารย์ที่ให้ก ารศึ กษาอบรมสั่งสอน ให้สติ ปัญญาและคุณธรรมอันเป็ น
เครื่ องชี้นาความสาเร็ จในชีวติ ของผูว้ จิ ยั ต่อไป
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การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จอาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม ในประเทศไทย และศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลทางตรง อิ ท ธิ พ ลทางอ้อ ม และอิ ท ธิ พ ลรวมของแบบจ าลอง
ความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีอิทธิ ต่อผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่มในประเทศไทย ตลอดจน
ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจาลองที่ พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ของผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จ
อาหารและเครื่ องดื่มในประเทศไทย ผูว้ ิจยั กาหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารระดับหัวหน้า
แผนกขึ้ น ไปที่ ปฏิ บัติงานในองค์ก รธุ ร กิ จที่ อ ยู่ใ นหมวดธุ ร กิ จอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ จดทะเบี ย นอยู่ใ นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น จานวน 300 คน ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการ
รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด นามาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
เพื่อการวิจยั โดยกาหนดระดับความมีนยั สาคัญ 0.05 ทั้งนี้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
มีดงั นี้ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation หรื อ S.D.) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และการตรวจสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจยั กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจยั พบว่า ผลจากการวิเคราะห์โมเดล
สมมติฐาน พบว่า แบบจาลองความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีอิทธิต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มใน
ประเทศไทย ที่ผวู ้ จิ ยั ได้พฒั นาขึ้นมาจากแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 6 ดัชนีที่ผา่ นเกณฑ์ การยอมรับ คือค่าดัชนี 2/df = 0.839, CFI = 1.00, GFI = 0.98,
AGFI = 0.96, RMSEA = 0.000 และ SRMR = 0.0095 ดังนั้นสรุ ปได้วา่ แบบจาลองความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีอิทธิ
ต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มในประเทศไทย มีความเหมาะสม กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
คำสำคัญ: แบบจาลองความสัมพันธ์ ผลการดาเนินงานของธุรกิจ ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
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ABSTRACT
The purposes of this reaearch were to study factor influencing the result of business operations of food
and beverage industry in Thailand, study direcet influence, indirect influence,and total influence of relation model
of factor that influences to business result of food and beverage industry in Thailand, exploring of telationship
between developed model and empirical data of business operations of food and beverage industry in Thailand.
The samples of this research were 300 administraters who hold in section head and higher of the industry that
were in stock listed companies. In this research,SPSS program is used for data analizing and processing after
collection of questionnairs, statistical significance level was determined at 0.05. Statistics for data analizing are
Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation or S.D., Confirmatory Factor Analysis, and Coefficience
of corelation of research model with empirical evidence.The research findings are as below Assumtion model
analysis was found that correlation model of factor influencing food and baverage operations in Thailand that
was devdloped by the researcher correlated with emperical evidence, six correlation indexs were acceptable, those
were x2/df = 0.839,CFI = 1.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.000, and SRMR = 0.0095,So it was
concluded that correlation model of factor influencing result of food and beverage business operations in Thailand
was appropriative and harmonywith empirical evidence.
KEY WORDS : correlation model, result of business operation, food and beverage business

1. ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำวิจัย
จากสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ ม ที่ มีการผลิตและการจาหน่ ายภายในประเทศของ
อุตสาหกรรมอาหารในไตรมาส 3 ปี 2559 พบว่าปรับตัวลดลงกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุสาคัญจาก
ปั ญหาภัยแล้ง ส่ งผลให้ปริ มาณผลผลิตในภาพรวมลดลง โดยเฉพาะกลุ่มน้ าตาลทราย และกลุ่มธัญพืชและแป้ ง
ประกอบกับปั จจุบนั การประมงของประเทศไทยได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายประมงฉบับใหม่ เพื่อแก้ไขปั ญหา IUU
Fishing ที่สหภาพยุโรปได้ประกาศให้ใบเหลืองกับประเทศไทย ทาให้การทาประมงผิดกฎหมายเริ่ มมีการลดลง
ส่ งผลให้ผลผลิตประมงลดลง และการส่ งออกอุตสาหกรรมอาหารในไตรมาส 3 ปี 2559 ปรับตัวลดลงกว่าช่ วง
เดี ยวกันของปี ก่อน เนื่ องจากปั ญหาภัยแล้งภายในประเทศ ทาให้ปริ มาณวัตถุดิบลดลงโดยเฉพาะอ้อย ข้าว มัน
สาปะหลัง และปาล์ม น้า มัน รวมถึ ง การฟื้ นตัวของประเทศจี นที่ เป็ นคู่คา้ หลักของประเทศไทยยัง คงมี ความ
เปราะบาง ทาให้จีนชะลอคาสัง่ ซื้อสิ นค้าจากประเทศไทย (ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคาร
ออมสิ น ,2560) นอกจากนี้ การนาเข้าอุตสาหกรรมอาหารในไตรมาส 3 ปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดี ยวกัน
ของปี ก่อน โดยมีสาเหตุสาคัญมาจากการขาดแคลนวัตถุดิบจากปั ญหาภัยแล้ง และผลผลิตประมงภายในประเทศ
ไม่เพียงพอ ทาให้การนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปลาทูน่าสดแช่เย็น แช่แข็ง การส่งออก
และการนาเข้าเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในไตรมาส 3 ปี 2559 ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมี
ตลาดส่ งออกที่ สาคัญคื อกลุ่มประเทศ CLMV ที่ มีการนาเข้าเครื่ องดื่ มที่ ไม่มีแอลกอฮอล์จากไทยเพิ่ม มากขึ้ น
เนื่ องจากเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากขึ้น (ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิ น, 2560)
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ทั้งนี้แนวโน้มภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มในช่วงปี 2560 คาดว่าจะสามารถปรับตัวดีข้ ึนโดยมีปัจจัย
สนับสนุน คือ 1) นโยบายส่ งเสริ มของภาครัฐ ได้แก่ การจัดตั้งเมืองนวัตกรรมด้านอาหาร (Food Inn polis) และ
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิ จตามแนวชายแดน ส่ งผลให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ มมีแนวโน้มขยายตัว 2)
เศรษฐกิ จและการค้าในกลุ่มประเทศ CLMV ขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ทาให้มีความต้องการสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
โดยเฉพาะอาหารและเครื่ องดื่ มเพิ่มมากขึ้น 3) แนวโน้มการเติบโตของภาคท่องเที่ ยวและภาคบริ การของไทย
รวมถึงเทรนด์รักสุขภาพ ส่งผลให้การจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มในภาพรวมภายในประเทศมีแนวโน้มขยายตัว
4) สถานการณ์การผลิตกุง้ ของไทยฟื้ นตัวจากปั ญหาโรคกุง้ ตายด่วน (EMS) ส่ งผลให้การส่ งออกกุง้ สดแช่เย็น แช่
แข็งและกุง้ แปรรู ปมีแนวโน้มขยายตัว และ 5) สหรัฐฯได้ปรับสถานะเรื่ องสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยจาก
ระดับ Tier 3 มาอยู่ที่ระดับ Tier 2 (Watch list) ซึ่ งจะช่ วยส่ งเสริ มให้สินค้าไทยมี ภาพลักษณ์ ที่ดีข้ ึ น (ศู นย์วิจัย
เศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิ น ,2560) อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ ยงที่ตอ้ งติดตามอย่าง
ใกล้ชิด ได้แก่ การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจประเทศจีนที่เป็ นประเทศคู่คา้ หลักของประเทศไทยยังคงมีความเปราะบาง
ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการส่ งออกอาหารและเครื่ องดื่มของไทยไปยังประเทศจีน และการถูกตัดสิ ทธิ พิเศษทางภาษี
ศุลกากร (GSP)จากสหภาพยุโรป ทาให้สินค้าของไทยที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปเสี ยภาษีในอัตราปกติ ส่งผลให้
สิ นค้าไทยมีราคาสู งกว่าประเทศอื่น ทั้งนี้ จากการศึ กษายังพบอีกว่า ธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่ ม มีรายได้เพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 15 % ต่อปี ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของ GDP Growth ที่เติบโตเฉลี่ย 4-6% แต่มีอตั รากาไร
สุ ทธิ ค่อนข้างต่า อยูท่ ี่ระดับ 3-5 % ซึ่ งผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องปรับตัว โดยการเพิ่มรายได้ หรื อบริ หารจัดการลด
ต้น ทุ น ให้มีประสิ ทธิ ภ าพ ซึ่ ง คาดว่าปี 2560 รายได้แ ละกาไรสุ ทธิ ของธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่ มจะขยายตัว
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับการขยายตัวเพิ่มขึ้นของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญในการสนับสนุนให้
เกิดขยายตัวของธุรกิจนี้ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,2560) นอกจากนี้ ประเทศในกลุ่ม ASEAN ส่ วนใหญ่อุดมไป
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ สามารถผลิตอาหารและสิ นค้าเกษตรได้เอง รวมถึงมี ทาเลที่เอื้อต่อการขนส่ ง จึ งทาให้
ASEAN (ยกเว้นสิ งคโปร์และบรู ไน) อยูใ่ นฐานะผูส้ ่งออกอาหารและสิ นค้าเกษตรสุทธิของโลกมาโดยตลอด โดย
ในกลุ่มประเทศที่กาลังพัฒนานั้นผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญและน้ าหนักกับการบริ โภคอาหารมากเป็ นพิเศษเมื่อเทียบ
กับค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ เนื่ องจากอาหารเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการดารงชี วิต ซึ่ งการบริ โภคจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อ
ระดับรายได้สูงขึ้น โดยมีแนวโน้มที่จะบริ โภคสิ นค้าชนิ ดอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากปั จจัย 4 มากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก
ในประเทศที่ พฒ
ั นาแล้ว เช่ น สหรั ฐอเมริ กา ที่ มีสัดส่ วนการบริ โภคอาหารเพียง 13 % ของรายจ่ายทั้งหมดใน
ครั วเรื อน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทางด้านอาหาร (ไม่รวมเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์) ของประเทศในกลุ่ม ASEAN-5
(อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย มาเลเซีย สิ งคโปร์) มีมูลค่าสูงถึง 67,896 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรื อประมาณ 5.7% ของ
การบริ โภคอาหารทั้งโลก จึงกล่าวได้วา่ ASEAN เป็ นหนึ่งในผูบ้ ริ โภครายสาคัญอันเนื่องมาจากหลายปั จจัย ได้แก่
1) มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องแม้วา่ จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดย IMF ได้ประมาณ
การขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียในปี นี้ อยูท่ ี่ 5.5% ในขณะที่สหรัฐจะขยายตัวเพียง 2.2% และยุโรปนั้น
ชะลอตัวลง 0.4% 2) มีจานวนประชากรมากและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยประชากรใน ASEAN มีประมาณ 600
ล้านคน หรื อ 8% ของประชากรโลก และขยายตัวโดยเฉลี่ย 1.2% ต่อปี 3) มีการเพิ่มขึ้นของกลุ่มชนชั้นกลาง จาก
โครงสร้างประชากรที่ส่วนใหญ่อยูใ่ นวัยทางาน (อายุ 15-49 ปี ) ซึ่งเป็ นกลุ่มคนที่มีกาลังซื้อสูง ทั้งนี้การบริ โภคของ
ชนชั้นกลางในเอเชียในช่วง 20 ปี ข้างหน้าจะมีอตั ราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9 % เมื่อเทียบกับประเทศที่พฒั นาแล้วในภูมิภาค
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อื่นๆ ที่จะขยายตัวเพียง 0.6% 4) มีการขยายตัวของธุ รกิจท่องเที่ยว โดยมีนกั ท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นๆ จานวน
มากกว่า 40 ล้านคนต่อปี ที่เข้ามาท่องเที่ยวใน ASEAN และมีอตั ราเติบโตเฉลี่ย 7.5% ต่อปี 5) มีการเข้าสู่ความเป็ น
สังคมเมือง (Urbanization) ส่งผลให้พฤติกรรมการบริ โภคของชาว ASEAN เปลี่ยนแปลงไป โดยมีรสนิยมในการ
บริ โภคสิ นค้าระดับกลางและระดับบนมากขึ้น
ดังนั้นกลยุทธ์ที่ผปู ้ ระกอบการหลายรายใช้เพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการขยายตัวของการบริ โภคใน
ASEAN ได้แก่ การสร้างพันธมิตรทางการค้ากับผูป้ ระกอบการท้องถิ่น การควบรวมหรื อการเข้าซื้อกิจการรวมถึง
การลงทุ นโดยตรง (FDI) ของบริ ษทั ข้ามชาติและบริ ษทั ภายในภูมิภาคที่ ใช้ ASEAN เป็ นฐานผลิ ตอาหารและ
เครื่ องดื่ ม (เนสท์เล่ เบทาโกร เป๊ ปซี่ โค และ บมจ.สหพัฒนพิบูล) เป็ นการเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งของธุ รกิ จ
รองรับการแข่งขันที่ มีแนวโน้มเข้มข้นมากขึ้นในอนาคต จะเห็ นได้ว่า การประกอบธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่ม
นอกจากเงินทุนแล้ว เจ้าของหรื อผูป้ ระกอบการจะต้องเป็ นผูน้ าพาองค์กรไปสู่เป้ าหมาย หรื อประสบผลสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ให้ได้ โดยเฉพาะท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันอยูต่ ลอดเวลา ผูป้ ระกอบการจะต้องมีการ
ประเมินสมรรถนะของตนเอง เพื่อที่จะทราบถึงความแข็งแรงและสมบูรณ์ และค้นหาจุดอ่อน ที่จาเป็ นต้องได้รับ
การปรับปรุ งและแก้ไข เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะดารงอยูอ่ ย่างมัน่ คง สามารถไปสู่ เป้ าหมาย ประสบผลสาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ของการประกอบธุ รกิ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ดประสิ ทธิ ผล จากหลักการ และเหตุที่
กล่าวมาแล้วข้างต้น และจากการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมจึงทาให้ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาวิจยั เรื่ องแบบจาลอง
ความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มในประเทศไทย โดยผลที่
ได้จ ากการท าวิ จัย ครั้ งนี้ จะท าให้ สามารถน าไปใช้เ ป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐาน ในการพัฒ นาปรั บ ปรุ ง และพัฒ นา
กระบวนการบริ หารจัดการ และผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่ มให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ด
ประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการกาหนดนโยบายทั้งใน
ระดับมหภาค และระดับจุลภาค เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผูป้ ระกอบการธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ และเกิดประสิ ทธิผลในทางปฏิบตั ิได้มากยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของแบบจาลองความสัมพันธ์ของปั จจัย
ที่มีอิทธิต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มในประเทศไทย
3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจาลองที่พฒั นาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มในประเทศไทย

3. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ในการศึ กษาวิจยั เรื่ อง แบบจาลองความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผลการดาเนิ นงานของธุรกิจ
อาหารและเครื่ องดื่ มในประเทศไทย จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง พบว่ามี 4 ปั จจัย ที่ สามารถ
นามาสร้างเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั นี้
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1. ปั จ จัย ด้า นการเปลี่ ย นแปลงทางธุ ร กิ จ ใช้แ นวคิ ดของ Swapna & Raja (2012); Corbett (2015) มี
องค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดาเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ปั จ จัย ด้า นสภาพแวดล้อ มทางธุ ร กิ จ ใช้แ นวคิ ด ของ Jansen et al.(2006) มี อ งค์ป ระกอบย่อ ย 2
องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเป็ นพลวัตรและสภาพแวดล้อมที่เน้นการแข่งขัน
3. ปั จ จัย ด้า นบรรยากาศขององค์กร ใช้แ นวคิ ด ทฤษฎี ข อง Stringer (2002) มี อ งค์ป ระกอบย่อ ย 6
องค์ประกอบ ได้แก่ โครงสร้างองค์กร มาตรฐานในการทางาน ความรับผิดชอบในการทางาน การได้รับการ
ยอมรับ การได้รับการสนับสนุน ความยึดมัน่ ผูกพัน
4.ปั จจัยด้านผลการดาเนิ นงานใช้แนวคิดทฤษฎี Balanced Scorecard ของKaplan & Norton. (1996) มี
องค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน
และมุมมองด้านการเรี ยนรู ้และการพัฒนา
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4. วิธีดำเนินกำรวิจัย
4.1 แบบแผนกำรวิจยั
การศึ กษาแบบจาลองความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จอาหารและ
เครื่ องดื่ มในประเทศไทยในครั้ งนี้ ใช้วิทยาการวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research Methodology) โดยนา
ข้อมูลเชิงประจักษ์จากประสบการณ์จริ งมาตรวจสอบกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผวู ้ ิจยั กาหนดขึ้นจากหลักการ
แนวคิด และทฤษฎี
4.2 ประชำกรและตัวอย่ ำง
ประชำกรทีใ่ ช้ ในกำรวิจยั
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ผู ้ บ ริ หารระดั บ หั ว หน้ า แผนกขึ้ นไปที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในองค์ ก รธุ รกิ จที่ อยู่ ใ นหมวดธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่ มที่ จดทะเบี ยนอยู่ ใ นตลาดหลั ก ทรั พย์
แห่ งประเทศไทย จานวน 35 บริ ษทั มี บุคลากร ทั้งสิ้ น 23,317 คน (ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, 2560)
เท่านั้น
กลุ่มตัวอย่ ำงทีใ่ ช้ ในกำรวิจยั
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ผู ้บ ริ หารระดั บ หั ว หน้ า แผนกขึ้ นไปที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ในองค์ ก รธุ รกิ จที่ อยู่ ใ นหมวดธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่ มที่ จดทะเบี ยนอยู่ ใ นตลาดหลั ก ทรั พย์
แห่งประเทศไทย เท่านั้น จานวน 300 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษำ
ในการศึ กษาวิจยั เรื่ อง แบบจาลองความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อผลการดาเนิ นงานของธุ รกิจ
อาหารและเครื่ องดื่มในประเทศไทย ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมีตวั แปรที่เกี่ยวข้อง4 ตัว
แปรได้แก่ ตัวแปรด้านการเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิ จ ตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ ตัวแปรด้านบรรยากาศ
ขององค์กร และตัวแปรด้านด้านผลการดาเนินงานของธุรกิจ
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “แบบจาลองความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจอาหารและ
เครื่ องดื่มในประเทศไทย ” ครั้งนี้ ใช้วิทยาการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research Methodology) ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั บุคลากรที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
300 คน
4.5 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีหนังสื อขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อทาวิจยั ที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม
2. ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผูว้ ิจยั ได้
นาส่ งและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในบางส่ วน และบางส่ วนใช้การส่ งทางไปรษณี ยใ์ ห้กบั ผูป้ ระสานงานซึ่ง
ปฏิ บัติงานอยู่ภายในภาคธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่ มในประเทศไทย ที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการ
ติดตามครั้งที่ 2 และ 3 โดยวิธีการต่างๆ โดย ส่งแบบสอบถามไปให้ใหม่ โทรศัพท์สอบถาม และติดตามด้วยตนเอง
ทั้งนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ที่สุด
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3. ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 300 ฉบับ แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลในลาดับต่อไปโดย
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.6 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
จากกรอบแนวความคิดการวิจยั ที่กล่าวไว้ในข้างต้น สามารถวิเคราะห์และเขียนในรู ปของโมเดลที่ใช้ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างได้ดงั นี้
กำรวิเครำะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ทาการใช้วิธีการทดสอบโมเดลแบบใช้ค่าสังเกต (Observe Variables) และทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดิบจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 300 คน ผลการทดสอบพบว่าโมเดลที่มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีดชั นีความกลมกลืน ดังรู ปที่ 2 และตารางที่ 1 พิจารณาตามเกณฑ์ของ Hair ; et al. (1998)
ตำรำงที่ 1 ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลที่ปรับแล้ว ( N = 300 คน)
ค่ ำดัชนี
เกณฑ์
ค่ ำดัชนีทวี่ ดั ได้
< 2.00
0.839
2 /df (51.21/61)
≥ 0.95
1.00
CFI
≥ 0.95
0.98
GFI
≥ 0.90
0.96
AGFI
< 0.05
0.000
RMSEA
< 0.05
0.0095
SRMR

ผลกำรพิจำรณำ
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

รู ปที่ 2 ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลแบบจาลองความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มในประเทศไทย (N=300 คน)
678

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ตำรำงที่ 2 แสดงการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรในแบบจาลองความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มในประเทศไทย
เหตุผล
CLI
PER
TE
IE
DE
TE
IE
CHA
0.28
0.28
0.49
0.13
(0.10)
(0.10)
(0.09)
(0.06)
ENV
0.71
0.71
0.49
0.34
(0.10)
(0.10)
(0.09)
(0.13)
CLI
0.47
(0.16)
2
 = 51.21, df = 61, P = 0.81003, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, RMR = 0.0048

DE
0.36
(0.09)
0.16
(0.16)
0.47
(0.16)

จากรู ปที่ 2 และตารางที่ 2 แสดงการทดสอบความสอดคล้องของแบบจาลองความสัมพันธ์ของปั จจัย ที่มี
อิทธิ พลต่อผลการดาเนิ นงานของธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มในประเทศไทย ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่า ไคว์-สแควร์ (2) มีค่าเท่ากับ 51.21 องศาอิสระ เท่ากับ 61 ค่าน่าจะ
เป็ น (p) เท่ากับ 0.81003 นัน่ คือ ค่าไคว์-สแควร์ แตกต่าง จากศูนย์อย่างไม่มีนยั สาคัญ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่วา่
แบบจาลองความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มในประเทศไทย
ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี วดั ความกลมกลืน
(GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98 ค่าดัชนี วดั ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.96 ซึ่ งมีค่าเข้าใกล้ 1 และค่า
ดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.0048 ซึ่งเข้าใกล้ศูนย์

5. สรุ ปผลกำรวิจัย
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ระดับ ความคิ ด เห็ น ของผูต้ อบแบบสอบถามต่ อ องค์ป ระกอบการ
เปลี่ ย นแปลงทางธุ ร กิ จ มี ค่ า เฉลี่ ย โดยรวมอยู่ใ นระดับ 3.84 เมื่ อพิ จารณาแต่ ละองค์ประกอบย่อยเรี ยงลาดับ
ความสาคัญจากมากไปหาน้อยดังนี้ การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดาเนิ นงาน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและ
นวัต กรรม และการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบกลยุทธ์ โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.86 , 3.83 และ 3.82 ตามลาดับ องค์ป ระกอบ
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ 3.81เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบย่อยเรี ยงลาดับ พบว่า
สภาพแวดล้อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงเป็ นพลวัต ร และสภาพแวดล้อ มที่ เ น้น การแข่ ง ขัน มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน คื อ 3.81
องค์ประกอบด้านบรรยากาศขององค์กร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ 3.80 เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบย่อย
เรี ยงลาดับ ความสาคัญจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความยึดมัน่ ผูกพัน ความรับผิดชอบในการทางาน การได้รับการ
สนับสนุ น การได้รับการยอมรับ โครงสร้างองค์กร มาตรฐานในการปฏิ บตั ิงาน โดยมีค่าเฉลี่ย3.88, 3.87, 3.82,
3.80, 3.80 และ 3.64ตามลาดับ องค์ป ระกอบด้านผลการดาเนิ นงาน มี ค่ า เฉลี่ ย โดยรวมอยู่ใ นระดับ 3.79 เมื่ อ
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พิจารณาแต่ละองค์ประกอบย่อยเรี ยงลาดับ ความสาคัญจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านลูกค้า ด้านการเงิน ด้านการ
เรี ยนรู ้และพัฒนา และด้านกระบวนการภายใน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.82, 3.79, 3.79 และ 3.77 ตามลาดับ

6. อภิปรำยผล
จากการวิเคราะห์โมเดลแบบจาลองความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จ
อาหารและเครื่ องดื่มในประเทศไทย พบว่าโมเดลที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมี
นัยสาคัญทางสถิ ติทุกค่า ผลการวิเคราะห์ การศึ กษาแบบจาลองความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มในประเทศไทย มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซ่ ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ รุ่ ง อรุ ณ กระแสร์ สิ นธุ์ ( 2559) ที่ ไ ด้ศึ กษาเรื่ อ ง ผลการด าเนิ นงานของธุ รกิ จและสมรรถนะของ
ผูป้ ระกอบการกับขอบข่ายการแข่งขันและศักยภาพองค์การ โดยการวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาผลการ
ดาเนิ นงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสมรรถนะของผูป้ ระกอบการ ขอบข่ายการแข่งขัน
และศักยภาพองค์ การวิเคราะห์ตวั แบบด้วยสมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม Smart PLS-Graph 3.0 โดย
อาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์จากกลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกรุ งเทพมหานคร
จานวน 500 ราย ผลการศึ กษา สรุ ปได้ดังนี้ สมรรถนะของผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ไม่ใช่ปัจจัยที่สาคัญต่อผลการดาเนิ นงานของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แต่เป็ นปั จจัย
ด้านขอบข่ายการแข่งขันและศักยภาพองค์การ ที่ มีต่อผลการดาเนิ นงานของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ทั้งด้านต้นทุน ความแตกต่างทางการตลาด การจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและความรู ้ในการทางาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lee (2006) ได้ทาการศึ กษาเรื่ องผูจ้ ดั หาการบริ การ (Application Service ProvidersASPs) กับผลการดาเนินงานขององค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยที่การศึกษาเรื่ องนี้โดยทัว่ ไปจะ
กระทากับกลุ่มตัวอย่างของวิสาหกิจขนาดใหญ่ ดังนั้น ในการวิจยั จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ซึ่ งได้ให้ความเห็นว่า โดยทัว่ ไปแล้วนั้นการทาวิจยั เรื่ องผลการดาเนินงานขององค์กร มักจะใช้ตวั ชี้วดั
ทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่มีความเหมาะสมเพียงพอในการบ่งชี้ ทั้งนี้ในการศึกษาจึงได้ใช้ปัจจัยทั้งด้าน
การเงิ นและที่ ไม่ใช่ด้านการเงิ น (Financial and Non Financial Indicators) โดยปั จจัยที่ ไม่ใช่ ดา้ นการเงิ น ได้แก่
จานวนลูกค้า (The Number of Customers) ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร (Administration Cost) ความได้เปรี ยบในการ
แข่งขัน (Competitive Advantage) การบริ การลูกค้า (Customer Service) ผลิ ตภาพ (Productivity) ความง่ ายในการ
ถ่ายทอดข้อมูลสู่ลูกค้าและภายในองค์กร (Ease of Information Exchange Partners, Ease of Information Exchange
within a Compan สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ กาญจนา สุ ค ัณธสิ ริ กุ ล (2555) ศึ กษาวิ จั ย เรื่ องผลกระทบของ
ประสิ ทธิ ภาพธุ รกิ จแห่ งนวัตกรรม ที่ มีต่อผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีประสิ ทธิ ภาพธุ รกิ จ
แห่ งนวัตกรรมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ประสิ ทธิ ภาพด้านภาวะผูน้ ากระบวนการ การ
วางแผน คน และสารสนเทศ และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีผลการดาเนิ นงานโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
ได้แก่ ด้านลูกค้า กระบวนการภายใน และด้านการเรี ยนรู ้และพัฒนา และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้าน
การเงิ น การศึ กษาผลกระทบพบว่า ประสิ ทธิ ภาพธุ รกิ จแห่ งนวัตกรรมด้านภาวะผูน้ า คน และกระบวนการ มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดาเนินงาน
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7. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนแนะในกำรนำผลกำรวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
ผูบ้ ริ หารขององค์กรควรตระหนักถึ ง การเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบกลยุทธ์ การเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการ
ดาเนิ นงาน และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม และควรให้ความสาคัญในด้านกระบวนการบริ หาร
จัดการการผลิตที่รวดเร็ ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่ง ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเนื่ อ งจาก ปริ ม าณความต้อ งการด้า นสิ น ค้า และบริ ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ ว และบ่ อ ยครั้ ง
นอกจากนี้การแข่งขันด้านราคาเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผบู ้ ริ หารองค์กรธุรกิจควรตระหนักอีกด้วย
ข้ อเสนอแนะในกำรทำวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับแบบจาลองความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจใน
องค์ก รภาคธุ ร กิ จ หรื อ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ เพื่ อ น าผลการวิจัย ที่ ไ ด้ มาใช้ใ นการพัฒ นาปรั บ ปรุ ง ผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจให้ดียงิ่ ขึ้น
2. ควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพเกี่ ยวกับการศึกษาแบบจาลองความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจในภาคธุรกิจอื่นๆ เพื่อที่จะทาให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากขึ้น

8. กิตติกรรมประกำศ
รายงานการวิจยั เรื่ องแบบจาลองความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อผลการดาเนิ นงานของธุ รกิ จ
อาหารและเครื่ องดื่มในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ ที่
กรุ ณาให้คาปรึ กษา ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ตรวจแก้ไขงานวิจยั นี้ และติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ
ผู ้วิ จัย ขอกราบขอบพระคุ ณ ท่ า นเป็ นอย่า งสู ง ไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุ ณ ศู น ย์ส่ ง เสริ ม และพัฒ นางานวิจัย
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ที่ ได้มอบทุนสนับสนุนงานวิจยั ปี งบประมาณ 2559 ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุ ณผูท้ รงคุ ณวุฒิทุกท่ าน ที่ ได้กรุ ณาสละเวลาอันมี ค่ ายิ่งของท่ าน ปรั บปรุ งแก้ไขเครื่ องมื อวิจัยจนได้
เครื่ องมือที่มีคุณภาพ ขอขอบคุณทุกท่านที่ยงั ไม่ได้เอ่ยนามที่ได้มีส่วนร่ วมให้งานวิจยั ชิ้นนี้ เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ไป
ด้วยดี คุณความดีหรื อประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาคุณบิดามารดาและ
บูรพาจารย์ที่ให้การศึกษาอบรมสัง่ สอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอันเป็ นเครื่ องชี้นาความสาเร็ จในชีวติ ของผูว้ จิ ยั
ต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั
โทรคมนาคมแห่งหนึ่ง (2) เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั โทรคมนาคมแห่งหนึ่ง
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยคื อ พนักงานในบริ ษทั โทรคมนาคมแห่ งหนึ่ ง
จานวน 389 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน โดยใช้ส ถิ ติ แ บบ t-test, F-test (One Way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ ประสบการณ์ในการทางาน รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน, บริ ษทั โทรคมนาคม

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

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในยุคปั จจุบนั ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุก ๆ ด้านไม่วา่ จะเป็ นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
การเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม สิ่ งเหล่านี้ก่อให้เกิดการแข่งขันส่งผลให้หลายองค์กร และ
หลายหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนระบบการปฏิบตั ิงานเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ได้ แต่
การที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ มิได้อาศัยแค่เพียงเทคโนโลยีที่ทนั สมัยแต่
เพียงอย่างเดี ยว แต่ยงั ต้องรวมไปถึงพนักงานที่ ดีเพื่อให้ได้มาซึ่ งการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะหาก
พนักงานสามารถปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ก็จะส่ งผลลัพธ์ให้งานที่ ได้รับมอบหมาย หรื องานที่ อยูใ่ น
ความรับผิดชอบมีคุณภาพ นอกจากนี้ Peterson and Plowman ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า คุณภาพ และความสามารถใน
การผลิต และการดาเนินงานด้านธุรกิจที่จะถือได้วา่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น ก็เพื่อสามารถผลิตสิ นค้าหรื อบริ การใน
ปริ มาณและคุณภาพที่ตอ้ งการที่เหมาะสมและต้นทุนน้อยที่สุด
ส าหรั บ บริ ษ ัท ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ การสื่ อ สารโทรคมนาคม โดยมี พ นัก งานเป็ นจ านวนมาก มี รู ป แบบ
โครงสร้างการบริ หารบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชน การจะเป็ นผูน้ าในธุรกิจนี้ ได้ ไม่ได้เกิดจากคนเพียงคนเดียว ย่อม
ต้องอาศัยพนักงานที่มีประสิ ทธิภาพคอยผลักดันอยูเ่ บื้องหลัง ให้เอาชนะอุปสรรคจนประสบความสาเร็ จ
จะเห็นได้วา่ พนักงานเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้เกิดความประสบความสาเร็ จ ดังนั้นผลการศึกษาเรื่ องนี้จะ
เป็ นแนวทางที่ นาไปสู่ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของพนักงาน สอดคล้องกับผลการดาเนิ นงาน
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษทั

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั โทรคมนาคมแห่งหนึ่ง
2. เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานบริ ษทั ของพนักงานในบริ ษทั โทรคมนาคมแห่งหนึ่ง จาแนก
ตามปั จจัยส่วนบุคคล

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย ใช้แ นวคิ ด ทฤษฎี ข อง Peterson and Plowman (1953) ที่ น ามาใช้ใ นการศึ ก ษา
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ประกอบไปด้วย
1. ด้านคุณภาพของงาน
3. ด้านเวลา
2. ด้านปริ มาณงาน
4. ด้านค่าใช้จ่าย
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จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว สามารถทาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังปรากฏตามแผนภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
- ด้านคุณภาพของงาน
- ด้านปริ มาณงาน
- ด้านเวลา
- ด้านค่าใช้จ่าย
(Peterson and Plowman, 1953)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานะภาพ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์ในการทางาน
- รายได้ต่อเดือน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานในบริ ษทั โทรคมนาคมแห่ งหนึ่ ง จานวน 14,641
คน ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) จานวน 389 คน ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบตามความสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจัย ได้ศึก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ ยวข้อง ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมื อวิจัยในด้านความตรงเชิ งเนื้ อหาด้วยวิธีการหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้องข้อคาถาม (IOC) จากผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.95
นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาสาหรับการวิจยั ไปทดสอบความเชื่อมัน่ โดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ ง
แล้วไปทดสอบกับพนักงานในบริ ษทั โทรคมนาคมแห่ งหนึ่ ง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จานวน 30 คน
แล้วนามาคานวณหาค่าความเชื่ อมันของแบบสอบถาม ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ อลั ฟาของครอน บาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ได้เท่ากับ 0.905
การรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจัยได้ส่งแบบสอบถามโดยขอความร่ วมมื อจากบริ ษทั โทรคมนาคมแห่ งหนึ่ ง
จ านวน 389 ชุ ด และได้รั บ แบบสอบถามฉบับ ที่ สมบู ร ณ์ กลับ คื น มา จ านวน 381 ชุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 97.9 น า
แบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ใช้สถิติ t-test, F-test (One-way ANOVA)

5. สรุ ปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 70.6 มีอายุ 31 - 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.6 มีสถานภาพ
โสด คิดเป็ นร้อยละ 64.8 มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 87.7 มีประสบการณ์ในการทางาน 5 ปี
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.4 มีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 36.0
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นที่มีต่อประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน
ระดับความคิดเห็น

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน

̅)
(𝐗

S.D.

แปลผล

ด้านคุณภาพของงาน

3.93

0.51

มาก

ด้านปริ มาณงาน

3.19

0.49

ปานกลาง

ด้านเวลา

3.74

0.58

มาก

ด้านค่าใช้จ่าย

3.92

0.61

มาก

3.68

0.43

มาก

รวม

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
̅ = 3.68 ) เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านคุณภาพของงาน ( X
̅=
(X
̅ = 3.92 ) ด้านเวลา ( X
̅ = 3.74 ) อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ และด้านปริ มาณงาน อยู่ใน
3.93 ) ด้านค่าใช้จ่าย ( X
̅ = 3.19 )
ระดับปานกลาง ( X
จากผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็น ที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานจาแนกตามปั จจัยส่วน
บุคคล สรุ ปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
F
p-value
9.882
0.000*
5.350
0.000*
5.895
0.001*

ปัจจัยส่ วนบุคคล
อายุ
ประสบการณ์ในการทางาน
รายได้ต่อเดือน
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน อายุ ประสบการณ์ในการทางาน และรายได้ต่อเดือน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
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6. อภิปรายผล
จากการวิจยั ในเรื่ อง การศึ กษาประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน ของพนักงานบริ ษทั โทรคมนาคมแห่ ง
หนึ่ ง สามารถอภิปรายผล ดังนี้ บุคลากรมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้เพราะองค์การแห่งนี้ให้ความสาคัญของเรื่ องวัฒนธรรมองค์การเป็ นส่วนใหญ่ มีการปลูกฝังค่านิยม
อยู่เสมอ อีกทั้งผูบ้ ริ หารก็มีการปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีในการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ทาให้บุคลากรเกิ ดความ
เชื่อถือและนาไปปฏิบตั ิตาม และในส่วนของปั จจัยส่วนบุคคลสามารอภิปรายผลได้ ดังนี้
อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เมื่อ
พิจารณารายละเอียด พบว่า ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริ มาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิไลวรรณ บ้านกรด (2558) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ของพนักงาน บริ ษทั พีทีจี เอ็นเนอยี
จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ พบว่า อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ประสบการณ์ในการทางานที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานแตกต่างกัน เป็ นไป
ตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ เมื่ อพิจารณารายละเอี ยด พบว่า ด้านคุ ณภาพของงาน ด้านปริ มาณงาน ด้านเวลา ด้าน
ค่าใช้จ่าย แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พสิ ษฐ์ ศรี สุจริ ต (2558)
ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองศ์การและประสิ ทธิ ภาพในการทางาน กรณี ศึกษา
สานักป้ องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่ า (กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) พบว่าบุ คลากรที่ มี
ประสบการณ์ในการทางานต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานแตกต่างกันในด้านปริ มาณงาน ด้านเวลา และโดยรวมทุกด้าน
รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน เป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริ มาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศักริ นทร์ นาคเจือ (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์
การอุตสาหกรรมป้ องกันประเทศ และพลังงานทหาร พบว่า รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

7. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจยั ในครั้งนี้
จากผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ด้านปริ มาณงานอยูใ่ น
ระดับปานกลาง การปฏิบตั ิงานในเรื่ องเดียวกันแต่บริ ษทั ในเครื อที่มีอยูจ่ านวนมาก จะมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานไม่
เหมือนกัน เกิดความสับสนในปฏิบตั ิงาน ควรกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานให้ไปในทางเดียวกัน มีข้ นั ตอนการ
ปฏิบตั ิงานที่ไม่ซบั ซ้อน เข้าใจง่าย เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
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ข้ อเสนอแนะในการดาเนินการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรทาการศึ กษาตัวแปรอื่ น ๆ ที่ อาจมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน เช่ น ระดับพนักงาน
หน่วยงาน เป็ นต้น
2. ควรศึ กษาวิจยั กับกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั้งระดับผูบ้ ริ หาร ระดับหัวหน้างาน ระดับพนักงาน
ปฏิ บัติการ เพื่อเปรี ยบเที ยบระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานทั้งองค์กรว่าแตกต่างกันอย่างไร ควรมี แนว
ทางการปรับปรุ งและพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพได้อย่างไร
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1)เปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ต่ อ องค์ก รของพนัก งานบริ ษ ัท สิ น ก้าวคอนสตรั้ คชั่น จ ากัด ตามปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลและ(2)ระดับ การรั บ รู ้ ก าร
สนับสนุ นจากองค์กรที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อองค์กรของพนักงาน บริ ษทั สิ นก้าวคอน
สตรั้คชัน่ จากัด เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คือ พนักงาน
บริ ษทั สิ นก้าวคอนสตรั้คชั่น จากัดจานวน 120 คน วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ร้ อ ยละและค่ าเฉลี่ ย ทดสอบสมมติ ฐ าน โดยใช้ส ถิ ติ แ บบ t-test , F-test (One-way ANOVA) และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร และ
การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ดีต่อองค์กรของพนักงาน บริ ษทั สิ น
ก้าวคอนสตรั้คชัน่ จากัด
คาสาคัญ :การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร
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ABSTRACT
The purposes of this research were to study . (1) To compare opinions on organizational citizenship
behavior. Employees of sinkao construction Ltd. based on personal factors. (2) The Influence of organizational
support on organizational citizenship behavior of sinkao construction Ltd. employee's. The questionnaire was
used to collect data. The sample size in this research was 120 people. Data were analyzed using descriptive
statistics were frequency, percentage and mean. Data were analyzed to test the hypothesis by using a t-test, F-test
(ANOVA) and multiple regressionanalysis. The results found that: (1) Personal factors don’t affect
organizational citizenship behavior and (2) The organizational support on organizational influence on
organizational citizenship behavior of employees in sinkao construction Ltd.
KEYWORDS : Perceived Organizational Support , Organizational Citizenshipbehavior

1. บทนา
พฤติกรรมของบุคคลในองค์กรมี ความสาคัญต่อการเพิ่มผลผลิตและประสิ ทธิ ผลขององค์กร เนื่ องจาก
ทรัพยากรบุคคลเป็ นปั จจัยที่มีความต้องการ มีความรู ้สึกและอารมณ์ ดังนั้นการที่จะบริ หารจัดการให้บุคลากรทางาน
ได้สาเร็ จ เกิดประสิ ทธิผลตามจุดมุ่งหมายขององค์กร ตลอดจนสามารถ แข่งขันและทาให้องค์กรอยูร่ อดได้น้ นั ผูบ้ ริ หาร
จาเป็ นต้องทาการศึกษาการบริ หารจัดการองค์กร และการควบคุมปั จจัยต่าง ๆ (อรวรรณ บุญบารุ ง. 2557)โดยเฉพาะ
การเสริ มสร้างให้ทุกคนในองค์กรมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรทั้งนี้เพื่อเพิ่มให้การทางานมีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผลเพิ่มมากขึ้นนัน่ เอง โดยพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร ไม่ใช่พฤติกรรมหรื อการกระทา
ในลักษณะเชิงรับ แต่เป็ นเรื่ องของการรับรู ้ของพนักงานระหว่างงานกับองค์กร เป็ นพฤติกรรมเชิงรุ กที่พนักงาน
เลือกที่จะปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุความต้องการบางอย่าง และเพื่อให้ตนเกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้ Buentello, O., Jung, J. and
Sun, J. (2014) ได้อธิ บายไว้อย่างน่ าสนใจว่า ถ้าพนักงานรับรู ้วา่ การแสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของ
องค์กรนาผลประโยชน์มาสู่ ตน พนักงานมีแนวโน้มจะแสดงพฤติกรรมดังกล่าวมากขึ้น เพราะการรับรู ้การสนับสนุ น
จากองค์กรเป็ นการสะท้อนถึงคุณภาพของความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับองค์กร (Phoades and Eisenberger,
2002)ซึ่ งจะสร้างความรู ้สึกต่างตอบแทน ส่ งเสริ มความคิดของบุคลากรที่ วา่ องค์กรตระหนักรู ้และให้รางวัลเพื่อเพิ่ม
การปฏิบตั ิงานซึ่งจะให้ประโยชน์ที่ดีท้ งั ต่อบุคลากรในแง่ของการมีความพึงพอใจในงานเพิ่มมากขึ้นและต่อองค์กรใน
แง่ของการมีการปฏิบตั ิงานที่ดีข้ ึน และมีพนักงานเป็ นจานวนมากที่ไล่ล่าหารางวัลหรื อผลตอบแทน จากองค์กรโดยใช้
กลยุทธ์ (Tactics) ของการจัดการความประทับ ใจ โดยพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ขององค์กร (Organizational
Citizenship Behavior :OCB)นักวิชาการและนักวิจยั ทั้งหลายต่างพิจารณาว่าเป็ นพฤติกรรมเชิ งบวก เป็ นพฤติกรรมของ
การเอื้ อเฟื้ อเผื่ อแผ่ และการเสี ยสละอาสาช่ วยเหลื อผู ้อื่ นด้วย ความเต็มใจและจริ งใจ โดยไม่ หวังผลตอบแทนซึ่ ง
พฤติกรรมนี้เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญที่จะส่งผลให้องค์การประสบความสาเร็ จในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะศึ กษา การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์กรที่ มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั สิ นก้าวคอนสตรั้คชัน่ จากัด ซึ่งผลที่ได้จะนาไปสู่ การ
กาหนดแนวทางในการแก้ปัญหาและปรับปรุ งและพัฒนาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั
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สิ นก้าวคอนสตรั้คชัน่ จากัด รวมทั้งยังสามารถนาผลการศึ กษา มาใช้สร้างระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และ
กาหนดนโยบายต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อนาไปสู่การเติบโตของธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึ กษาระดับการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์กรที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อ
องค์กรของพนักงาน บริ ษทั สิ นก้าวคอนสตรั้คชัน่ จากัด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงาน บริ ษทั สิ น
ก้าวคอนสตรั้คชัน่ จากัดตามปั จจัยส่วนบุคคล

3. สมมติฐานของการศึกษ
1. พนักงานบริ ษทั สิ นก้าวคอนสตรั้คชัน่ จากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีต่อองค์กรแตกต่างกัน
2. การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร

4. กรอบแนวคิดและทฤษฎีในการศึกษา
ผูว้ ิ จัย ใช้แ นวคิ ด ของ Phoades and Eisenberger (2002) ซึ่ งได้อ ธิ บ ายถึ ง แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารรั บ รู ้ ก าร
สนับ สนุ น จากองค์ก รไว้อ ย่างน่ าสนใจว่า การรั บ รู ้ ส นับ สนุ น จากองค์กร หมายถึ ง ทัศ นคติ ข องบุ ค คลจาก
ประสบการณ์ที่ได้รับจาก การทางานในองค์กรว่า องค์กรให้การยอมรับและเห็นความสาคัญในการทุ่มเททางาน มี
ความห่วงใย และให้การสนับสนุนในการทางานในด้านต่างๆ เพื่อให้บุคลากรมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีในการทางานมาก
น้อยเพียงใด โดยการรับรู ้ก ารสนับสนุ นจากองค์กรประกอบด้วยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง การ
รับรู ้เกี่ ยวกับค่าตอบแทน เงิ นเดื อน นโยบายและสวัสดิ การต่างๆ ที่ ได้รับจากองค์กร เพื่อคุ ณภาพชี วิตที่ ดีของ
พนักงานในองค์กรและครอบครัว ด้านความรู ้ในงานและโอกาสก้าวหน้า หมายถึง การรับรู ้วา่ องค์กรให้โอกาสแก่
พนักงานในการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง ความก้าวหน้าตามสายงาน การจัดให้มีการศึกษาอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ทักษะ ความสามารถต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อการทางานและความก้าวหน้าในสายอาชีพด้านความ
มัน่ คงในการทางาน หมายถึง การรับรู ้วา่ องค์กรให้โอกาสและจะยังคงจ้างพนักงานให้ทางานต่อไปไม่ปลดออก
หรื อเลิกจ้าง ด้านจิตอารมณ์ หมายถึง การรับรู ้วา่ องค์กรได้ให้การยอมรับให้ความสาคัญและเห็นคุณค่า ยกย่องให้
เกียรติพนักงานเมื่อเขาทางานประสบความสาเร็ จ และให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการทางานในองค์กร ตลอดจน
เข้าใจ เห็นใจ เมื่อพนักงานตัดสิ นใจหรื อทางานผิดพลาดด้านการปฏิบตั ิงาน หมายถึง การรับรู ้วา่ ฝ่ ายบริ หารและ
ผูบ้ ังคับ บัญ ชาให้การสนับ สนุ น สอนงาน ให้ค วามไว้วางใจ และให้ความช่ วยเหลื อแก่ พนักงานเมื่ อ มี ปั ญ หา
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกในองค์กร
ผูว้ ิจัยใช้แนวคิ ด ของ Organ (1990) ซึ่ งได้อ ธิ บ ายถึ งแนวคิ ด ของพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีข อง
องค์การไว้วา่ หมายถึง พฤติกรรมที่ไม่เป็ นทางการในการให้ความร่ วมมือ ให้ความช่วยเหลือ และความเป็ นมิตร
ซึ่ งปรากฏอยู่ในการปฏิ บัติ งานในที่ ต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ นในโรงงาน ในหน่ วยงานรั ฐ บาล ในคณะต่ าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้เป็ นที่สงั เกต และถูกระบุไว้ในหน้าที่ที่ตอ้ งปฏิบตั ิแต่พฤติกรรมเหล่านี้เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับ
การดาเนิ นงานในองค์กร เนื่ องจากหากขาดพฤติกรรมเหล่านี้ ไปแล้วระบบต่าง ๆ ในองค์กรจะไม่สามารถดาเนิ น
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ต่อไปได้จาแนกรู ปแบบพฤติกรรมดังกล่าวไว้ 5 ด้าน ดังนี้ ดา้ นการให้ความช่วยเหลือ หมายถึง พฤติกรรมการให้
ความช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงานทันที เมื่อเกิดปั ญหาในการปฏิ บตั ิงาน ช่วยแนะนาพนักงานใหม่เกี่ ยวกับวิธีการใช้
วัส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ต่ า งๆ เพื่ อ ประโยชน์ โ ดยรวมขององค์ก ารด้านการค านึ ง ถึ ง ผู ้อื่ น หมายถึ ง
พฤติกรรมความคานึ งถึงผูอ้ ื่น เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น การที่ พนักงานให้ความสาคัญกับการทางานของตนที่ จะไม่
สร้างปั ญหาให้กบั เพื่อนร่ วมงานคนอื่น คานึ งถึงผลกระทบจากการทางานของตนที่จะไม่สร้างปั ญหาให้กบั เพื่อน
ร่ วมงานคนอื่น คานึ งถึงผลกระทบจากการทางานของตน มุ่งที่จะป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาในการทางานกับบุคคล
อื่น เนื่ องจากการปฏิบตั ิงานในองค์การต้องอาศัยการพึ่งพาซึ่ งกันและกัน การกระทาและการตัดสิ นใจ ด้านความ
อดทนอดกลั้น หมายถึง พฤติกรรมที่พนักงานมีความเต็มใจที่จะอดทนอดกลั้นต่อปั ญหาที่เกิดจากการทางานหรื อ
การประสานงานกับบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงที่จะกระทบกระทัง่ กับบุคคลอื่น เนื่องจากในการปฏิบตั ิงานนั้นจาเป็ นต้อง
มีการพึ่งพากันและกัน ทั้งที่มีสิทธิที่จะเรี ยกร้องสิ ทธิและความเป็ นธรรมหรื อร้องทุกข์ได้ แต่เนื่องจากการร้องทุกข์
จะเพิ่มภาระให้กบั ผูบ้ ริ หารและจะเกิดการโต้แย้งกันยืดเยื้อ จนละเลยความสนใจในการปฏิบตั ิงาน ของบุคคลหนึ่ง
อาจมี ผลกระทบต่อคนอื่ น จึ งควรคานึ งถึ งบุ คคลอื่ นด้านการให้ความร่ วมมื อ หมายถึ ง การที่ พ นัก งานมี ส่ วน
ร่ วมกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรอย่างรับผิดชอบ ให้ความสนใจกับนโยบายต่างๆ และประกาศต่างๆ ขององค์กร
พร้อมที่ จะรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร แสดงความคิดเห็ น และเข้าร่ วมประชุมหรื อเป็ นฝ่ ายเดียวกันกับองค์กร
เช่น มีส่วนร่ วมในการเข้าประชุม เก็บความลับ มีความรู ้สึกต้องการพัฒนาองค์กร และมีการแสดงความคิดเห็ น
และข้อเสนอแนะที่ เหมาะสมต่อองค์กรด้านความสานึ กในหน้าที่ หมายถึ ง พฤติ กรรมที่ พ นักงานปฏิ บัติตาม
กฎระเบียบ สนองนโยบายขององค์กร ขยันทางาน ตรงต่อเวลา การประหยัด รักษาทรัพยากร และดูแลสิ่ งของที่
เกี่ยวข้องรวมถึงไม่ใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานไปกับงานส่วนตัว ซึ่ งคนที่มีสานึ กในหน้าที่จะปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
และนโยบายขององค์กรได้เป็ นอย่างดี
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพสมรส
4.ระดับการศึกษา
5.ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ี
ต่ อองค์ กร
1. พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ้ ื่น
2. พฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ื่น
3. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น
4. พฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ
5. พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์ กร
1. ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
2. ด้านความรู ้ในงานและโอกาสก้าวหน้า
3. ด้านความมัน่ คงในการทางาน
4. ด้านจิตอารมณ์
5. ด้านการปฏิบตั ิงาน

(Organ,1990)

(Phoades and Eisenberger, 2002)

ภาพประกอบที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั
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5. วิธีการดาเนินงานวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ ได้แก่ พนักงานที่ ปฏิ บัติงานในบริ ษ ัท สิ นก้าวคอนสตรั้ คชั่น จากัด
จานวนทั้งสิ้น 120 คน เนื่องจากประชากรมีจานวนน้อย ผูว้ จิ ยั จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากรทั้งหมด
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้สร้างขึ้ นมาจากการศึ กษาแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง โดยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงาน และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยด้านการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร ใช้แนวคิดของ Phoades
and Eisenberger (2002) และผลงานวิจยั ของ มาริ สสา อินทรเกิด (2559)
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยด้านพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อองค์กร ตามแนวคิดของ
Organ (1990) เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นจากการนาแบบสอบถามของ Chaikidurajai, Praphan (2015) มา
ปรับใช้
โดยผูว้ ิจัยได้น าแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้ น มาส าหรับ การวิจัยไปตรวจสอบคุ ณ ภาพความถูกต้องและ
เที่ ยงตรงในเนื้ อหา (Validity) แล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มที่ มีลกั ษณะการปฏิ บตั ิงานใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง (แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง) จานวน 30 คน แล้วนาข้อมูลมาหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยการหาค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (α-Coefficient) โดยการใช้สู ตรของCronbach (ยุท ธพงษ์ กั ย วรรณ์ , 2543) ผลจากการ
ค านวณหาค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง ฉบับ โดยการหาค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (αCoefficient) พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.967
การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั มีวิธีดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับ ดังนี้ (1.)ผูว้ ิจยั ทาการติดต่อ
บริ ษทั สิ นก้าวคอนสตรั้คชั่น จากัด โดยทาหนังสื อชี้ แจงขอความร่ วมมือพร้อมแนบแบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมถึงผูต้ อบแบบสอบถามทุกคน (2.)ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามโดยผูว้ ิจยั ได้นาส่ งและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับผูป้ ระสานงาน ซึ่ งปฏิ บัติงานอยู่ภายใน
บริ ษทั สิ นก้าวคอนสตรั้คชัน่ จากัด ในกรณี ที่ยงั ไม่ได้รับแบบสอบถามคืน ผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการติ ดตามครั้งที่ 2
และ 3 โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ส่ งแบบสอบถามไปให้ใหม่ โทรศัพท์สอบถาม และติดตามด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้
ได้ขอ้ มูล ที่ สมบู รณ์ ที่ สุด (3.)ผูว้ ิจัยตรวจสอบความสมบู รณ์ ข องแบบสอบถาม ทั้ง 120 ชุ ด (4.)ผูว้ ิจัยรวบรวม
แบบสอบถาม ทั้ง 120 ชุด ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ ด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) วิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมทางสถิติมาใช้ในการคานวณเพื่อคานวณหาค่าสถิติ (ทองใบ สุดชาชี. 2546)โดยกาหนดระดับความ
มี นัยส าคัญ .05 โดยการแจกแจงค่ าความถี่ (Frequency) และหาค่ าร้ อ ยละ (Percentageปั จจัยด้านการรั บ รู ้ การ
สนับสนุนจากองค์กร และปั จจัยด้านพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และวิเคราะห์
การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์กร ที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อองค์กรโดยสถิติการวิเคราะห์
ถดถอยแบบพหุคูณ(Multiple RegressionAnalysis)

693

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

6. สรุ ปผลการวิจัย
1.ปั จจัยส่ วนบุคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 120คน ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย จานวน
75 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.50 มีอายุในช่วง 35 ปี ขึ้นไปมากที่สุด จานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.80 มีสถานภาพ
การสมรสมากที่สุด จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.20 มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 103
คน คิดเป็ นร้อยละ 85.80และมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานมากกว่า 5 ปี ขึ้นไปมากที่สุด จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 68.30
2.ผลการศึกษาการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร
2.1การสนั บ สนุ นจากองค์ก รพบว่า ในภาพรวม อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ ย 4.66โดยการ
สนับสนุ นจากองค์กรด้านผลตอบแทนและสวัสดิการมีค่าเฉลี่ยสู งที่ สุดเท่ากับ4.67รองลงมาคือ ด้านการปฏิ บตั ิงาน
ด้านความมัน่ คงในการทางานด้านความรู ้ในงานและโอกาสก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.67, 4.66, 4.65 ตามลาดับโดย
ด้านด้านจิตอารมณ์มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด เท่ากับ4.65และเมื่อพิจารณา รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุดเป็ นส่วนใหญ่
2.2พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร พบว่าในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย4.65
โดยด้านพฤติกรรมการให้ความร่ วมมือมีค่าเฉลี่ยสู งที่ สุด เท่ากับ4.69รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมความสานึ กใน
หน้าที่ ด้านพฤติกรรมการคานึ งถึงผูอ้ ื่น ด้านพฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ้ ื่น อยู่ในระดับเห็ นด้วยมากที่ สุดทั้งหมดมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.66, 4.66 และ4.64 ตามลาดับโดยด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น มีค่าเฉลี่ยต่ าสุ ด เท่ากับ4.62
และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุดเป็ นส่วนใหญ่
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สมมติฐานปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร
เพศ

อายุ

สถานภาพสมรส

ระดับการศึกษา

ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน

t-Test

P-Value

F-Test

P-Value

F-Test

P-Value

F-Test

P-Value

F-Test

P-Value

-0.504

0.615ns

1.257

0.292ns

0.126

0.882ns

2.468

0.088ns

1.417

0.247ns

7. อภิปรายผล
ผลการศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาใน
การปฏิบัตงิ านแตกต่ างกัน มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ตี ่อองค์ กรแตกต่ างกัน
1.ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เพศต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน
ที่ระดับความมีนยั สาคัญ 0.05 ซึ่ งไม่ไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า เพศเป็ นเพียงตัวบ่งชี้คุณลักษณะเฉพาะ
ของบุคคล แต่ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สิ นก้าวคอนสตรั้คชัน่ จากัด นั้นได้รับการพิจารณาให้ปฏิบตั ิงาน
ในตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู ้ ความสามารถ ซึ่ งพนักงานแต่ละคนไม่วา่ เพศหญิงหรื อเพศชาย ต่าง
ตั้งใจปฏิบตั ิงาน และแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของตนเองให้ดีที่สุด ดังนั้นจึงเป็ นเหตุให้พนักงานบริ ษทั
สิ น ก้าวคอนสตรั้ คชั่น จากัด ที่ มี เพศต่ างกัน จึ งมี พ ฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ต่อ องค์กรไม่ แ ตกต่ างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บดินทร์ หาญบุญทรง (2555)ที่ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนบุคคล บุคลิกภาพห้า
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องค์ประกอบ การรับรู ้การสนับสนุ นขององค์กรกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ดีขององค์กร ของข้าราชการใน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์กรโดยรวม ไม่แตกต่างกัน
2.ผลการศึ กษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่อายุต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี ต่อองค์กรไม่แตกต่างกันที่
ระดับความมีนยั สาคัญ 0.05 ซึ่ งไม่ไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า อายุ เป็ นเพียงตัวบ่งชี้ถึงคุณลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละบุคคลเท่านั้น แต่ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั สิ นก้าวคอนสตรั้คชัน่ จากัด นั้นเชื่อว่าไม่วา่ อายุเท่าไร
ก็สามารถเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิงานได้ตลอดเวลา ในทุกกลุ่มทุกช่วงอายุอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งบริ ษทั สิ นก้าวคอนสตรั้ค
ชัน่ จากัด นั้นให้เงินเดือนหรื ออัตราค่าจ้างตามที่กฎหมาย หรื อกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกาหนดหรื อได้ระบุไว้ ไม่
พิจารณาจากอายุ หรื อลาเอียงว่าอายุนอ้ ยจะได้เงินเดือนหรื อค่าจ้างน้อยดังนั้นจึงเป็ นเหตุให้พนักงานบริ ษทั สิ นก้าว
คอนสตรั้คชัน่ จากัด ที่ มีอายุต่างกัน จึ งมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุ นทรี ศักดิศ์ รี และนทิรัตน์ พัฒนภักดี (2557) ที่ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ ดีในองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุ นวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหารลาดกระบังผลการวิจยั
พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีใน
องค์กรไม่แตกต่างกัน
3.ผลการศึ กษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ สถานภาพการสมรสต่างกัน มี พฤติ กรรม การเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่ อ
องค์กรไม่แตกต่างกันที่ ระดับความมีนัยสาคัญ 0.05 ซึ่ งไม่ไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า สถานภาพสมรส
เป็ นคุณลักษณะทางประชากรที่เกี่ยวกับเรื่ องทางเศรษฐกิจสังคมกฎหมายแต่ในการปฏิบตั ิงานพนักงานบริ ษทั สิ น
ก้าวคอนสตรั้คชัน่ จากัด ไม่วา่ จะมีสถานภาพการสมรสอะไรก็ตาม ต่างแสดงพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อ
องค์กร โดยได้แสดงออกถึงความตั้งใจปฏิ บัติงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สถานภาพการ
สมรสซึ่งเป็ นสิ่ งสมมติที่สงั คมกาหนด ซึ่งไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร และการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบริ ษทั สิ นก้าวคอนสตรั้คชัน่ จากัดดังนั้นจึงเป็ นเหตุให้พนักงานบริ ษทั สิ นก้าวคอนสตรั้คชัน่ จากัด ที่มี
สถานภาพการสมรสต่างกัน จึงมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรไม่แตกต่างกันซึ่ งสอดคล้อง กับงานวิจยั ของ
จิณห์ จฑ
ุ า ศรีเหรา (2559) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรของ
พนัก งานสายสนับ สนุ น วิช าการมหาวิท ยาลัยราชภัฏ สวนสุ นัน ทาผลการวิจัยพบว่าปั จจัย ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่
สถานภาพการสมรสต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร ไม่แตกต่างกัน
4.ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรไม่
แตกต่างกันที่ ระดับความมี นัยสาคัญ 0.05 ซึ่ งไม่ไปตามสมมติ ฐาน ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่าระดับการศึ กษาเป็ นเพียง
ผลสาเร็ จที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ที่แสดงให้เห็นหรื อบ่งชี้ให้เห็นได้วา่ พนักงานบริ ษทั สิ นก้าวคอนสตรั้คชัน่ จากัด แต่
ละคนสาเร็ จการศึกษาในระดับสู งสุ ดระดับใด และแต่ละบุคลผ่านการเรี ยนรู ้ หรื อเชี่ยวชาญ ชานาญงานอะไรมา
บ้าง ก่อนจะเข้าทางาน ถึงแม้วา่ ระดับของการศึกษา (Education) ของพนักงานจะแตกต่างกันก็ตาม แต่บริ ษทั สิ น
ก้าวคอนสตรั้คชัน่ จากัด ให้ความสาคัญ และตระหนักถึงประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานมากกว่าระดับการศึกษา
ของแต่ละบุคคล จึงเอาใจใส่และดูแล และเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคน ทุกระดับการศึกษามีความเจริ ญ ก้าวหน้า
ในตาแหน่ง/หน้าที่การงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้นจึงเป็ นเหตุให้พนักงานบริ ษทั สิ นก้าวคอนสตรั้ค
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ชั่น จากัด ที่ มี ระดับการศึ กษาต่ างกัน มี พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ต่ อองค์กรไม่ แตกต่ างกัน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ บดินทร์ หาญบุญทรง (2555) ที่ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยส่ วนบุคคล บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
การรั บรู ้ การสนับสนุ นขององค์กรกับพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์กร ของข้าราชการในสานัก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ดีขององค์กร ไม่แตกต่างกัน
5.ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ดี
ต่อองค์กรไม่แตกต่างกันที่ ระดับความมี นัยสาคัญ 0.05 ซึ่ งไม่ไปตามสมมติ ฐาน ทั้งนี้ เป็ นเพราะว่า วัฒนธรรม
องค์กรของบริ ษทั สิ นก้าวคอนสตรั้คชัน่ จากัด ที่พนักงานมีอาวุโสหรื อมีประสบการณ์ในการทางานที่มากกว่าจะ
เป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ สอนงาน และให้ความช่วยเหลือในการปฏิบตั ิงานกับพนักงานที่เพิ่งเข้ามาทางาน หรื อมีอาวุโสน้อย
และประสบการณ์ในการทางาน น้อย หรื อมีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานไม่นานมากนัก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของ
บริ ษทั เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะก่อให้เกิ ดผลดี ต่อตัวพนักงานเอง และต่อองค์กร ดังนั้นจึงเป็ นเหตุให้
พนักงานบริ ษทั สิ นก้าวคอนสตรั้คชัน่ จากัด ที่มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์กรไม่แตกต่างกันซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ นทรี ศักดิ์ศรี และนทิรัตน์ พัฒนภักดี (2557) ได้ทาการศึ กษา
วิจัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ สัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ใ นองค์ก รของบุ ค ลากรสายสนับสนุ นวิชาการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้าธนบุ รี และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังผลการวิจยั พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิงานต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี ในองค์กรไม่แตกต่างกัน
ผลการศึ กษาการรั บรู้ การสนับสนุนจากองค์ กรมีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีต่อองค์ กร
อภิปรายผลการศึกษาดังต่ อไปนี้
ผลการศึกษาระดับการส่ งผลของการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์กร ทั้ง 5 ตัว ประกอบด้วย ผลตอบแทน
และสวัสดิ การ (POS1) ความรู ้ ในงานและโอกาสก้าวหน้ า (POS2) ความมั่นคงในการท างาน (POS3) จิ ต อารมณ์
(POS4) และการปฏิ บตั ิงาน (POS5) มีอิทธิ พลและส่ งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ดีต่อองค์การในภาพรวม
(TOCB) ของของพนักงานบริ ษทั สิ นก้าวคอนสตรั้คชัน่ จากัด อยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเท่ากับ 0.681 (R = 0.681) หรื อร้อย
ละ 46.40 (R2 = 0.464) มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทานาย เท่ากับ ±0.38011 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์กรด้านการปฏิ บัติงาน (POS5) มี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์กรในภาพรวม (TOCB) สูงสุด ( = 0.345) ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรต้องเน้นการรับรู ้การสนับสนุน
จากองค์กรด้านการปฏิ บัติงาน (POS5) มากเป็ นพิเศษเพราะเป็ นการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์กรมีอิทธิ พลและ
ส่ งผล ( = 0.345) ต่อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อองค์กรมากที่ สุด รองลงไปคื อด้านความรู ้ในงานและโอกาส
ก้าวหน้า (POS2) ด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การ (POS1) ด้านความมัน่ คงในการทางาน (POS3) และด้านจิ ต
อารมณ์ (POS4) โดยมีค่าอิทธิพล  = 0.213, 0.070, 0.067 และ 0.057 ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของหลาย
ท่ าน เช่ น Dymack, McCarthy (2006) ที่ ศึกษาเกี่ ยวกับการรั บรู ้ ของ พนักงานต่ อการพัฒนาวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้
กรณี ศึกษาธุรกิจสายการผลิตขนาดกลางพบว่า พนักงาน มีการรับรู ้และเข้าใจถึงการเรี ยนรู ้แตกต่างกันหลายระดับ
แต่การเรี ยนรู ้น้ นั ถูกทาให้เป็ นลักษณะของกฎระเบี ยบขององค์กรถูกยอมรับ และเป็ นผลดีต่อตัวพนักงานและบริ ษทั
งานวิจยั ของ Moorman (2008) ที่ ศึกษาการรับรู ้ของพนักงานเกี่ ยวกับความยุติธรรมขององค์การกับพฤติ กรรมที่ เขา
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กระทาเพื่อองค์กร พบว่า การที่ พนักงานรับรู ้ ว่าตนเองได้รับการปฏิ บัติอย่างยุติธรรมจะทานายพฤติ กรรมเพื่ อ
องค์กรที่อยูน่ อกเหนื อบทบาทหน้าที่การทางานได้ งานวิจยั ของ รัตนภัทร์ สุ วรรณสิทธิ (2558) ที่ศึกษา การรับรู ้การ
สนับ สนุ น จากองค์กรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อประสิ ท ธิ ผลการปฏิ บัติ งาน ผ่านสมรรถนะหลักของบุ ค ลากรส านักงาน
ประกันสังคม พบว่าการสนับสนุ นจากองค์กร ส่ งผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพการบริ การมีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ผลที่ ดี
ยิ่งขึ้ นและงานวิจัยของ มาริ สสา อินทรเกิด (2559) ที่ ศึกษาการรั บรู ้ การสนับสนุ น จากองค์กร และการรั บ รู ้ การ
สนับสนุนจากหัวหน้างาน ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ งหนึ่ ง
ผลการวิจยั พบว่าการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์กร มีความสัมพันธ์และมี อิทธิ พลต่อผลการปฏิ บตั ิ งาน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
สาเหตุที่ค่าเฉลี่ย (POS) 5ด้าน และ (OCB) 5ด้าน มากที่สุดทุกด้าน เพราะในความเป็ นจริ งหน้างานหาก
พนักงานรู ้ว่าองค์กรสนับสนุนการปฏิ บตั ิงานอย่างเต็มที่ ย่อมส่ งผลต่อการเป็ นสมาชิกที่ ดีอยูแ่ ล้ว แบบสอบถาม
ส่วนใหญ่จะกา ช่อง 4และ5 สาเหตุเพราะองค์กรมีการสนับสนุนพนักงานรวมถึงครอบครัวของพนักงานเอง เพื่อ
ความมัน่ คงในการทางาน ความมัน่ คงทางด้านจิตใจ สร้างความเชื่อมัน่ การจ่ายค่าตอบแทนทุกๆ 15 วัน ทาให้ไม่
เกิ ดปั ญหาในเรื่ องของการเงินสามารถเบิ กเงินสารองตามผลงานหากฉุ กเฉิ น รวมถึงพนักงานรับรู ้ว่าฝ่ ายบริ หาร
และผูบ้ งั คับบัญชา ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง ลงมือปฏิบตั ิงานเองจริ ง ทาให้พนักงานเห็นถึงความใส่ใจในการลง
มือทางาน และสามารถอยูก่ บั พนักงานได้อย่างมีมนุษยสัมพันธ์ ไม่ใช่มองแค่เป็ นนายจ้างกับลูกจ้าง แต่องค์กรดูแล
เอาใจใส่ กนั แบบครอบครัว ทั้งในขณะเวลาปฏิบตั ิงานและนอกเหนื อเวลางานปกติ สามารถซื้ อใจพนักงานได้ทุก
ฝ่ าย สร้างความศรัทธา การให้รางวัลเพื่อการยอมรับ ตามสถานการณ์เพื่อจูงใจให้พนักงานดาเนิ นปฏิ บตั ิงานให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ (POS5) การรับรู ้การสนับสนุนด้านการปฏิบตั ิงานเป็ นค่ามีนยั สาคัญทางสถิติแค่ตวั เดียว (ค่า
P<0.05จากตาราง)คือตัวแปรสาคัญ ที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี (OCB) ที่บริ ษทั นี้ เป็ นเพราะการรับรู ้
ว่าฝ่ ายบริ หารและผูบ้ งั คับบัญชาให้การสนับสนุนสอนงาน ให้ความไว้วางใจ และให้ความช่วยเหลือแก่พนักงาน
เมื่อมีปัญหา เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ และจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกในองค์กร
เพื่อสร้างความยัง่ ยืนให้กบั องค์กรต่อไปได้

8. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ด้ านผลตอบแทนและสวัสดิการ ควรดาเนินการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของการได้รับผลตอบแทน
และสวัสดิการ ให้เหมาะสมกับปริ มาณงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ด้ านความรู้ ในงานและโอกาสก้ าวหน้ า ควรดาเนิ นการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของ การส่ งเสริ มให้
พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานที่ ปฏิบตั ิ หรื อสายงานอื่น ๆ และการพัฒนาหรื อเรี ยนรู ้วิธีการทางานให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ด้ านความมั่นคงในการทางาน ควรดาเนิ นการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของ การสร้างขวัญกาลังใจ
และแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้ความสาคัญที่จะธารงรักษาพนักงานไว้ และสามารถ ทางานกับองค์กรอย่างมัน่ คง
ด้ านจิตอารมณ์ ควรดาเนิ นการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของ การมีความรู ้สึกเหมือนเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของบริ ษทั ไม่คิดจะไปปฏิบตั ิงานที่อื่น
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ด้ านการปฏิ บั ติง าน ควรด าเนิ น การพัฒ นา และปรั บ ปรุ ง ในเรื่ อ งของการสนับ สนุ น วัส ดุ อุ ป กรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ที่จะช่วยส่งเสริ มให้พนักงานทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

9. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษา การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างอื่น ๆ
2. ควรศึ กษา ปั จจัยอื่ น ๆ นอกจากการรั บรู ้ การสนับ สนุ น จากองค์กร ที่ ส่ งผลต่ อพฤติ กรรมการเป็ น
สมาชิ กที่ ดีต่อองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศองค์กร คุณภาพชี วิตในการทางาน หรื อภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้จดั ทาขึ้นเพื่อทาการสารวจการรับรู ้และการยอมรับ วัตถุประสงค์เพื่อสารวจ
การรับรู ้และการยอมรับ ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อนโยบายการชาระเงินผ่านระบบคิวอาร์โค้ด โดยมีจานวนตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยทาธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์อยูท่ ี่ร้อยละ 43 โดยกลุ่ม
ตัวอย่างได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการชาระเงินผ่านคิวอาร์อยูท่ ี่ร้อยละ 36 พบว่าปั จจัยทางด้านความตั้งใจและ
พฤติกรรมการใช้การชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด ความเชื่อมัน่ ต่อการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด และ การรับรู ้ความ
เสี่ ยงต่อการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด มีอิทธิพลต่อการยอมรับการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
คาสาคัญ: ประเทศไทย 4.0,ระบบชาระเงินคิวอาร์โค้ด, สังคมไร้เงินสด, ธุรกิจดิจิทลั

ABSTRACT
The objective of this study is to study the awareness and the acceptance of Thai consumers toward QR
Code payment. A total of 400 usable samplings are obtained. The findings show that the samplings already used
the electronic financial transaction at 43%, and they know about the QR code payment at 36%. The findings
reveal that the predictor variables of behavioral intention, trust, and risk taking at 0.05 significance level.
KEYWORDS: Thailand 4.0, QR Code Payment, Cashless Society, Digital Business
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1. บทนา
จากนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และภายใต้ก ารส่ ง เสริ ม เรื่ อ งเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทัล (Digital
Economy) การสร้างธุ รกิ จใหม่ ๆ โดยการขับเคลื่ อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีจึงกลายเป็ นสิ่ งที่ หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่ทางภาครัฐได้เข้ามาให้ความสนใจเพื่อเป็ นการกระตุน้ การใช้จ่ายและการลดการใช้เงินสด
ลง คื อ การช าระเงิ น แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ (Electronic Payment) โดยปั จจุ บั น การท าธุ ร กรรมผ่ า นระบบ
อิ เล็กทรอนิ กส์ ไม่ว่าจะเป็ นคอมพิ วเตอร์ อุปกรณ์ เคลื่ อนที่ หรื อ โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ กลายมาเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
ชีวิตประจาวัน (สราวุธ ควชะกุล , 2558) การชาระเงินด้วย QR Code เป็ นอีกหนึ่ งนโยบายที่ ทางภาครัฐให้ความ
สนใจและผลักดันให้เกิ ดการใช้งานจริ งภายในปี 2560 เพื่อลดต้นทุ นในการผลิ ตธนบัตรหรื อเหรี ยญ และลด
ต้นทุนของธนาคารในการขนย้ายเงินเข้าสู่ ตู ้ ATM แต่อย่างไรก็ตามในภาคของประชาชนยังคงมีความกังวลใน
เรื่ องของการใช้งานไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องความสะดวกหรื อความปลอดภัย เป็ นต้น (แบรนด์อินไซต์, 2560) ดังนั้นการ
วิจยั ในครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจการรับรู ้และการยอมรับของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อนโยบายการชาระเงินผ่าน
ระบบคิวอาร์โค้ด

ระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment)
เศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) เป็ นหนึ่งในนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการ
นาเอาดิจิทลั และเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานในกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มผลิตผลโดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริ การต่าง ๆ เพื่อให้เราแข่งขันทางธุรกิ จ
ด้วยนวัตกรรม (Boonnoon, 2014) ระบบการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment) เป็ นหนึ่ งในปั จจัย
ที่สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จดิ จิทลั โดยเป็ นการใช้เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตเป็ นองค์ประกอบหลักในการทา
ธุรกรรมในการรับหรื อการชาระเงินระหว่างธุรกิจกับลูกค้า (Hsiao, Kua, & Pei, 2002) ตั้งแต่ในอดีตจนจึงปั จจุบนั
ได้มีวิวฒั นการในการชาระเงินในการทาธุรกรรมในการซื้ อสิ นค้า อาทิเช่น การชาระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเงิน
สด หรื อ การโอนเงิ นผ่านโมบายแบงค์กิ้ง เป็ นต้น ประโยชน์ของการชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์สาหรับภาคธุรกิ จ
แล้วนั้นคงเป็ นด้านของความสะดวกมากยิง่ ขึ้น ทาให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงความเสี่ ยงจากการถือเงิน
สด อย่างไรก็ตามปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบการชาเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ คือ ความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว และมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์ได้รับความนิยมจากการเติบโตของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผา่ น
มามีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง การชาระเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ในปั จจุบันได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย
โดยเฉพาะอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ ตโฟนเนื่ องจากสามารถใช้งานได้ทุกสถานที่และทุกเวลา และการเข้าถึง
อินเตอร์ เน็ตเป็ นเรื่ องที่ง่ายขึ้น Global Payment Report (2016) พบว่า ค่าเฉลี่ยการชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์ในกลุ่ม
ประเทศเอเชี ยแปซิ ฟิก ปี 2015 อยู่ที่ 19.5% และประเทศไทยมี สัดส่ วนการใช้การชาระเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ อยู่ที่
7.6% และในปี 2017 จะเพิ่มขึ้นเป็ น 23% และมีการประมาณการมูลค่าการชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์ในปี 2017 ว่า
การชาระเงินอิเล็กทรอนิ กส์ทวั่ โลกอาจสู งถึง 41% หรื อ 1,656,000 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งจากจานวนผูใ้ ช้ส มาร์ ท
โฟนในประเทศไทยกว่า 47 ล้านคน ธนาคารแห่ งประเทศไทย (2560) พบว่า มีการใช้บริ การพร้อมเพย์ประมาณ
33 ล้านเลขหมาย และมีมูลค่าการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ประมาณ 122,674 ล้านบาท
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สังคมไร้ เงินสด (Cashless Society)
สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) กาลังขยายตัวเข้าไปในสังคมในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่
มีประชากรมากเป็ นอันดับหนึ่งอย่างประเทศจีน สังคมไร้เงินสด คือ การทาธุรกรรมไม่วา่ จะเป็ นการซื้ อสิ นค้า ขึ้น
รถสาธารณะ หรื อ การใช้บ ริ การต่าง ๆ ในสังคมที่ จะไม่ เกิ ดการใช้เงิ น สด สังคมไร้ เงิ นสดเป็ นแนวคิ ด สังคม
เศรษฐกิ จที่ ปราศจากเงิ นสด หรื อสังคมเศรษฐกิจที่ ไม่นิยมถือเงินสด โดยมีจุดเริ่ มต้นโดยธนาคารพาณิ ชย์ช่วงปี
1950 ซึ่ งธนาคารพาณิ ชย์เห็ นถึงความสาคัญของเงิ นสดในอนาคตจะมีค่าลดน้อยลง (ธนาคารแห่ งประเทศไทย,
2559) และจะถู กแทนที่ โดยการใช้ร ะบบคอมพิ วเตอร์ และโทรคมนาคมในการท าธุ รกรรมทางการเงิ น แทน
ต่อเนื่ องมาจนถึงยุคปั จจุบนั แม้วา่ หลาย ๆ ประเทศรวมถึงไทยจะมีการเริ่ มเปลี่ยนแปลงจากสังคมเงินสด ไปสู่การ
ใช้ ระบบบัตรเครดิ ตและเดบิ ต หรื อการชาระเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์ (E-Payment) ในการใช้จ่ายชาระค่าบริ การใน
ชีวติ ประจาวัน (บีบีซี, 2560)
มีงานวิจยั ๆ จานวนหนึ่ งพบว่าการที่ สังคมเปลี่ยนเป็ นสังคมไร้เงินสดจะทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดจับจ่ายใช้
สอยง่ายมากขึ้น มีผลช่วยผลักดันเศรษฐกิจต่อได้ และช่วยทาให้เศรษฐกิจเติบโต อีกทั้งยังเป็ นการช่วยลดต้นทุน
จากที่ ไม่ตอ้ งมีการพิมพ์ธนบัตรและเหรี ยญของทางภาครัฐลงได้ ดังนั้นเมื่อมีการใช้จ่ายมากขึ้น รัฐบาลก็จะเก็บ
ภาษีได้มากขึ้น รัฐบาลก็จะมีเงิ นไปลงทุนพัฒนาประเทศช่วยให้เศรษฐกิ จหมุนเวียน ธนาคารแห่ งประเทศไทย
(2560) แต่อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ยงั คงเป็ นกังวลในเรื่ องของภาระหนี้ ในภาคครัวเรื อนและหนี้ส่วนบุคคล
ที่จะทาให้เกิดการใช้จ่ายเงินเกินความจาเป็ น อาจจะทาให้ประชาชนประสบปั ญหาเรื่ องการออมเงิน และเป็ นการ
เพิ่มภาระหนี้สินหนักกว่าที่เป็ นอยูอ่ ย่างในปั จจุบนั (แรบบิทไฟแนนท์, 2560)
อย่างไรก็ตามรัฐบาลประเทศไทยได้ผลักดันให้สงั คมไทยเข้าสู่ยคุ สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรู ปแบบ ผ่าน
แผนยุท ธศาสตร์ การพัฒ นาโครงสร้ างระบบการช าระเงิ น แบบอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ แห่ งชาติ (National e-Payment
Master Plan) ที่ ทาหน้าที่ ผลักดันให้เกิ ดการเปลี่ยนผ่านจากการชาระเงินด้วยเงินสด ไปสู่ รูปแบบอิเล็กทรอนิ กส์
อย่างเป็ นรู ปธรรมภายในสิ้ นปี 2560 ผ่านระบบออนไลน์ในช่องทางที่ หลากหลาย เช่น Internet Banking, Mobile
Banking การหักบัญชีอตั โนมัติ และ e-Money เป็ นต้น (กระทรวงการคลัง, 2560)
การชาระเงินผ่ านคิวอาร์ โค้ ด QR Code Payment
ปี 2560 รั ฐ บาลได้มี น โยบายโดยการประกาศผ่า นกระทรวงการคลัง เกี่ ย วกับ นโยบาย National ePayment โดยร่ วมมือกับกลุ่มธนาคารเพื่อมุ่งสู่สงั คมไร้เงินสด เพื่อที่จะปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานของระบบธนาคาร
ในประเทศ และผลักดันประเทศเข้าสู่ เศรษฐกิจยุคดิจิทลั (Digital Economy) ผ่านการบริ การโอนเงินและรับโอน
เงินในรู ปแบบ พร้อมเพย์ (Prompt Pay) (กระทรวงการคลัง, 2560)
คิ วอาร์ โค้ด (QR Code) คื อ รหัสชนิ ดหนึ่ ง ที่ ถูกพัฒ นามาจากบาร์ โค้ด (Barcode) มี ค วามสะดวกใน
สามารถใช้งานง่ายและเก็บข้อมูลได้มากกว่า ปั จจุบนั นิ ยมนามาใช้หลายรู ปแบบ เช่น ใช้เป็ นช่องทางการรับชาระ
เงิ น ที่ ร้ า นค้า เข้าถึ ง ข้อ มู ล เว็บ ไซต์ต่ าง ๆ เพี ย งแค่ ส แกนผ่ า นแอพพลิ เคชั่น บนโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ (Mobile
Application) โดยธนาคารแห่ งประเทศไทยได้เริ่ มพัฒนาระบบมาตรฐาน (Standard QR Code) เพื่อสร้างรู ปแบบ
ในการทาธุรกิจและนวัตกรรมทางการเงิน (FinTech) เพื่อใช้จ่ายค่าสิ นค้าและบริ การตามร้านค้าทัว่ ไป (ปิ ยพร อรุ ณ
เกรี ยงไกร, 2560) รวมทั้งธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ และเพิ่มความมัน่ คงปลอดภัยในการทาธุรกรรม และลด
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ภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการจัดการธนบัตร ซึ่งการชาเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด (QR Code) เกิดจากการเชื่อมข้อมูลบัญชี
ของลูกค้ากับธนาคาร หรื อบัตรเดบิต บัตรเครดิ ต บัญชี เงินฝากธนาคาร บัญชี e-Wallet และพร้อมเพย์ โดยลูกค้า
ไม่จาเป็ นต้องพกบัตรติดตัว ลดการใช้เงินสด หรื อขอเลขบัญชีของร้านค้าหรื อธุรกิจเพื่อโอนเงินอีกต่อไปและไม่มี
ภาระในการติดตั้งเครื่ องอ่านบัตรใด ๆ ชาระเงิ นผ่านคิวอาร์ (QR Code Payment) มีท้ งั หมด 2 รู ปแบบ (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2560)
1) Static QR Code: ร้านค้าสามารถพิมพ์และติด QR Code ไว้ที่แคชเชี ยร์ หรื อที่ ตวั สิ นค้าได้ตลอดจนกว่า
ข้อมูลการชาระเงิ นจะเปลี่ยนไป โดยร้านค้าอาจเป็ นผูก้ าหนดราคาให้ลูกค้าชาระเงิ นตามที่ ระบุ หรื อ
ลูกค้าเป็ นผูใ้ ส่จานวนเงินเองก็ได้
2) Dynamic QR Code: การทาธุรกรรมแต่ละครั้งจะใช้ QR Code ที่แตกต่างกัน เช่น การระบุราคารวมของ
สิ นค้าโดยลูกค้าไม่ตอ้ งใส่ จานวนเงิ น กรณี น้ ี QR Code จะถูกสร้างขึ้น จากแอพพลิ เคชันบนอุปกรณ์
พกพาของร้านค้านั้น ๆ
แนวคิดเกีย่ วกับการยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภค
ความตั้งใจทีจ่ ะทาพฤติกรรม (Behavioral Intention)
Ajzen (1991) กล่าวถึงการกระทาด้วยเหตุผลว่าบุคคลจะตัดสิ นใจที่จะกระทาหรื อไม่กระทาพฤติกรรม
ตามข้อมูลที่ มีอยู่ การกระท าพฤติ กรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งจะถูกกาหนดโดยความตั้งใจที่ จะท าพฤติ กรรมนั้น
(Behavioral Intention) ซึ่ งความตั้ง ใจที่ จ ะท าพฤติ ก รรมเป็ นผลจากองค์ป ระกอบ 2 อย่า ง คื อ 1) ทัศ นคติ ต่ อ
พฤติกรรมดังกล่าวและการรับรู ้ถึงความกดดัน หรื อ อิทธิพลทางสังคมต่อการกระทาหรื อไม่กระทาพฤติกรรมนั้น
หรื อความคิดที่วา่ บุคคลส่วนใหญ่เห็นว่า เขาควรหรื อไม่ควรแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ เรี ยกว่าการคล้อยตามสิ่ งอ้างอิง
(Subjective Norm) โดยทัว่ ไปบุคคลจะมีความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมอัน ใดอันหนึ่งเมื่อประเมินว่าพฤติกรรม
นั้นมีผล ในทางบวกต่อเขาและบุคคลมีความสาคัญต่อตัวเขาเห็นว่าเขาควรแสดงพฤติกรรมนั้น เมื่อทัศนคติ และ
การคล้อยตามสิ่ งอ้างอิงสอดคล้องกับความตั้งใจจะทาพฤติกรรมนั้นจะเกิดขึ้นและควรให้น้ าหนักของตัวกาหนด
ทัศนคติและการคล้องตามสิ่ งอ้างอิง เพื่อที่จะสามารถอธิบายความตั้งใจจะกระทา ซึ่งทัศนคติและการคล้อยตามสิ่ ง
อ้างอิงเป็ นผลมาจากความเชื่ อเป็ นพื้นฐานของทัศนคติ เรี ยกความเชื่ อตามพฤติ กรรม (Behavioral Belief) ส่ วน
ความเชื่อเป็ นพื้นฐานของบรรทัดฐานเชิงอัตวิสยั คือ ความเชื่อตามกลุ่มอ้างอิง แม้วา่ บุคคลจะมีความเชื่อมากมาย
แต่จะมีความเชื่อที่จะเป็ นตัวกาหนดทัศนคติต่อพฤติกรรมอันใดอันหนึ่ ง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงอาจจะเกิดจาก
ผลระหว่างความเชื่อของกลุ่มอ้างอิง และ ความคาดหวังของกลุ่มอ้างอิง
ความเชื่อมั่น (Trust)
ความเชื่ อมัน่ คือ ความเชื่ อที่ ว่าผลิตภัณ ฑ์หรื อบริ การของผูใ้ ห้บริ การสามารถที่ จะมี ผลประโยชน์ใน
ระยะยาวต่อผูบ้ ริ โภค (Crosby, Evans & Cowles, 1990) ซึ่ งความเชื่ อมัน่ จะเกิ ดจากการสร้างความไว้วางใจ การ
สร้างความน่าเชื่อถือ และแสดงให้ เห็ นถึงความภักดี โดยแสดงให้ลูกค้าเห็ นเมื่อมีการเข้ารับบริ การโดยความไว้
เนื้ อเชื่ อใจเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ สามารถสร้างความผูกพันที่สาคัญระหว่างตราสิ นค้าได้ทา้ ให้เกิดปั จจัยของความ
จงรักภักดี ต่อตราสิ นค้าหรื อร้านค้า (Batemana, C., & Valentineb, 2015) มีงานวิจยั พบว่าความไว้วางใจมีผลการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และส่ งผลต่อการกลับมาซื้ อซ้ าของผูบ้ ริ โภค (Jongchul, Hanjoon, & Kim, 2014) ดังนั้นความ
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ไว้วางใจเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นในการสร้ างความสัม พัน ธ์อ ัน ดี ระหว่างผูซ้ ้ื อ และผูข้ าย ที่ จะก่ อ ความเชื่ อ มั่น ในการ
ให้บริ การที่ดีจากธุรกิจ
ความยอมรับความเสี่ยง (Risk Taking)
Hong and Yi (2012) กล่าวว่า ความเสี่ ยงที่ได้รับรู ้ (Perceived risk) ของผูบ้ ริ โภค จะมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ในการยอมรับหรื อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดยเป็ นการคานึ งถึงความเสี่ ยงในด้านการสู ญเสี ยเงินทองและ
การสู ญเสี ยผลประโยชน์หรื อข้อเสี ยหายทั้งหมดที่เกิดจาก สถานการณ์การซื้ อผลิตภัณฑ์หรื อการใช้บริ การ ความ
เสี่ ยงที่ รับรู ้ได้อาจเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับความไม่สะดวกของผูบ้ ริ โภค หรื อ การทางานของผลิ ตภัณฑ์ไม่ดีหรื อการ
สู ญเสี ยสถานภาพทางสังคมอันเป็ นผลมาจากการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการ
เลือกซื้อหรื อใช้สินค้าหรื อบริ การของธุรกิจต่อไป (สุนนั ทา หลบภัย และ นิตนา ฐานิตธนกร, 2559) ระดับการรับรู ้
และการยอมรับ ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นมีอิทธิ พลต่อลูกค้าในการตัดสิ นใจ เลือกใช้บริ การ ไม่วา่ หลังจากได้ซ้ือสิ นค้า
หรื อรับบริ การแล้ว ความเสี่ ยงนั้นจะเกิดขึ้นจริ งหรื อไม่ก็ตาม หากความรู ้สึกถึงความเสี่ ยงจะส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ โภค โดยความเสี่ ยงที่ผบู ้ ริ โภคมักจะรับรู ้ได้มีดงั นี้
1. ความเสี่ ย งที่ เกิ ด ขากการบกพร่ อ งต่ อ การใช้ง าน (Functional Risk) เป็ นความเสี่ ย งที่ เกิ ด ขึ้ น จาก
ผูบ้ ริ โภคคาดหวังต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรื อการเข้ารับบริ การโดยไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง
2. ความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดกับร่ างกาย (Physical Risk) เป็ นความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การอาจส่งผลกับผูบ้ ริ โภคหรื ออาจเป็ นอันตรายต่อผูอ้ ื่น
3. ความเสี่ ยงทางการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ ยงจากบริ การที่เลือกซื้ อไม่มีความคุม้ ค่ากับเงินที่ เสี ย
ไป
4. ความเสี่ ย งทางสั ง คม (Social Risk) ความเสี่ ย งที่ เกิ ด ขึ้ น จากการใช้บ ริ ก ารที่ ด้อ ยค่ า จนท าให้ เกิ ด
ความรู ้สึกอับอายต่อสังคม

2. วิธีการดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างคือผูบ้ ริ โภคที่ ทาธุ รกรรมการเงิ นอยู่ในพื้นที่ กรุ งเทพ โดยมีจานวนประชากรที่ ไม่แน่ ชัด
และมีขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 ตัวอย่าง (Krejcie and Morgan, 1970) ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างคือการเลือกเก็บ
ตัวอย่างผูท้ ี่จะตอบแบบสอบถามโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience sampling)
วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ สถิติเชิง
อนุ ม าน (Inferential Statistics) โดยสถิ ติ ที่ ใ ช้ป ระกอบไปด้ว ยค่ าความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณ (Multiple
Linear Regression Analysis) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. สรุ ปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง เคยทาธุ รกรรมการเงิ นอิเล็กทรอนิ กส์อยู่ที่ร้อยละ 43 และไม่เคยทา
ธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิ กส์อยู่ที่ร้อยละ 57 และทราบข้อมูลเกี่ ยวกับการชาระเงิ นผ่านคิวอาร์ อยู่ที่ร้อยละ 36
และ ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการชาระเงินผ่านคิวอาร์อยูท่ ี่ร้อยละ 64
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ตางรางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในด้านความตั้งใจในการใช้การชาระเงิ นผ่านระบบคิวอาร์ ใน
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็ นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 โดยเมื่อจาแนกปั จจัยความตั้งใจใน
การใช้การชาระเงินผ่านระบบคิวอาร์ พบว่าด้านที่มีผลในระดับมากที่สุดคือการชาระเงินผ่านระบบคิวอาร์ เป็ นวิธี
ที่ทนั สมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 การชาระเงินผ่านคิวอาร์ เป็ นวิธีที่สะดวกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และ การชาระเงิน
ผ่านคิวอาร์เป็ นประสบการณ์ที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30
ตารางที่ 1 ความตั้งใจในพฤติกรรมในการใช้การชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด
ความตั้งใจในพฤติกรรม
ค่ าเฉลีย่
การชาระเงินผ่านคิวอาร์เป็ นวิธีที่ทนั สมัย
3.69
การชาระเงินผ่านคิวอาร์เป็ นประสบการณ์ที่ดี
3.30
การชาระเงินผ่านคิวอาร์เป็ นวิธีที่สะดวก
3.53
เฉลีย่
3.51

ค่ าเบี่ยงเบน
1.09
0.98
0.99
0.86

อันดับ
1
3
2
มาก

ตางรางที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในด้านความเชื่ อมัน่ ในการใช้การชาระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ดใน
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 โดยเมื่อจาแนกปั จจัยความเชื่อมัน่ ใน
การใช้ก ารช าระเงิ น ผ่านคิ วอาร์ โค้ด พบว่าด้านที่ มี ผ ลในระดับ มากที่ สุ ดคื อผูใ้ ห้บ ริ การการชาระเงิ น มี ระบบ
คุ ม้ ครองผูบ้ ริ โ ภคในการท าธุ รกรรม มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.97 ผูใ้ ห้ บ ริ การการชาระเงิ น มี ระบบการรั กษาความ
ปลอดภัยที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และ ผูใ้ ห้บริ การการชาระเงินสามารถเก็บรักษาข้อมูลส่ วนตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.90
ตารางที่ 2 ความเชื่อมัน่ ต่อการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด
ความเชื่อมัน่
ผูใ้ ห้บริ การการชาระเงินมีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยที่ดี
ผูใ้ ห้บริ การการชาระเงินสามารถเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนตัว
ผูใ้ ห้บริ การการชาระเงินมีระบบคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคใน
การทาธุรกรรม
เฉลีย่

ค่ าเฉลีย่
3.94

ค่ าเบี่ยงเบน
0.57

อันดับ
2

3.90

0.67

1

3.97

0.51

1

3.93

0.43

มาก

ตางรางที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในด้านการรับรู ้ความเสี่ ยงในการใช้การชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด
ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 โดยเมื่อจาแนกปัจจัยความเสี่ ยงใน
การใช้การชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด พบว่าด้านที่มีผลในระดับมากที่สุดคือการชาระเงินผ่านคิวอาร์เสี่ ยงต่อการ

705

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

หลอกลวง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 การชาระเงินผ่านคิวอาร์เสี่ ยงต่อการโจรกรรมข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และ
การชาระเงินผ่านคิวอาร์เสี่ ยงต่อการใช้จ่ายเกินตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95
ตารางที่ 3 การรับรู ้ความเสี่ ยงต่อการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด
การรับรู้ ความเสี่ยง
ค่ าเฉลีย่
การชาระเงินผ่านคิวอาร์เสี่ ยงต่อการโจรกรรมข้อมูล
4.12
การชาระเงินผ่านคิวอาร์เสี่ ยงต่อการหลอกลวง
4.20
การชาระเงินผ่านคิวอาร์เสี่ ยงต่อการใช้จ่ายเกินตัว
3.95
เฉลีย่

4.09

ค่ าเบี่ยงเบน
0.48
0.45
0.49
0.45

อันดับ
2
1
3
มาก

ตางรางที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในด้านการรับรู ้ยอมรับในการใช้การชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดใน
ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 โดยเมื่อจาแนกปัจจัยยอมรับในการใช้
การชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด พบว่าด้านที่มีผลในระดับมากที่สุดคือการชาระเงินผ่านคิวอาร์ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การทาธุรกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 การชาระเงินผ่านคิวอาร์เป็ นเรื่ องง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และ การชาระ
เงินผ่านคิวอาร์มีความสะดวกและรวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18
ตารางที่ 4 การยอมรับการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด
การยอมรับชาระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ ด
การชาระเงินผ่านคิวอาร์มีความสะดวกและรวดเร็ ว
การชาระเงินผ่านคิวอาร์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทา
ธุรกรรม
การชาระเงินผ่านคิวอาร์เป็ นเรื่ องง่าย

ค่ าเฉลีย่
4.18
4.27

เฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
0.73
0.67

อันดับ
3
1

4.22

0.72

2

4.22

0.64

มาก

ตารางที่ 5 พบว่า ความตั้งใจในพฤติกรรมในการใช้การชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด ความเชื่อมัน่ ต่อการ
ชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด และ การรับรู ้ความเสี่ ยงต่อการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด
สามารถพยากรณ์การยอมรับการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดในระดับที่สูง ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 0.520 และมีอานาจการพยากรณ์ร้อยละ 52 (R2) ด้วยความคลาดเคลื่อน
ของการประมาณหรื อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์เฉลี่ย 0.3668 โดยสามารถเขียนสมการการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณของประสิ ทธิผลในการดาเนินงานดังนี้
การยอมรับการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด = 0.970 + 0.382 (ความตั้งใจในพฤติกรรมในการใช้การชาระเงินผ่านคิว
อาร์โค้ด) + 0.248 (ความเชื่อมัน่ ต่อการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด) + 0.160 (การรับรู ้ความเสี่ ยงต่อการชาระเงินผ่าน
คิวอาร์โค้ด)
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จากสมการสามารถอธิ บายได้ว่า เมื่อความตั้งใจในพฤติ กรรมในการใช้การชาระเงิ นผ่านคิวอาร์ โค้ด
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย การยอมรับการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด จะเพิ่มขึ้น 0.382 หน่วย เมื่อความเชื่อมัน่ ต่อการชาระเงิน
ผ่านคิวอาร์โค้ดเพิ่มขึ้น 1 หน่วย การยอมรับการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด จะเพิ่มขึ้น 0.248 หน่วย และ เมื่อการรับรู ้
ความเสี่ ยงต่อการชาระเงิ นผ่านคิวอาร์ โค้ดเพิ่มขึ้น 1 หน่ วย การยอมรับการชาระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ด จะเพิ่มขึ้น
0.160 หน่วย
ตารางที่ 5 ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการยอมรับการชาระ ค่ าสัมประสิทธิ์
ค่ าสัมประสิทธิ์ถดถอย
เงินผ่านคิวอาร์ โค้ ด
ถดถอย (b)
มาตรฐาน
(β)
ความตั้งใจในพฤติกรรมในการใช้
0.382
0.402
การชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด
ความเชื่อมัน่ ต่อการชาระเงินผ่านคิว
0.248
0.313
อาร์โค้ด
การรับรู ้ความเสี่ ยงต่อการชาระเงิน
0.160
0.177
ผ่านคิวอาร์โค้ด
ค่าคงที่ (a)
0.970
R = 0.520, R2 = 0.517, SSE = 0.3668, F = 22.061, P = 0.000*

t

P

3.062

0.000*

3.856

0.000*

3.676

0.000*

4.093

0.000

*P < 0.01

4. อภิปรายผล
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจดิจิทลั เป็ นหนึ่ งในยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ ในการกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภค
เกิดความยอมรับนั้นจาเป็ นต้องทาความเข้าใจกับปัจจัยต่าง ๆ ที่จะใช้ กาหนดความตั้งใจของผูบ้ ริ โภค ไม่วา่ จะเป็ น
ปั จจัยที่ ม าจากตัวบุ คคลหรื อปั จจัยที่ เป็ นตัวกระตุน้ ปั จจัย ที่ ม าจากตัวบุ คคลได้แก่ ลกั ษณะบุ ค ลิ กภาพของตัว
ผูบ้ ริ โภคและทัศนคติ ผูบ้ ริ โภคเชื่อว่าการชาระเงินผ่านคิวอาร์ โค้ดเป็ นวิธีที่ทนั สมัยและทาให้การทาธุรกรรมใน
ชีวติ ประจาวันง่ายขึ้น มีความสะดวกสบาย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกวริ นทร์ ละเอียดดีนนั ท์ และ นิ ตนา ฐา
นิ ตธนกร (2559) ที่ ทาการศึ กษาเรื่ องการตัดสิ นใจซื้ อหนังสื อออนไลน์และชาระเงิ นผ่านออนไลน์ และ ความ
สะดวกในการใช้งานจากเทคโนโลยีในชี วิตประจาวันเป็ นอีกปั จจัยที่ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัย ของ สุ ก ฤตา ศิ ริรั ตน์ รุ่งเรื อ ง และ นิ ต นา ฐานิ ต ธนกร (2559) ที่ พ บว่าความสะดวกและการได้รั บ
ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถื อในการเรี ยกใช้บริ การแท็กซี่ เป็ นปั จจัยที่ ทาให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจใช้บริ การ จาก
การศึ กษาของ สราวุธ ควชะกุล (2558) ศึกษาความไว้วางใจในการใช้บริ การธนาคารออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค ใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ กษา พบว่า ความปลอดภัยเป็ นสิ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ ในด้านความเชื่ อมัน่
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด โดยเฉพาะในด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและการรักษาข้อมูลส่วน
บุคคล เนื่องจากการทาธุรกรรมต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับเงินและบัญชีที่ผกู กับทางธนาคาร
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5. ข้ อเสนอแนะ
1. ทางภาครัฐควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู ้และช่วยให้ความรู ้กบั ผูบ้ ริ โภค รวมถึงภาค

ธุรกิจ เกี่ยวกับแนวทางในการทาธุรกรรมการเงินผ่านคิวอาร์โค้ด
2. ทางภาครัฐควรมีหน่ วยงานกลางคอยกากับดูแลมัน่ ใจในความถูกต้องของ การทารายการ และการ
ดูแลผูใ้ ช้บริ การ
3. ภาคธุ รกิ จควรมี การปรับ ตัวให้สอดรับ กับ นโยบายและเพื่อรองรับ การชาระเงิ นจากนักท่ องเที่ ยว
ชาวต่างชาติ
4. ภาคธุรกิจข้อเสนอทางการตลาดเพื่อส่งเสริ มและกระตุน้ การใช้งานการชาระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด อาทิ
เช่น การสะสมคะแนน การแลกของรางวัล หรื อการชิงโชค เป็ นต้น
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้น
ที่ อาเภอพระประแดง โดยแบ่งเป็ นปั จจัยที่ เป็ นข้อมูลพื้นฐานของผูใ้ ช้บริ การ, ปั จจัยด้านพฤติกรรมการการใช้
บริ การรถจักรยานยนต์รับจ้าง, ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด และข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้บริ การ เพื่อปรับปรุ งการ
ให้บริ การรถจักรยานนยต์รับจ้างสาธารณะให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น และศึกษาแนวทาง และข้อเสนอแนะใน
การให้บริ การ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยบุคคลทัว่ ไปที่มาใช้บริ การจานวน 560 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ น
แบบสอบถาม แบ่ งเป็ น 4 ส่ วน คื อ ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งผลการวิจัยที่ สาคัญสรุ ปได้ดัง นี้
ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี อ ายุน้อยกว่า 20 ปี มี การศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาหรื อต่ ากว่า ทางานเป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาท โดยมีพฤติกรรมใช้บริ การ
ในช่วงเช้า เดือนละประมาณ 2 ถึง 5 ครั้ง เหตุใช้ คือ ความสะดวกสบาย และความรวดเร็ ว ด้านปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด มีความคุม้ ค่าของราคาค่าโดยสาร และมีวิธีการคิดอัตราค่าโดยสารที่ เหมาะสม และผูข้ บั ขี่ เรื่ อง
มารยาทการให้บริ การและคานึงถึงความปลอดภัย.
คาสาคัญ: ปั จจัย,บริ การ,รถจักรยานยนต์

ABSTRACT
The purpose of this research was to study factors affecting the selection of motorcycle hire service in
Phra Pradaeng District. Factors related to the use of motorcycle service, marketing mix factors. And the feedback
from the users. To improve public bicycle service to be more effective. And study guidelines and service
suggestions the sample consisted of 560 people who used the service. The questionnaire was divided into 4 parts.
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The major findings are as follows. Most of the users are female. Less than 20 years old. Have secondary or lower
education. Working as a private company the average monthly income is about 10,000 to 20,000 baht, with the
service in the morning. 2 to 5 times a month. And speed Marketing Mix Factors The value of the fare. And how
to calculate the appropriate fare. And riders on service etiquette and safety considerations.
KEYWORDS: Factors, Services, Motorcycles

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
เมื่ อ กล่ า วถึ ง ปั ญ หาที่ สังคมไทยมัก จะเจออยู่มาอย่า งยาวนานบนท้อ งถนน และ ยัง แก้ปั ญ หาไม่ได้
นั่นคือ ปั ญหาการจราจร ติดขัดในกรุ งเทพฯ หรื อเขตปริ มณฑล ที่ ทาให้ทุกคนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะเรื่ อง
เวลาที่เราจะต้องเสี ยไป เพราะฉะนั้นทางภาครัฐ หรื อทางตารวจจราจร ก็ได้มีการพยายามวางแผนเพื่อขจัดปั ญหานี้
ไปให้ได้ แต่ยงั ไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร ทาให้ทุกคนยังต้องเผชิญปั ญหาการจราจรต่อไป(ดลพร ประสาทกิต
,2560) สาเหตุสาคัญที่ สุดของปั ญหาการจราจรติด ขัด คื อ มี การใช้รถส่ วนตัวกันมากกว่าการขนส่ งสาธารณะ
ซึ่ งยอดขายรถยนต์ต้ งั แต่ปี 2555 – 2559 มียอดขายอยูท่ ี่ 5,217,217 คัน(กิตติชยั ทองติรัตน์,2556) ในขณะที่พ้ืนผิว
การจราจรในระดับดินไม่สามารถรองรับปริ มาณรถยนต์ที่มีจานวนสะสมและเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ได้(ฐานเศรษฐกิจ
,2559)
อาเภอพระประแดง มีขนาดพื้นที่ 73.37 ตารางกิโลเมตร มีจานวนประชากร 197,122 คน(วิกิพีเดีย,2559)
พื้นที่อาเภอพระประแดงเป็ นที่ราบลุ่มมีน้ าทะเลถึงเป็ นบางฤดู มีลาคลองอยูท่ วั่ ไป พื้นที่อาเภอพระประแดงแต่เดิม
ทาการเพาะปลูกได้ผลดีมาก แต่ปัจจุบนั นี้ มีพ้ืนที่ในอาเภอพระประแดงส่ วนใหญ่เป็ นชุมชนค่อนข้างหนาแน่น มี
โรงงานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก อาคารพาณิ ชย์ อาคารบ้านเรื อนที่ พกั อาศัย ตลอดจนที่ ทาการต่างๆ
มากมาย มีถนนหนทางติดต่อกันทุกตาบล หมู่บา้ น พื้นที่ทาการเกษตรเหลือน้อย ส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่อุตสาหกรรม
(โรงเรี ยนศรี วทิ ยาปากน้ า, 2553)
อาเภอพระประแดงตั้งอยู่ทางทิ ศเหนื อของจังหวัดสมุทรปราการ อาเภอนี้ มีพ้ืนที่ อยู่ 2 ฝั่ งของแม่น้ า
เจ้าพระยา มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอและจังหวัดใกล้เคียง คือ ทิ ศเหนื อ ติดต่อกับกรุ งเทพฯ ทิ ศใต้ ติดต่อกับ
อาเภอพระสมุทรเจดี ยแ์ ละอาเภอเมื องสมุทรปราการ ทิ ศตะวันออก ติ ดต่อกับอาเภอเมื องสมุทรปราการและ
กรุ งเทพฯ ทิศตะวันตก ติดต่อกับกรุ งเทพฯ(โรงเรี ยนศรี วิทยาปากน้ า, 2553) เพื่อตอบสนองความต้องการในการ
เดินทางของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น มีระบบการขนส่งทางบกและทางน้ า เช่น รถโดยสารประจาทาง รถตู ้ เรื อข้าม
ฟาก เป็ นต้น แต่ดว้ ยบริ การขนส่ งมวลชนของรัฐและเอกชนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและขาดคุณภาพ เกิด
ความล่าช้าในการเดินทางและสูญเสี ยทางเศรษฐกิจนอกจากนั้นยังก่อให้เกิดปั ญหามลพิษที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชนอีกด้วย(จามจุรี ศรี เสริ มศรี , 2549)
จากเหตุ ก ารณ์ ด ัง กล่ า วข้า งต้น ประกอบกับ สภาพการจราจรที ่ เ ข้า ขั้ น วิก ฤต เช่ น ทุ ก วัน นี้
ประชากรในอาเภอพระประแดง จึงต้องหาหนทางช่วยเหลือตนเอง การบริ การรถจักรยานยนต์รับจ้าง จึงเป็ น
อี กทางเลือกหนึ่ งที่ เกิ ดขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็ ว จนได้ชื่อว่าเป็ นพาหนะยอดนิ ยมของคนทุกลาดับชั้น และ
แตกต่างจากรู ปแบบอื่นๆ ตั้งแต่ขนาดพาหนะที่กะทัดรัด รู ปแบบการให้บริ การที่เน้นเวลาและความคล่องตัวเป็ น
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หลัก เส้นทางที่วิ่งระหว่างพื้นที่ใกล้ หรื ออยูใ่ นซอยลึกๆ ห่ างจากถนนใหญ่ ซึ่ งรถโดยสารสาธารณะเข้าไปถึง ซึ่ ง
แหล่งที่ทางานและที่อยูอ่ าศัยของคนในปั จจุบนั ซึ่ งโดยทัว่ ไปผูโ้ ดยสารมักใช้บริ การในเวลาเร่ งด่วน และเส้นทาง
ใกล้ๆ เพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง (จามจุรี ศรี เสริ มศรี , 2549)
ทั้ งนี้ ตามนโยบายคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ( คสช.) เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ป ระกอบอาชี พ ขั บ
รถจักรยานยนต์รับจ้างให้สามารถประกอบอาชี พได้ถูกต้องตามกฎหมายและเกิ ดความปลอดภัยแก่ผูใ้ ช้บริ การ
นับตั้งแต่เดื อนกรกฎาคม 2557 เป็ นการประสานความร่ วมมือระหว่างหน่ วยงานได้แก่ กรมการขนส่ งทางบก
เจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ และเจ้าหน้าที่เทศกิจของกรุ งเทพมหานคร เพื่อควบคุมการให้บริ การของรถจักรยานยนต์
สาธารณะ (ไทยบริ บูน, 2558)
จากข้อมูลดังกล่าวจึ งน่ าสนใจเป็ นอย่างยิ่งที่ จะศึ กษาว่าผูท้ ี่ ใช้บริ ก ารรถจักรยานยนต์รับจ้างในเขต
อาเภอพระประแดง ปั จจัยต่อการเลือกใช้บริ การด้านต่างๆ อยูใ่ นระดับใด ทั้งนี้เพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งการ
ให้บ ริ ก ารต่ า งๆ ของรถจัก รยานยนต์รั บ จ้า งให้กับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งในพื้ น ที่ ดัง กล่ า ว และเพื่ อ ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีต่างๆ เพื่อเป็ นทางเลือกในการเดิ นทางที่ สาคัญของประชาชนที่ ตอ้ งการใช้บริ การจักรยานยนต์
รับจ้างต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริ การ ของผูโ้ ดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างในอาเภอพระประแดง
2.เ พื่อศึกษาปั จจัยที่มีผล ของผูโ้ ดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างในอาเภอพระประแดง
3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ ของผูโ้ ดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้างในอาเภอพระประแดง

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรม
การเลือกใช้บริ การ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการตัดสิ นใจ แนวคิดและทฤษฎี เรื่ องส่ วนประสมทางการตลาด
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั นามากาหนด ตัวแปรและกรอบแนวคิดของการวิจยั ดังแสดงในภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึ กษาโครงการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) ประชากรที่ ศึกษาครั้งนี้ คือ
ผูใ้ ช้บ ริ การรถจักรยานยนต์รั บจ้างในอ าเภอพระประแดงกลุ่ มตัว อย่า งโดยใช้สู ต รในการคานวณขนาดของ
Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 560 คน ใช้วธิ ีการสุ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) โดยขั้นแรกใช้วธิ ีการการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยแจกแบบสอบถามให้กบั ผูท้ ี่ใช้บริ การรถโดยสารจักรยานยนต์รับจ้างในอาเภอพระประแดง
4.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อวัดความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การรถจักรยานยนต์รับจ้าง : โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งลักษณะของคาถามจะเป็ นแบบหลาย
คาตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) ประกอบด้วยคาถามที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
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เฉลี่ยต่อเดื อน ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมการการใช้บริ การรถจักรยานยนต์รับจ้าง ส่ วนที่ 3 ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ส่วนที่ 4 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4.2 สถิตทิ ใี่ ช้ วเิ คราะห์ ข้อมูล
1.ผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น จากกลุ่มที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างโดยการแจกแบบสอบถามจานวน 50 ชุด
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสาหรับนามาปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องของแบบสอบถาม เพื่อให้มีความถูกต้องและมี ค วาม
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
2.ผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อที่
สามารถชี้แจงข้อสงสัยของผูต้ อบสอบถามได้ โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง
3.เมื่ อ ผู ้วิ จัย รวบรวมแบบสอบถามได้ท้ ัง หมดแล้ว ท าการตรวจสอบความถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ ข อง
แบบสอบถาม เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขั้นตอนต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.การวิ เ คราะห์ ค วามถี่ (Frequency) และร้ อ ยละ (Pereentage) ของข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2.การวิเคราะห์ ร้อยละ (Pereentage) ของข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริ การที่ มีผลต่อการเลื อกใช้บริ การ
รถจักรยานยนต์รับจ้าง
3.การวิเคราะห์ร้อยละ (Pereentage) ของข้อมูลส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การ
รถจักรยานยนต์รับจ้าง

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทัว่ ไปของ ผูใ้ ช้บริ การรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะอาเภอพระประแดง จาก
กลุ่มตัวอย่างจานวน 560 ราย ดังนี้ ประชากรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.1) เป็ นเพศหญิง มีอายุนอ้ ยกว่า 20 ปี (ร้อยละ 51.4)
และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรื อต่ากว่า (ร้อยละ 80) มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด (ร้อยละ 57.1)
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาท
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริ การรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะอาเภอพระประแดง ดังนี้
พฤติกรรมการใช้ บริการรถจักรยานยนต์
รับจ้ างสาธารณะ
ช่วงเวลาที่ใช้บริ การรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
1. 03.00-09.00 น.
2. 09.01-18.00 น.
3. 18.01-02.59 น.

อัตราส่ วนร้ อยละ (N)
60 (336)
14.3 (80)
25.7 (144)
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พฤติกรรมการใช้ บริการรถจักรยานยนต์
รับจ้ างสาธารณะ
จานวนครั้งที่ใช้บริ การเฉลี่ยต่อเดือน
1. 1 ครั้ง
2. 2-5 ครั้ง
3. 6-10 ครั้ง
4. มากกว่า 10 ครั้ง
เหตุ ผ ลที่ เ ลื อ กใช้ บ ริ การรถจั ก รยานยนต์ รั บ จ้ า ง
สาธารณะ
1. ความสะดวกสบาย
2. มีความเร็ ว
3. อื่นๆ
สถานที่ใช้บริ การรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
1. จุดที่ต้ งั วิน
2. ป้ ายรถเมล์ และที่อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้ง
1. น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 40 บาท
2. มากกว่า 40 บาท
บุคคลใดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริ การ
1. ตนเอง
2. บุคคลอื่นๆ

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

อัตราส่ วนร้ อยละ (N)
20.0 (112)
32.9 (184)
24.3 (136)
22.9 (128)
48.6 (272)
32.9 (184)
18.6 (104)

68.6 (384)
31.4 (176)
74.3 (416)
25.7 (144)
68.6 (384)
31.4 (176)

พฤติกรรมการใช้บริ การรถจักรยานยนต์รับจ้างอาเภอพระประแดง พบว่า ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะใช้
บริ การในช่วงเช้า เวลา03.00-09.00 นาฬิกา (ร้อยละ 60) เฉลี่ยใช้บริ การประมาณเดื อนละ 2 ถึง 5 ครั้ง มากที่สุด
(ร้อยละ 32.9) ตามด้วย 6 ถึง 10 ครั้ง เหตุผลที่เลือกใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างมากที่สุด คือความสะดวกสบาย และ
ความรวดเร็ ว (ร้อยละ 48.6 และ 32.9 ตามลาดับ) โดยใช้บริ การ ณ จุดที่ต้ งั วินมากที่สุด (ร้อยละ 68.6) มีค่าใช้จ่าย
ในการใช้บริ การประมาณ 40 บาท หรื อน้อยกว่า มากที่สุด และในการเลือกใช้บริ การเป็ นการตัดสิ นใจด้วนตัวเอง
มากว่าคาแนะนาของบุคคลอื่น
ผลวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การรถจักรยานยนต์รับจ้าง อาเภอ
พระประแดง พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การรถจักรยานยนต์รับจ้าง อาเภอ
พระประแดง พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ (คุณภาพของการบริ การ) กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นใน
ระดับปานกลางในเรื่ องสภาพรถจักรยานยนต์ ดี สะอาด พร้อมใช้งานมากที่ สุด ตามด้วยมีอุปกรณ์สร้ างความ
สะดวกในการนั่ง เช่น ที่ จบั ท้ายรถ (ร้อยละ 55.7 และ 52.9 ตามลาดับ) ด้านราคาผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่มีความ
คิดเห็ นในระดับปานกลาง เรื่ อง ความคุม้ ค่าของราคาค่าโดยสาร และมีวิธีการคิดอัตราค่าโดยสารที่ เหมาะสม
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ตามลาดับ (ร้อยละ 55.7 และ 52.9) ด้านช่องทางการให้บริ การกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในระดับมาก ในเรื่ องความ
สะดวกและง่ายต่อการใช้บริ การสูงที่สุด (ร้อยละ 57.1) รองลงมาเป็ นเรื่ องการจอดรับ – ส่งผูโ้ ดยสารตามสถานที่ที่
กาหนด (ร้อยละ 47.1) ด้านการส่งเสริ มทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในระดับปานกลางมากที่สุดในเรื่ อง
ความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูล (ร้อยละ 48.6) และและเห็นว่าเรื่ องการมีส่วนลดค่าโดยสารพิเศษ เช่น
นักเรี ยน ผูส้ ูงอายุ ในระดับน้อยที่สุด ถึงร้อยละ 28.6 ส่วนด้านบุคคลกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง โดยให้ความสาคัญไปที่ สุ ขภาพของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ที่ให้บริ การมากที่สุด (ร้อยละ 64.3) เรื่ อง
มารยาทการให้บริ การของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ มีจานวนน้อยที่สุด (ร้อยละ 51.4) ส่ วนเรื่ องผูข้ บั ขี่คานึ งถึงความ
ปลอดภัย ตัว อย่า งกลุ่ ม ตัว อย่า งมี ความเห็ นในระดับมากที่ สุ ด เพี ย งร้ อ ยละ 2.9 เท่ า นั้น และด้านกระบวนการ
ให้บริ การกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นในระดับปานกลาง ในเรื่ องความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและความสะอาดของวิน
(ร้อยละ 60)

6. อภิปรายผล
ผลจากการศึกษามีประเด็นที่สาคัญควรนามาอภิปรายดังนี้
พฤติกรรมการใช้บริ การรถจักรยานยนต์รับจ้างอาเภอพระประแดง พบว่ามีการใช้บริ การส่ วนใหญ่ใน
เวลาเร่ งด่วนคือช่วงเวลาเช้าและเย็น ด้วยเหตุผลในเรื่ องความสะดวกสบายและรวดเร็ ว มีพฤติการมการใช้บริ การ
ไม่แน่ นอนเพียงเดื อนละ 2 ถึง 5 ครั้งเท่านั้น สอคล้อกับ อิสรา คูสุวรรณ(2546) อธิ บายว่า เหตุที่เลือกใช้บริ การ
รถจั ก รยานยนต์ รั บ จ้ า งเนื่ อ งจากมี ค วามรวดเร็ ว ในการเดิ น ทาง และมี พ ฤติ ก รรมการใช้ ที่ ไ ม่ แ น่ น อน
รถจักรยานยนต์รับจ้างมีความต่อการเดินทางในบางครั้ง และจักรพันธ์ ปานจันทร์ (2546) กล่าวว่า ผูใ้ ช้บริ การส่วน
ใหญ่มีทางเลือกอื่นในการเดินทางแต่ก็ยงั เลือกที่จะใช้บริ การรถจักรยานยนต์รับจ้าง ทั้งนี้ ดว้ ยเงื่อนไขของความ
สะดวกรวดเร็ วและประหยัดเวลา ซึ่งสามารถอธิบายได้วา่ ชุมชนเมืองในช่วงเวลาเร่ งด่วนประชาชนนิยมใช้บริ การ
รถจักรยานยนต์รับจ้างในการเดินทางไปศึ กษาและทางาน ในกรณี ที่มีความต้องการความรวดเร็ ว โดยสังเกตได้
จากผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นคนทางานในบริ ษทั เอกชนและนักเรี ยนนักศึกษา แต่กลับไม่ได้ใช้บริ การเป็ นระจา
(เดือนละ 2 ถึง 5 ครั้งเท่านั้น)
ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่น่าสนใจคือด้านกระบวนการให้บริ การ ในเรื่ องผูข้ บั ขี่คานึ งถึง
ความปลอดภัยตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างมีความเห็ นในระดับมากที่ สุดเพียงร้อยละ 2.9 เท่านั้น ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
ดารงค์ ขาเปลี่ยน (2543) ที่ได้ศึกษาเรื่ องจิตสานึกของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างต่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน พบว่า ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างมีจิตสานึกในเรื่ องความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างการยอมรับด้วยการขับขี่อย่างปลอดภัย และมีความตระหนักว่าอุบตั ิเหตุ
นามาซึ่ งความเจ็บปวด สร้างความสู ญเสี ยต่อชี วิตและร่ างกาย ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ว่า ผูใ้ ช้บริ การในเขตอาเภอ
พระประแดงป็ นยานพาหะที่มีอนั ตรายอยู่ และในอันตรายนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากความตระหนักของผูข้ บั ขี่
สาหรับภาพรวมของผูใ้ ช้บริ การในอาเภอพระประแดงที่มีต่อผูใ้ ห้บริ การจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
อยู่ในระดับปานกลางเกื อบทุ กกรณี สอดคล้องกับ จามจุ รี ศรี เสริ มศรี (2549) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ มีต่อคุ ณภาพการให้บริ การ กรณี ศึกษาเขตวัฒนา พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูใ้ ช้บริ การอยูใ่ นระดับปานกลาง และอิสรา คูสุวรรณ(2546) สรุ ปว่ามีผลการประเมินอยูใ่ นระดับปานกลาง
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
จากการวิ จัย เรื่ อ ง ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการวิ จัย ครั้ งนี้ จะเป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานมี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้บ ริ ก าร
รถจักรยานยนต์รับจ้าง ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ผูข้ บั ขี่ ควรคาถึงความปลอดภัยของผูโ้ ดยสาร บุคคลทัว่ ไปให้มาก และขับขี่รถจักรยานยนต์
ด้วยอัตราความเร็ วที่เหมาะสม
2. ผูข้ บั ขี่ควรมีการปรับปรุ งมารยาทการให้บริ การ และการแต่งกายให้เรี ยบร้อย
3. ผูข้ บั ขี่ควรปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจรที่กาหนดไว้
4. ผูข้ บั ขี่ควรเก็บค่าโดยสารตามอัตราค่าบริ การที่กาหนด และเมื่อเกินระยะทางที่กาหนดควรตกลง
ค่าโดยสารให้ชดั เจน
5. ผูข้ บั ขี่ควรตรวจสอบอุปกรณ์หรื อสภาพรถที่บริ การให้พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึ ก ษาปั จ จัย ในด้า นพฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารให้ ล ะเอี ย ดมากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะกลุ่ ม
ผูใ้ ช้บริ การที่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน
2. ควรทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ กับความพึงพอใจในการให้บริ การ เพื่อดูระดับ
ความสัมพันธ์วา่ เป็ นความสัมพันธ์ประเภทใด และมีทิศทางอย่างไร

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ยความกรุ ณาของ ท่านอาจารย์จิตสุ ภา สาคร อาจารย์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ที่ได้กรุ ณาเอาใจใส่ ให้คาปรึ กษา แนะนา และตรวจแก้ไขข้อ
พกพร่ องต่างๆ จนงานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็ นอย่างสู ง ที่ ได้ประสิ ทธิ์
ประสาทวิชาความรู ้ให้ผวู ้ ิจยั ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ พี่ น้อง และเพื่อนวินรถจักรยานยนต์ ในอาเภอพระประแดงที่
คอยช่วยเหลือแนะนา และเป็ นธุระในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ตลอดจนให้กาลังใจแก่ผวู ้ จิ ยั จนทา
สาเร็ จ
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ และปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสปาในเขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ
ประชากรที่ ใช้บริ การร้า นสปาในเขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ (SPSS) สถิติที่ใช้ได้แก่ การแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบ
สมมติฐานด้วย T-Test , ONE-WAY ANOVA (F-Test) , การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression)
และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน (Pearson’s Correlation Analysis) ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านส
ปาในเขตสายไหม กรุ งเทพมหานครไม่ต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และพบว่าปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด (7P) ทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสปาในเขต สาย
ไหม กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ 0.01 โดยด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สู ง
ที่สุด รองลงมาด้านการส่งเสริ มการขาย (Promotion) และต่าที่สุดคือด้านกระบวนการ (Process)

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

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ธุรกิจสปา ถือเป็ นหนึ่งในธุรกิจบริ การที่มีการแข่งขันสู ง และได้รับความนิ ยมอย่างมาก อีกทั้งยังได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการกากับดูแลให้มีการจดทะเบียนให้ถูกต้องและจะได้ผลักดันธุรกิ จสปา
ไปสู่ ส ากลมากขึ้ น ผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ สปาจึ ง จ าเป็ นต้อ งมี แ นวทางในการรั บ มื อ การขยายตัว ของธุ ร กิ จ สปา
ตลอดเวลา ทาให้ตอ้ งมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลง และสร้างความได้เปรี ยบเพื่อความ
เป็ นผูน้ าในธุ รกิ จสปา แต่ความสาเร็ จในการดาเนิ นธุ รกิ จนั้นขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ ที่ จะทาให้ผูบ้ ริ โภค
เลือกที่จะใช้บริ การธุรกิจสปาของเราเป็ นอันดับแรก และใช้บริ การอย่างสม่าเสมอ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทาให้
ผู ้วิ จัย มี ค วามสนใจศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การร้ า นสปาของผูบ้ ริ โ ภคในเขตสายไหม
กรุ งเทพมหานคร
ตารางที่ 1.1 สถิติจานวนธุรกิจสปาและนวดแผนไทยที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ จดทะเบียนเลิกกิจการ
และคงอยู่ ปี 2553-2556 จาแนกตามภูมิภาค
ภูมิภาค

จานวนนิ ติบุคคล
จดทะเบียนจัดตั้งรายใหม่

จานวนนิ ติบุคคล
จดทะเบียนยกเลิ ก (ราย)

จานวนนิ ติบุคคลคงอยู่
(ราย)

2553 2554 2555 2556 2553 2554 2555 2556 2553 2554 2555
กรุ งเทพมหานคร
37 38 35 65
6
5
3
7 373 369 366
ภาคกลาง
13
7 10
5
1
1
3
3 70
1 70
ภาคตะวันตก
0
1
2
1
0
0
0
0
8
7
9
ภาคตะวันออก
12
8 17 18
2
0
1
1 84 84 87
ภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ
2
2
4
3
0
0
1
1 13 14 15
ภาคใต้
15 16 16 85
2
2
0
9 111 112 118
ภาคเหนื อ
8
8
5 49
5
1
1
2 53 57 52
รวม
87 80 89 226 16
9
9 23 712 644 717

2556
386
65
9
94
143
391
216
1,304

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ (2557)
เมื่อพิจารณาจากสถิติการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ พบว่า มี
ธุรกิจสปาและนวดแผนไทยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจานวน 1,304 ราย ในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่ง
มีจานวน 717 ราย หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.87 และส่ วนใหญ่ธุรกิจ สปาจะตั้งอยูใ่ นพื้นที่กรุ งเทพมหานครเป็ นหลัก
และเขตสายไหมมีจานวนธุรกิจสปาและนวดแผนไทยเป็ นจานวนมาก
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาถึงลักษณะทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การสปาในเขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้บริ การสปาในเขตสายไหม
กรุ งเทพมหานคร
(3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การสปาในเขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร
(4) เพื่ อ น าผลการวิจัย ที่ ไ ด้ไปใช้ประโยชน์ใ นการบริ หารจัดการธุ รกิ จสปาให้ดีข้ ึ น ส าหรั บ ผูว้ ิจัยที่
ประกอบธุรกิจสปาอยู่ และเป็ นข้อมูลสาหรับผูท้ ี่สนใจจะประกอบธุรกิจสปา

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการศึ กษาเรื่ อง พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ส่ วนประสมทางการตลาด และการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การ
ร้านสปา ในเขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดและทฤษฎีจากแนวคิดหลักของนักวิชาการต่างๆ
ตลอดจนผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มากาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล :
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการสปา
- ความถี่ในการใช้บริ การ
- ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง
- วันที่เลือกใช้บริ การ
- รู ปแบบบริ การที่ใช้
- ระยะเวลาที่ใช้บริ การต่อครั้ง
- สาเหตุของการใช้บริ การ
- ผูม้ ีส่วนในการตัดสิ นใจ

ตัดสินใจเลือกใช้ บริการ
สปา ในเขต
กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7’P

-

ผลิตภัณฑ์และการบริ การ (Product)
ราคา (Price)
สถานที่ (Place)
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
บุคคลากร (People)
กระบวนการ (Process)
สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสปาในเขตสาย
ไหม กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเลือกใช้บริ การสปามีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสปาในเขต
สายไหม กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสปาในเขต
สายไหม กรุ งเทพมหานคร

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 แบบแผนการวิจยั
(1) การศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เป็ นการศึ ก ษา รวบรวมข้อ มู ล จากเอกสาร
ต่างๆ ทั้งในด้านทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ส่วนประสมทางการตลาด และการ
ตัดสิ นใจ
(2) การวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็ นผูใ้ ช้บริ การของร้านนวดแผนไทยและสปา ในเขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในครั้งนี้ คื อ ประชากรที่ ใช้บริ การร้านสปาในเขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร
จานวน 400 คน
5.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยจาแนก เป็ น 4 ตอน ตามกรอบแนวคิดที่ผวู ้ ิจยั กาหนด ไว้ดงั นี้ ตอนที่ 1 ปั จจัยส่ วน
บุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบ แบบสอบถามเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ เช่น
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นลักษณะคาถามเป็ นแบบมีคาตอบให้เลือกตอบ (Multiple
choices) ตอนที่ 2 ปั จจัยด้านพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านสปาในเขตสายไหม เช่น ความถี่ในการใช้บริ การ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง วันที่เลือกใช้บริ การ รู ปแบบบริ การที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้บริ การต่อครั้ง สาเหตุของการใช้
บริ การ ผูม้ ี ส่วนในการตัด สิ นใจ เป็ นต้น เป็ นลักษณะคาถามแบบมี คาตอบให้เ ลื อ กตอบ (Multiple choices)
ตอนที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสปา เช่น ผลิตภัณฑ์และบริ การ
ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาด พนักงานที่ ให้บริ การ กระบวนการการให้บริ การ หรื อสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพ โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้คะแนนความเห็ นตามความสาคัญโดยกาหนดไว้ 5 ระดับ คื อ ตอนที่ 4
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสปา ในเขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร เช่น ท่านเลือกใช้บริ การสปาเพราะความ
เป็ นมืออาชี พของหมอนวดสปา ท่านเลือกใช้บริ การสปาเพราะบรรยากาศและการจัดลักษณะร้ านสปา ท่าน
เลือกใช้บริ การสปาเพราะมีสิ่งอานวยความสะดวกที่ดีและครบครัน เมื่อท่านมีเวลาว่างท่านจะนึ กถึงและมาใช้
บริ การร้านสปา ส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริ การสปาจากร้านเดิม ท่านจะแนะนาให้บุคคลที่รู้จกั มาใช้บริ การร้านสปา
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โดยผูต้ อบแบบสอบถามให้คะแนนความสาคัญตามกาหนดไว้ 5 ระดับ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาความเชื่ อมัน่
มากกว่า 0.90 ที่ยอมรับได้
5.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) แหล่ ง ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Source of data) การวิจัย เรื่ อ งนี้ เป็ นการวิจัย เชิ ง พรรณนา (Descriptive
research) และการวิจยั เชิงสารวจ (Exploratory research) โดยมุ่งศึกษาพฤติกรรม ส่ วนประสมทางการตลาด และ
การตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การสปา โดยแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มี
ผูร้ วบรวมไว้ ค้นคว้าศึกษาจากตารา เอกสาร บทความ อินเตอร์เน็ต ทฤษฎี หลักการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
(2) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการใช้แบบสอบถามการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน โดยด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากแบบสอบถามจากผูใ้ ช้บ ริ ก ารสปาในเขตสายไหม
กรุ งเทพมหานคร
5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจัยวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิ ติ SPSS เพื่อหาค่าสถิติ
ต่างๆ ซึ่ งประกอบด้วย ค่าเป็ นความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Devision) ทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้สถิ ติ T-Test และ ONE-WAY ANOVA (F-Test) การวิเคราะห์
ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)

6. สรุ ปผลการวิจัย
ผลที่ ไ ด้จ ากการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้แ บบสอบถาม ผู ้วิ จัย ท าการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้ผ ลสรุ ป
ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จานวน 252 คน คิดเป็ นร้อยละ 63 ซึ่ งส่ วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 39 โดยมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 262 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 65.50 ส่ วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.20 มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 25,001 บาท ขึ้นไป จานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.75
ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้ บริการร้ านสปาในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าใช้บริ การต่อเดือน จานวน 1 – 2 ครั้ง จานวน 272 คน
คิดเป็ นร้อยละ 68 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้บริ การร้านสปาต่อครั้ง 300 – 499 บาท จานวน 204 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 51 วันที่ใช้บริ การส่วนใหญ่ คือ วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ
57.50 รู ปแบบที่ใช้บริ การคือนวดตัว จานวน 226 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.50 ระยะเวลาที่ใช้บริ การต่อครั้งคือ 2
ชัว่ โมง จานวน 284 คน คิดเป็ นร้อยละ 71 โดยสาเหตุส่วนใหญ่ของการใช้บริ การคือมีอาการปวดเมื่อย จานวน
208 คน คิดเป็ นร้อยละ 52 และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การคือตัดสิ นใจด้วยตนเอง จานวน 311
คน คิดเป็ นร้อยละ 77.80
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ส่ วนที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการสปาร้ านสปาในเขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้านสปาในเขตสายไหม
กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.30 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านสถานที่ (Place) มากที่ สุด มี
ค่าเฉลี่ย 4.47 รองลงมาด้านราคา (Price) มีค่าเฉลี่ย 4.38 ด้านกระบวนการ (Process) มีค่าเฉลี่ย 4.32 ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence) มี ค่ า เฉลี่ ย 4.31 ด้า นสิ น ค้า และบริ ก าร (Product) และปั จ จัย ด้า นบุ ค ลากร
(Process) เท่ากันมีค่าเฉลี่ย 4.28 และปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) ต่าที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.08
ซึ่ งจะเห็ นว่าด้านสถานที่ (Place) มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านสปาในเขตสายไหม
กรุ งเทพมหานคร มากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้ านสถานที่ (Place) ในภาพรวมจัดอยูใ่ นเกณฑ์มาก
ที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.47 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ เรี ย งตามล าดับ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปน้อ ย พบว่า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญกับด้านมีสถานที่จอดรถ สะดวก สะอาดและชัดเจน มากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.49 ทาเลที่
เหมาะสม เดินทางสะดวกสบาย ไม่อยูใ่ นที่ลึกลับ รองลงมา ค่าเฉลี่ย 4.47 ด้านสถานที่มีความสะอาด สวยงาม ร่ ม
รื่ น ตกแต่งมีสไตล์ เหมาะสมตามระดับผูใ้ ช้บริ การต่าที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.46
ส่ วนที่ 4 การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริการร้ านสปาในเขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร โดยการแสดงจานวน
ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสปาในเขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมจัดอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.19 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสาคัญกับการเลือกใช้บริ การร้านสปาเพราะความเป็ นมืออาชีพของหมอนวดสปามากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.55
การเลือกใช้บริ การร้านสปาเพราะบรรยากาศและการจัดลักษณะร้านสปา รองลงมา ค่าเฉลี่ย 4.34 การเลือกใช้
บริ การร้านสปาเพราะมีสิ่งอานวยความสะดวกที่ดีและครบครัน ค่าเฉลี่ย 4.29 เมื่อมีเวลาว่างจะนึ กถึงและมาใช้
บริ การร้านสปา ค่าเฉลี่ย 4.14 ส่ วนใหญ่จะเลือกใช้บริ การสปาจากร้านเดิม ค่าเฉลี่ย 3.94 จะแนะนาให้บุคคลที่
รู ้จกั มาใช้บริ การร้านสปาต่าที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 3.91
ส่ วนที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านสปาในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุ ปผลได้ ดังนี้
ด้ านเพศ พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสปาใน
เขตสายไหม กรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ด้ านอายุ พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสปาใน
เขตสายไหม กรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ด้ านระดับการศึ กษา พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึ กษาที่ แตกต่างกันมี ผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การร้านสปาในเขตสายไหม กรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ด้ านอาชีพ พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสปา
ในเขตสายไหม กรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ด้ านรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสปาในเขตสายไหม กรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสปาในเขต
สายไหม กรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2.1 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิ พลต่อการการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสปา
ในเขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร
สรุ ปผลการศึกษา พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดภาพรวม มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ร้านสปาภาพรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ค่า R Square เท่ากับ 0.056 แสดงว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ 5.6 % ส่ วนที่ เหลืออีก 94.4 % เป็ นผลมาจากตัวแปรหรื อปั จจัยอื่นที่ ไม่ทราบได้ โดยมี
ความคาดเคลื่อนในการพยากรณ์ 0.395
และยังพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทุกด้านมีความสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรส่ วนประสมทางการตลาดที่มีค่าจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด
คือ ด้านลักษณะสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพสู งที่สุดเท่ากับ 0.227 ด้านการส่ งเสริ มการขาย เท่ากับ 0.218 ด้านราคา
เท่ากับ 0.194 ด้านสถานที่ เท่ากับ 0.193 ด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การ เท่ากับ 0.192 ด้านพนักงานที่ให้บริ การ
เท่ากับ 0.190 และด้านกระบวนการ เท่ากับ 0.166 ตามลาดับ

6. อภิปรายผล
จากการศึกษา เรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสิ นใจใช้บริ การร้านสปา
ในเขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี โดยมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ส่ วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 บาท ขึ้นไป และมีพฤติกรรมการเข้า
ใช้บริ การร้านสปาส่ วนใหญ่มีความถี่ในการเข้าใช้บริ การต่อเดื อน จานวน 1–2 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้
บริ การร้านสปาต่อครั้ง 300–499 บาท ส่วนใหญ่ใช้บริ การในวัดหยุดเสาร์ – อาทิตย์และนักขัตฤกษ์ โดยส่วนใหญ่
ใช้บริ การนวดตัว ระยะเวลา 2 ชัว่ โมง/ครั้ง ส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดอาการปวดเมื่อย และตัดสิ นใจใช้
บริ การด้วยตนเอง
ในด้านปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การร้ า นสปาในเขตสายไหม
กรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งแสดงว่าปั จจัยส่ วนบุคคลนั้นไม่ได้มีผลต่อการตัดสิ นใจในการใช้บริ การ
ร้านสปาในเขตสายไหม
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดรายด้านกับการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การสปาในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) ทุกด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
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การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านสปาในเขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ 0.01 โดยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สู งที่ สุด รองลงมาด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion) ด้านราคา
(Price) ด้านสถานที่ (Place) ด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การ (Product) ด้านพนักงานที่ให้บริ การ (People) และต่า
ที่สุดคือด้านกระบวนการ (Process)
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สามารถอภิปรายผลได้วา่ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการ
มีสถานที่จอดรถเพียงพอ และอุณหภูมิของร้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุดนัน่ แสดงว่าผูบ้ ริ โภคต้องการสิ่ งอานวย
ความสะดวกสบาย หากมีสถานที่จอดรถก็จะส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การมากขึ้น
ด้านการส่ งเสริ มการขาย (Promotion) สามารถอภิปรายผลได้วา่ การให้ส่วนลดในการให้บริ การและจัด
โปรโมชัน่ จะทาให้ผบู ้ ริ โภคหันมาสนใจและส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การมากขึ้น
ด้านราคา (Price) สามารถอภิปรายผลได้วา่ ได้วา่ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการกาหนดราคาและระบุ
ราคาให้ชดั เจนพร้อมชี้แจงรายละเอียดแก่ผมู ้ าใช้บริ การก่อนให้บริ การ เพราะเมื่อใช้บริ การก่อนแล้ว หากราคาไม่
ชัดเจนจะส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การในครั้งต่อไป
ด้านสถานที่ (Place) สามารถอภิปรายผลได้วา่ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการมีสถานที่จอดรถ สะดวก
สะอาด และชัดเจนมองเห็ นง่าย และไม่อยู่ในที่ ลึกลับ ทาให้เดิ นทางสะดวก ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
มากขึ้น
ผลิตภัณฑ์และการบริ การ (Product) สามารถอภิปรายผลได้วา่ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับความเอาใจใส่
ด้านการให้บริ การทุกขั้นตอนมากที่สุด เนื่องจากสปาเป็ นธุรกิจด้านการบริ การ เมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับการบริ การที่เต็ม
ทุกขั้นตอนเป็ นการแสดงถึงความคุม้ ค่าของการซื้อบริ การ ก็จะส่งผลต่อการตัดสิ นใจมาใช้บริ การอีก
ด้านพนักงานที่ให้บริ การ (People) สามารถอภิปรายผลได้ว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับพนักงานที่มี
มารยาท พูดจาไพเราะ สุ ภาพอ่อนโยนกับผูม้ าใช้บริ การ เพื่อสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าและมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การ
คือด้านกระบวนการ (Process) สามารถอภิปรายผลได้วา่ การมีบริ การดูแลก่อนให้บริ การ เช่น การล้าง
เท้า ขัดเท้า จะทาให้ลูกค้าประทับใจและตัดสิ นใจใช้บริ การอีก

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) จากผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 400 คน ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,000
บาทขึ้ นไป และส่ ว นใหญ่ ม าใช้บ ริ การนวดตัว คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 56.50 ในราคา 300 – 499 บาท ต่ อ ครั้ ง
มาสปาตัวเพียง ร้อยละ 15.50 เพราะฉะนั้นถือว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคมีกาลังซื้อสูง แต่เลือกซื้อในสิ นค้าและบริ การที่ราคา
ไม่สูง หากผูป้ ระกอบการร้านสปาสามารถบริ หารจัดการในเรื่ องการให้ส่วนลดหรื อจัดรายการส่งเสริ มการขายใน
เรื่ องบริ การสปาตัวก็จะทาให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้ น ไม่เป็ นการปล่อยห้องว่างที่ มีโดยเปล่าประโยชน์ เพราะมี ท้ งั
ทรัพยากรด้านสถานที่และกาลังคนแล้ว พนักงานและร้านสปาก็เกิดรายได้เพิ่มขึ้นด้วย โดยอาจมีการจัดรายการ
ส่ งเสริ มการขายเช่ น นวดตัวครบ 10 ครั้ ง แถมนวดสปาตัว 1 ชั่วโมง เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคซื้ อเพิ่ม 1 ชั่วโมง เป็ น
2 ชัว่ โมง และเป็ นการให้ผบู ้ ริ โภคได้ลองในบริ การอื่นๆ หากเกิดความประทับใจก็จะมีการซื้อบริ การซ้ าอีก
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(2) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับสถานที่จอดรถมาเป็ นอันดับต้นๆ ซึ่งทาให้เห็นว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว ทาให้ผปู ้ ระกอบการต้องให้ความสาคัญกับการจัดสถานที่จอด
รถและบรรยากาศให้ดูสบายตา ไม่อยู่ในที่ลบั ตาคน ทั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ในการขยายกิ จการต่อไปด้วยในการ
คานึงถึงที่จอดรถ เมื่อลูกค้ามีที่จอดรถก็จะทาให้เกิดความอุ่นใจในขณะรับบริ การ ไม่มีความกังวลเกิดขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาในเรื่ อง Life Style ของผูบ้ ริ โภคด้วย เนื่องจากในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมี Life Style ที่
แตกต่างกัน เป็ นการศึกษาข้อมูลเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปบริ หารจัดการให้ธุรกิจมีบริ การที่มีความหลากหลายมาขึ้น
(2) การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ทาการวิจยั ในพื้นที่เขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร ครั้งต่อไปผูว้ ิจยั ควรมีการ
รวบรวมข้อมูลกลุ่มประชากรให้กว้างขึ้นทั้งในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่หลากหลายและกว้างขึ้น
(3) ควรศึ กษาเพิ่มเติมในด้านของการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อไม่ให้มีการไหลออกของ
พนักงานที่เดินทางไปให้บริ การตามสถานที่ท่องเที่ยวหรื อต่างประเทศ
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร การรับรู ้ความยุติธรรม ในองค์กร
และความสุ ขในการทางาน ของพนักงานที่ปฏิ บตั ิงานภาคพื้นดินในสายการบินไทยแอร์ เอเซี ย (2) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ระดับความคิดเห็ นที่ มีต่อความสุ ขในการทางาน ของพนักงานที่ ปฏิ บัติงานภาคพื้นดิ น ในสายการบิ นไทยแอร์ เอเซี ย
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของการรับรู ้การสนับสนุ น จากองค์กร การรับรู ้ความยุติธรรมใน
องค์กรที่มีต่อความสุขในการทางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานภาคพื้นดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย กลุ่มตัวอย่าง
คือ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานภาคพื้นดินในสายการบิน ไทยแอร์ เอเซี ย จานวน 356 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ น
แบบสอบถามมาตรส่ วนประมาณค่า ที่ มีค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.980 สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อ มูล คื อ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติ ฐานด้วยค่ าสถิ ติ ที สถิ ติ เอฟ และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ ผลการศึ กษาพบว่า การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์กร การรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กร
และความสุ ขในการทางาน ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานภาคพื้นดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย อยูใ่ นระดับมาก ทั้งใน
ภาพรวม รายด้าน และรายข้อ ผลการเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นที่ มี ต่ อความสุ ขในการท างาน ของพนักงานที่
ปฏิบตั ิงาน ภาคพื้นดินในสายการบินไทยแอร์ เอเซี ย จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพการสมรส
และระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานต่างกัน มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความสุ ขในการทางานแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปั จจัยส่ วนบุคคลด้านระดับการศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาอิทธิ พลของ
การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร และการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กร ที่มีต่อความสุขในการทางาน ของพนักงานที่
ปฏิ บตั ิ งาน ภาคพื้นดิ นในสายการบิ นไทยแอร์ เอเซี ย พบว่า การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์กร และการรับรู ้ความ
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ยุติธรรมในองค์กร มีอิทธิ พลต่อความสุ ขในการทางาน ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานภาคพื้นดินในสายการบิ นไทย
แอร์ เอเชีย อยูใ่ นระดับสูงมาก มีค่าเท่ากับ 0.854 (R = 0.854) หรื อร้อยละ 73.00 (R2 = 0.730) อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05.
คาสาคัญ : การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร การรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กร อิทธิพลต่อความสุขในการทางาน
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานภาคพื้นดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย

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

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
จากการเติบโตของธุรกิจสายการบิ นนั้นนับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญให้ผบู ้ ริ หารสายการบินต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย ควรวางแผนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพและมีผลการปฏิบตั ิงานที่ เป็ นเลิศ เพื่อรองรับการ
ให้บริ การกับผูโ้ ดยสารที่เดินทางมาใช้บริ การที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ท่าอากาศยานดอนเมือง เนื่องจากการ
เติบโตอย่างมากของธุรกิจการบินในอาเซี ยนได้ทาให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ เล็งเห็นถึงโอกาสเช่นกัน และจาก
การขยายตัวของเที่ยวบินที่มากขึ้นนั้น ส่ งผลให้ มีผใู ้ ช้บริ การสู งขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสาย
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การบินจึงต้องมีคุณภาพสู งขึ้นด้วย (ธนกร ณรงค์วานิ ช, 2559) จากการเติบโตของสายการบินดังกล่าว ส่ งผลให้ บริ ษทั
ไทยแอร์ เอเชีย จากัด นาเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของการเดินทางภายใต้แนวคิด “ใคร ใคร...ก็บินได้” ซึ่งท้าทายความเชื่อ
เดิม ๆ ที่มองว่าการโดยสารเครื่ องบินเป็ นการเดินทางเฉพาะกลุ่ม ยากและราคาแพง โดยอาศัยต้นแบบแนวคิด ของสาย
การบิ นราคาประหยัดที่ ประสบความสาเร็ จในต่างประเทศ ที่ นาเสนออัตราค่าโดยสารประหยัด ที่ สุดคู่กบั บริ การที่
จาเป็ นในการเดินทาง และจ่ายเพิ่มสาหรับบริ การเสริ มพิเศษที่ตอ้ งการ ที่สามารถทาให้สายการบินไทยแอร์เอเชีย
เปลี่ยนประสบการณ์ การบิ นให้มีความง่าย สะดวกสบาย สนุ กสนานในราคาประหยัดสาหรับผูโ้ ดยสารทุกคน
ทั้งนี้ สายการบิ น ไทยแอร์ เอเชี ย ให้บ ริ ก ารการเดิ น ทางโดยชั้น บิ น เพี ยงชั้น เดี ย วจากฝูงบิ น ที่ ป ระกอบไปด้ว ย
เครื่ องบิ นแอร์ บสั A320 เพียงรุ่ นเดี ยว โดยมีรายได้การให้บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสารแบบประจา (Schedule Passenger
Services) (การจาหน่ ายบัตรโดยสาร) และจากการให้บริ การเสริ ม (Ancillary Services) (อาทิ เช่น การลงทะเบี ยน
สัมภาระ การเลือกที่นงั่ การสารองที่นงั่ และการเปลี่ยนแปลงการสารองที่นงั่ การขายอาหาร เครื่ องดื่ม และสิ นค้าบน
เครื่ องบิ น เป็ นต้น สายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ยเริ่ มต้นจากการมีเครื่ องบิ นโบอิ้ง 737-300 จานวน 2 ลา ให้บริ การ
เที่ยวบินแบบไม่มีการเชื่อมต่อ (Point-to-point) จากศูนย์ปฏิบตั ิการการบินกรุ งเทพมหานคร โดยให้บริ การเส้นทาง
บินเชิงพาณิ ชย์ครั้งแรกในเส้นทาง กรุ งเทพฯ-หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2547 และขยายเส้นทางบินเพิ่มเติมไป
ยังจุดหมายปลายทางทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สายการบินไทยแอร์ เอเชีย มี
เครื อข่ายเส้นทางบินครอบคลุม 44 เมืองใน 10 ประเทศ ในทวีปเอเชีย แบ่งเป็ นจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศ
24 แห่ งและจุดหมายปลายทางในประเทศ 20 แห่ ง ปั จจุบนั บริ การด้วยฝูงเครื่ องบิ นแอร์บสั A320 ใหม่จานวน 46 ลา
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มี.ค. 2559) โดยมีจานวน 180 ที่นงั่ ต่อลา ให้บริ การผูโ้ ดยสารกว่า 14,849,422 ล้านคนในปี 2558 และ
กว่า 70 ล้านคน จนถึงปั จจุบนั (ที่ มา: ไทยแอร์ เอเชี ย จากwww.airasia.com สื บค้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560)
นอกจากการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารแล้ว พนักงานของสายการบิ นไทยแอร์ เอเซี ย นับว่า เป็ นทรัพยากรที่ จดั ว่า
สาคัญที่ สุดในบรรดาปั จจัยการผลิตทั้งหมด เพราะทรัพยากรมนุ ษย์เปรี ยบเสมือน ฟั นเฟื องที่ ทาหน้าที่ ขบั เคลื่อนนา
ความเจริ ญก้าวหน้า และนาความสาเร็ จมาสู่ องค์การ หากแสดงบทบาท หน้าที่ และพฤติกรรมที่ดี ก็ยอ่ มจะส่ งผลต่อคน
อื่น ๆ ในองค์การ ให้เกิ ดความร่ วมมื อกันบนเป้ าหมายเดี ยวกันได้ (ชุ ติมา ชุ ติทิวานนท์, 2554) ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากขึ้น องค์กรควรจะสร้างความสุ ขในการทางานให้แก่บุคลากรทุก
คนด้วย เนื่ องจากความสุ ขในการทางาน เป็ นสิ่ งที่ บุคลากรทุ กคนปรารถนาที่ จะมี ไม่ว่าจะเป็ นในแง่มุมของชี วิต
ส่ วนตัว ครอบครั ว หรื อ การท างาน คนที่ มี ค วามสุ ข คื อ คนที่ มี ภ าวะอารมณ์ ท างบวกอยู่เสมอ ซึ่ งโดยทั่วไป
คนทางานใช้เวลาไม่ต่ากว่าหนึ่งในสามของแต่ละวัน ใช้ชีวติ อยูใ่ นที่ทางานเสมือนเป็ นบ้านหลังที่สอง ดังนั้นหาก
ที่ ทางานน่ าอยู่ คนทางานก็จะอยากไปทางาน และอยากแสดงผลงานให้ดีทุกวัน ดังนั้นจะเห็ นได้ว่าที่ ทางานมี
บทบาทส าคัญ ต่ อ ความสุ ขของบุ ค คล เพราะเมื่ อ ที่ ท างานน่ าอยู่ คนก็ จะแข็งแรงและเป็ นสุ ข บุ ค ลากรก็ จ ะมี
ประสิ ทธิผลในระยะยาว การสร้างความสุขในการทางานจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างมากในการปฏิบตั ิงานในองค์กร
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ยังไม่มีการศึกษาว่า การสนับสนุนจากองค์กร และ การรับรู ้ความ
ยุติธรรมในองค์กร มีความสัมพันธ์ และมีอิทธิ พลต่อความสุ ขในการทางาน ของพนักงานที่ปฏิ บตั ิงานในสายการบิ น
ไทยแอร์ เอเซี ย ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาวิจยั การรับรู ้การสนับสนุน จากองค์กร และการรับรู ้ความยุติธรรม
ในองค์กร ว่ามีความสัมพันธ์ และมีอิทธิพลต่อความสุ ขในการทางาน ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในสายการบินไทย
แอร์เอเซีย มากหรื อน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ผลวิจยั ที่ได้ในครั้งนี้ ทาให้ทราบระดับความสัมพันธ์และอิทธิ พลของ การรับรู ้
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การสนับ สนุ นจากองค์กร และ การรั บรู ้ ความยุติ ธรรมในองค์กร ที่ มี ต่ อความสุ ขในการท างาน ของพนักงานที่
ปฏิบตั ิงานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย มากหรื อน้อยเพียงใด ผูบ้ ริ หารสายการบินไทยแอร์เอเชีย สามารถนาข้อมูล
จากงานวิทยานิ พนธ์น้ ี ไปใช้ในการพัฒนา และปรั บปรุ งแนวทางในการสร้ างความสุ ขในการท างานของพนักงาน
ตลอดจนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบายระดับมหภาค เพื่อสร้างความสุ ขในการทางาน ของ
พนักงานที่ ปฏิ บัติงานในสายการบิ นไทยแอร์ เอเซี ย ตลอดจนองค์กรอื่ น ๆ ที่ สนใจ สามารถ น าผลการวิจัยนี้ ไป
ประยุก ต์ ใ ช้เพื่ อ สร้ า งความสุ ข ในการท างานให้ แ ก่ พ นั ก งานของตนเอง ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด
ประสิ ทธิผลต่อองค์กรได้สูงสุด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร การรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กร และความสุ ขในการ
ทางาน ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานภาคพื้นดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบระดั บความคิ ดเห็ น ที่ มี ต่ อความสุ ขในการท างาน ของพนั กงานที่ ปฏิ บั ติ งาน
ภาคพื้นดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึ กษาอิ ทธิ พลของการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์กร การรับรู ้ ความยุติธรรมในองค์กรที่ มีต่อ
ความสุขในการทางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานภาคพื้นดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร และการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อ
ความสุ ขในการทางาน ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานภาคพื้นดินในสายการบินไทยแอร์ เอเซี ย ที่ได้จาก การศึกษาเอกสาร
และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง โดยผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้แนวคิ ดของ Rhoades and Eisenberger (2002) เพื่อศึ กษาการรับรู ้การ
สนับสนุนจากองค์กร ใน 5 ด้านประกอบด้วย (1) ด้านผลตอบแทนและ สวัสดิการ (2) ด้านความรู ้ในงานและโอกาส
ก้าวหน้า (3) ด้านความมัน่ คงในการท างาน (4) ด้านจิ ต อารมณ์ (5) ด้านการปฏิ บัติ งาน ประยุกต์ใช้แนวคิ ดของ
Sheppard Lewicki and Minton (1992) เพื่อศึกษา การรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กร ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ความ
ยุติธรรมด้านผลตอบแทน (2) ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (3) ความยุติธรรมด้านระบบ และประยุกต์ใช้แนวคิด
ของ Diener (2003) เพื่อศึ กษาความสุ ขในการทางาน ใน 4ด้าน ประกอบด้วย (1) ความพึงพอในชี วิต (2) ความพึง
พอใจในงาน (3) อารมณ์ ท างบวก และ (4) อารมณ์ ท างลบ ซึ่ งสามารถสร้ างเป็ นกรอบแนวคิ ด ในการวิจัยได้
ดังต่อไปนี้
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ตัวแปรต้ นหรือตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์ กร
1. ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
2. ด้านความรู ้ในงานและโอกาสก้าวหน้า
3. ด้านความมัน่ คงในการทางาน
4. ด้านจิตอารมณ์
5. ด้านการปฏิบตั ิงาน

ตัวแปรตาม
ความสุ ขในการทางาน
1. ความพึงพอใจในชีวติ
2. ความพึงพอใจในงาน
3. อารมณ์ทางบวก
4. อารมณ์ทางลบ

การรับรู้ ความยุติธรรมในองค์ กร
1. ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน
2. ความยุติธรรมด้านกระบวนการ
3. ความยุติธรรมด้านระบบ

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การรั บ รู ้การสนับ สนุ นจากองค์กร การรั บรู ้ ความยุติธรรมในองค์กร ที่ มี อิท ธิ พลต่อความสุ ขในการ
ทางาน ของพนักงานที่ ปฏิบตั ิงานภาคพื้นดิ นในสายการบิ นไทยแอร์ เอเซี ยในครั้งนี้ ใช้วิทยาการวิจยั เชิ งปริ มาณ
(Quantitative Research Methodology) โดยนาข้อมูลเชิ งประจักษ์จากประสบการณ์ จริ งมาตรวจสอบกับกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดขึ้นจากหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร
การศึ กษาวิจัยเรื่ อง การรับรู ้ การสนับสนุ นจากองค์กร และการรั บรู ้ ความยุติธรรมในองค์กร ที่ มีอิทธิ พลต่อ
ความสุ ขในการทางาน ของพนักงานที่ ปฏิ บัติงานภาคพื้นดิ นในสายการบิ นไทยแอร์ เอเชี ย ได้กาหนด ขอบเขตของ
ประชากร โดยเลื อกศึ กษาเฉพาะพนักงานที่ ปฏิ บัติงานภาคพื้ นดิ นของสายการบิ นไทยแอร์ เอเซี ย โดยก าหนด
ขอบเขตพื้นที่ ไว้ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เท่านั้นซึ่ งท่าอากาศยานดอนเมืองมีจานวนพนักงานภาคพื้นดินของสาย
การบินไทยแอร์เอเซีย จานวน 758 คน (ไทยแอร์เอเซีย, 2559)
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กลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ได้ทาการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ โดยใช้ตาราง การกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างสาเร็ จรู ปของ Krejcie & Morgan (1970) ที่ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้ จานวน 254 คน นอกจากนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ (Mailing) เป็ นการ
เก็ บรวบรวมข้อมู ลที่ ผูต้ อบมักไม่ ให้ ความร่ วมมื อมากนัก หรื อหมายถึ งสัดส่ วนที่ ผูต้ อบจะส่ งแบบสอบถามคื น
(Response Rate) ค่อนข้างต่า ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการ ประมาณอัตราการตอบกลับเป็ น 254+(254 x 0.4) = 356 คน (กัลยา วา
นิ ชย์บญ
ั ชา, 2549ก) เพื่อป้ องกัน ความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล เพื่อเป็ นการสารอง หรื อลดความคลาดเคลื่อนจากการ
ตอบแบบสอบถาม ของกลุ่มตัวอย่าง กรณี ที่มีการส่ งแบบสอบถามคืนค่อนข้างต่ า และเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน น่าเชื่อถือมากขึ้น จากกรณี ความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามบางฉบับไม่สมบูรณ์ ดังนั้น
จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ จานวน 356 คน ซึ่งถือว่าเป็ นจานวนที่เหมาะสม และครอบคลุมการ
เป็ นตัวแทนของประชากรได้ดี
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร การรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อ
ความสุ ขในการทางาน ของพนักงานที่ ปฏิ บัติงานภาคพื้นดิ นในสายการบิ นไทยแอร์ เอเซี ย ที่ ได้จากการศึ กษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มีตวั แปรที่ เกี่ ยวข้อง โดยผูว้ ิจยั ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Rhoades and Eisenberger
(2002) เพื่อศึกษาการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์กร ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Sheppard Lewicki and Minton (1992) เพื่อ
ศึกษา การรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กร และประยุกต์ใช้แนวคิดของ Diener (2003) เพื่อศึกษาความสุขในการทางาน
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั เรื่ องการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร การรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อความสุ ข
ในการทางาน ของพนักงานที่ ปฏิ บัติงานภาคพื้ นดิ น ในสายการบิ น ไทยแอร์ เอเซี ย ครั้ งนี้ ใช้วิทยาการวิจัยเชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Research Methodology) ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยการแจก
แบบสอบถามให้กบั บุคลากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 356 คน
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีหนังสื อขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อทาวิจยั ที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม
2. ผูว้ จิ ยั ส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผูว้ จิ ยั ได้
นาส่ งและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในบางส่ วน และบางส่ วนใช้การส่งทางไปรษณี ยใ์ ห้กบั ผูป้ ระสานงานซึ่ ง
ปฏิ บัติงานอยู่ภายในภาคธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่ มในประเทศไทย ที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการ
ติดตามครั้งที่ 2 และ 3 โดยวิธีการต่างๆ โดย ส่ งแบบสอบถามไปให้ใหม่ โทรศัพท์สอบถาม และติดตามด้วย
ตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ที่สุด
3. ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลในลาดับต่อไปโดยผูว้ ิจยั ดาเนิ นการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
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4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการรวบรวมแบบสอบถามที่ ได้รับทั้งหมด มาวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อการวิจยั โดยกาหนดระดับ ความมีนัยสาคัญ 0.05
และมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1. ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ใช้ส าหรั บ วิ เคราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
2. ค่าเฉลี่ ย (Mean) และ ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D.)ใช้สาหรั บ วิเคราะห์
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ และระดับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
3. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นระหว่างเพศ หรื อตัวแปรที่แยกเป็ น 2 ระดับทดสอบโดย
ใช้สถิติที t-test (Independent)
4. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นระหว่าง อายุ ระดับการศึ กษา ตาแหน่ งงาน และระยะเวลาที่
ปฏิบตั ิงาน หรื อตัวแปรที่มากกว่า 2 ระดับขึ้นไป โดยใช้สถิติเอฟ (F-test : One-way ANOVA) กรณี ที่ผลการทดสอบ
มี ค วามแตกต่ างอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ผูว้ ิจัย จะด าเนิ น การทดสอบรายคู่ โดยวิธี ก ารของเชฟเฟ่ (Scheffe'
method)
5. การวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร และการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กร
ที่ มีต่อความสุ ขในการทางานของพนักงานที่ ปฏิ บัติงานภาคพื้น ดิ นในสายการบิ น ไทยแอร์ เอเซี ย โดยใช้ส ถิ ติ
Multiple Regressionรวมทั้งทดสอบว่าตัวพยากรณ์ส่งผลต่อความสุ ขในการทางานมากน้อย เพียงใด โดยใช้สถิติ Ftest และทดสอบความมีนยั สาคัญของค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ และทดสอบตัวพยากรณ์แต่ละตัวว่าส่งผลต่อตัว
แปรตามอย่างมีนัยสาคัญหรื อไม่ โดยใช้สถิติ t-test พร้อมทั้งคานวณหาค่าคงที่ ในการพยากรณ์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ตัว
พยากรณ์ ค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานในการพยากรณ์ และสร้างสมการพยากรณ์ ในรู ปสมการคะแนนดิ บ และ
สมการคะแนนมาตรฐาน
ตารางที่ 1 ผลค่าสถิติที่ใช้พจิ ารณาความเหมาะสมของการทดสอบความถดถอยพหุคูณของการรับรู ้การสนับสนุน
จากองค์กร (TSU) และการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กร (TKN) ที่มีต่อความสุขในการทางาน (THA) ใน
ภาพรวม
ตัวแปรเกณฑ์ ตัวพยากรณ์
b

t
R
R2
F
SEest
a = 1.533
16.863 *
SU1
0.042
0.065
1.301
SU2
0.051
0.072
1.399
SU3
0.171
0.257
4.038*
ความสุ ขในการ
SU4
-0.089 -0.131 -1.8486 0.854 0.730 117.010 ±0.26427
ทางาน (THA)
SU5
0.120
0.167
2.600 *
KN1
0.094
0.134
1.894
KN2
0.142
0.212
3.089*
KN3
0.101
0.155
2.094*
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 1 อธิบายโดยสรุ ปได้ดงั นี้
การรั บรู ้ การสนับสนุ นจากองค์กร (TSU) ประกอบด้วย ด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การ (SU1) ด้าน
ความรู ้ในงานและโอกาสก้าวหน้า (SU2) ด้านความมัน่ คงในการทางาน (SU3) ด้านจิตอารมณ์ (SU4) และด้านการ
ปฏิบตั ิงาน (SU5) การรับรู ้ความยุติธรรมในองค์การ (TKN) ประกอบด้วย การรับรู ้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน
(KN1) การรับรู ้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (KN2) และการรับรู ้ดา้ นความยุติธรรมด้านระบบ (KN3) มีอิทธิ พล
ต่อความสุขในการทางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานภาคพื้นดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย (THA) อยูใ่ นระดับสู ง
มีค่าเท่ากับ 0.854 (R = 0.854) หรื อสามารถพยากรณ์ความสุขในการทางาน (THA) ได้ร้อยละ 73.00 (R2 = 0.730) โดย
มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.26427 เมื่อทดสอบความมีนยั สาคัญทางสถิติ พบว่า มี
นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จานวน 4 ค่า โดยด้านความมัน่ คงในการทางาน (SU3) มี อิท ธิ พ ลสู งสุ ด ( =
0.257) รองลงมาคือ การรับรู ้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (KN2) ( = 0.212) ด้านการปฏิ บตั ิงาน (SU5) ( =
0.167) และการรั บรู ้ ด้านความยุติธรรมด้านระบบ (KN3) ( = 0.155) ตามลาดับ และสามารถเขี ยนเป็ นสมการ
พยากรณ์ความสุ ขในการทางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานภาคพื้นดินในสายการบินไทยแอร์ เอเซี ย (THA) ในรู ป
คะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ได้ดงั นี้
สมการคะแนนดิบเป็ นดังนี้
Ŷ THA = 1.533 + 0.042XSU1 + 0.051XSU2 + 0.171XSU3 - 0.089XSU4
+ 0.120XSU5 + 0.094XKN1 + 0.142XKN2 + 0.101XKN3
สมการคะแนนมาตรฐานเป็ นดังนี้
Ẑ THA = 0.065ZSU1 + 0.072ZSU2 + 0.257ZSU3 - 0.131ZSU4
+ 0.167ZSU5 + 0.134ZKN1 + 0.212ZKN2 + 0.155ZKN3
2. ผลการวิเคราะห์อิทธิ พลของการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร และการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กร ที่ มี
ต่อความสุขในการทางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานภาคพื้นดินในสายการบินไทยแอร์เอเซียด้านความพึงพอใจใน
ชีวติ (HA1)
ตารางที่ 2 ผลค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความเหมาะสมของการทดสอบความถดถอยพหุคูณของการรับรู ้การสนับสนุน
จากองค์กร (TSU) และการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กร (TKN) ที่มีต่อความสุขในการทางานด้าน
ความพึงพอใจในชีวติ (HA1)
ตัวแปรเกณฑ์ ตัวพยากรณ์
b

t
R
R2
F
SEest
a = 0.939
7.493 *
SU1
0.033
0.039
0.747
SU2
0.123
0.132
2.440*
ด้ านความพึง
SU3
0.231
0.266
3.963*
พอใจในชีวติ
SU4
-0.004 -0.005 -0.066 0.836 0.700 100.993 ±0.36421
(HA1)
SU5
-0.092 -0.098 -1.439
KN1
0.154
0.168
2.256*
KN2
0.384
0.438
6.054*
KN3
-0.028 -0.032 -0.414
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 2 อธิบายโดยสรุ ปได้ดงั นี้
การรั บรู ้ การสนับสนุ นจากองค์กร (TSU) ประกอบด้วย ด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การ (SU1) ด้าน
ความรู ้ในงานและโอกาสก้าวหน้า (SU2) ด้านความมัน่ คงในการทางาน (SU3) ด้านจิตอารมณ์ (SU4) และด้านการ
ปฏิบตั ิงาน (SU5) การรับรู ้ความยุติธรรมในองค์การ (TKN) ประกอบด้วย การรับรู ้ความยุติธรรมด้านผลตอบแทน
(KN1) การรับรู ้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (KN2) และการรับรู ้ดา้ นความยุติธรรมด้านระบบ (KN3) มีอิทธิ พล
ต่อความสุ ขในการทางานด้านความพึงพอใจในชี วิต (HA1) อยู่ในระดับสู ง มี ค่าเท่ ากับ 0.836 (R = 0.836) หรื อ
สามารถพยากรณ์ความสุ ขในการทางานด้านความพึงพอใจในชี วิต (HA1) ได้ร้อยละ 70.00 (R2 = 0.700) โดยมีค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.36421 เมื่ อทดสอบความมี นัยสาคัญทางสถิติ พบว่า มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 4 ค่า โดยการรับรู ้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (KN2) มีอิทธิ พลสู งสุ ด
( = 0.438) รองลงมาคื อ ด้า นความมั่น คงในการท างาน (SU3) ( = 0.266) การรั บ รู ้ ค วามยุติ ธ รรมด้า น
ผลตอบแทน (KN1) ( = 0.168) และด้านความรู ้ในงานและโอกาสก้าวหน้า (SU2) ( = 0.132) ตามลาดับ และ
สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ความสุ ขในการทางานด้านความพึงพอใจในชีวติ (HA1) ในรู ปคะแนนดิบ และ
คะแนนมาตรฐาน ได้ดงั นี้
สมการคะแนนดิบเป็ นดังนี้
Ŷ HA1 = 0.939 + 0.033XSU1 + 0.123XSU2 + 0.231XSU3 - 0.004XSU4
- 0.092XSU5 + 0.154XKN1 + 0.384XKN2 - 0.028XKN3
สมการคะแนนมาตรฐานเป็ นดังนี้
Ẑ HA1 = 0.039ZSU1 + 0.132ZSU2 + 0.266ZSU3 - 0.005ZSU4
- 0.098ZSU5 + 0.168ZKN1 + 0.438ZKN2 - 0.032ZKN3

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ อิทธิ พลของการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร และการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กร ที่ มี
ต่อความสุ ขในการท างานของพนักงานที่ ปฏิ บัติ งานภาคพื้ นดิ นในสายการบิ นไทยแอร์ เอเซี ย พบว่า การรั บรู ้ การ
สนับสนุ นจากองค์กร (TSU) ประกอบด้วย ด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การ (SU1) ด้านความรู ้ในงานและโอกาส
ก้าวหน้า (SU2) ด้านความมัน่ คงในการทางาน (SU3) ด้านจิตอารมณ์ (SU4) และด้านการปฏิบตั ิงาน (SU5) การรับรู ้
ความยุติธรรมในองค์การ (TKN) ประกอบด้วย การรั บ รู ้ค วามยุติธรรมด้านผลตอบแทน (KN1) การรั บ รู ้ความ
ยุติธรรมด้านกระบวนการ (KN2) และการรับรู ้ดา้ นความยุติธรรมด้านระบบ (KN3) มีอิทธิ พลต่อความสุ ขในการ
ทางานของพนักงานที่ปฏิ บตั ิงานภาคพื้นดิ นในสายการบิ นไทยแอร์ เอเซี ย (THA) อยูใ่ นระดับสู งมาก มีค่าเท่ากับ
0.854 (R = 0.854) หรื อสามารถพยากรณ์ความสุ ขในการทางาน (THA) ได้ร้อยละ 73.00 (R2 = 0.730) โดยมีค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.26427 เมื่อทดสอบความมีนยั สาคัญทางสถิติ พบว่า มีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 จ านวน 4 ค่ า โดยด้านความมั่น คงในการท างาน (SU3) มี อิ ท ธิ พ ลสู งสุ ด ( = 0.257)
รองลงมาคือ การรับรู ้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ (KN2) ( = 0.212) ด้านการปฏิ บตั ิงาน (SU5) ( = 0.167)
และการรับรู ้ดา้ นความยุติธรรมด้านระบบ (KN3) ( = 0.155) ตามลาดับ และสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์
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ความสุขในการทางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานภาคพื้นดินในสายการบินไทยแอร์เอเซีย (THA) ในรู ปคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐาน ได้ดงั นี้
สมการคะแนนดิบเป็ นดังนี้
Ŷ THA = 1.533 + 0.042XSU1 + 0.051XSU2 + 0.171XSU3 - 0.089XSU4
+ 0.120XSU5 + 0.094XKN1 + 0.142XKN2 + 0.101XKN3
สมการคะแนนมาตรฐานเป็ นดังนี้
Ẑ THA = 0.065ZSU1 + 0.072ZSU2 + 0.257ZSU3 - 0.131ZSU4
+ 0.167ZSU5 + 0.134ZKN1 + 0.212ZKN2 + 0.155ZKN3

6. อภิปรายผล
ผลการศึกษาอิทธิ พลของการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์กร และการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์กร ที่ มีต่อ
ความสุ ขในการทางานของพนักงานที่ ปฏิ บัติงานภาคพื้น ดิ นในสายการบิ นไทยแอร์ เอเซี ย พบว่า การรับรู ้ การ
สนับสนุ นจากองค์กร (TSU) ประกอบด้วย ด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การ (SU1) ด้านความรู ้ในงานและโอกาส
ก้าวหน้า (SU2) ด้านความมัน่ คงในการทางาน (SU3) ด้านจิตอารมณ์ (SU4) และด้านการปฏิบตั ิงาน (SU5) การรับรู ้
ความยุติธรรมในองค์การ (TKN) ประกอบด้วย การรั บ รู ้ค วามยุติธรรมด้านผลตอบแทน (KN1) การรั บ รู ้ความ
ยุติธรรมด้านกระบวนการ (KN2) และการรับรู ้ดา้ นความยุติธรรมด้านระบบ (KN3) มีอิทธิ พลต่อความสุ ขในการ
ทางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานภาคพื้นดินในสายการบินไทยแอร์ เอเซี ย (THA) อยูใ่ นระดับสู ง และยังมีอิทธิ พล
ต่อความสุขในการทางานด้านความพึงพอใจในชีวิต (HA1) ด้านความพึงพอใจในงาน (HA2) ด้านอารมณ์ทางบวก
(HA3) และด้านอารมณ์ทางลบ (HA4) อยู่ในระดับต่าถึงสู ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั 2 ที่ต้ งั ไว้ สามารถอธิบายได้วา่ การรับรู ้ในการสนับสนุนขององค์การ (Perceived Organization
Support) หมายถึง ทัศนคติของบุคคลจากประสบการณ์ที่ได้รับจากการทางานในองค์กรว่า องค์กรให้การยอมรับและ
เห็ นความสาคัญ ในการทุ่ มเททางาน มี ความห่ วงใย และให้การสนับสนุ นในการทางานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้
บุคลากรมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีในการทางานมากน้อยเพียงใด และการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์การยังถูกมองว่าเป็ น
สิ่ งรับรองว่าองค์การพร้อมที่จะช่วยเหลือให้พนักงานได้ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหา
รวมถึ งช่ วยแก้ไขสถานการณ์ ที่ ไม่พึ งประสงค์ในการท างานของพนักงานอี กด้วย (Rhoades, Eisenberger, and
Armeli, 2001) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Eisenberger และคณะ (1990) ที่ กล่าวว่า การรับรู ้การสนับสนุ นจาก
องค์การ เป็ นการรับรู ้ของพนักงานว่า องค์การได้มองเห็ นคุณค่าในการทางานของพนักงานเพียงใด มีการแสดงถึง
ความห่ วงใย และการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์การ (Organizational Justice) ที่องค์การจัดสรรให้กบั พนักงานและ
ความยุติธรรมของกระบวนการที่ใช้ในการตัดสิ นใจเพื่อกาหนดผลตอบแทน ซึ่งจะทาให้พนักงานมีความผูกพันกับ
องค์การและผูกพันกับงานที่ ทา ตลอดจนส่ งผลให้พนักงานมี ความสุ ขในการทางานด้วย (Sheppard Lewicki and
Minton, 1992) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของหลายท่ าน เช่ น งานวิจัยของ Moorman (2008) ที่ ศึกษา ตัวแปร
ระหว่างการรับรู ้ของพนักงานเกี่ยวกับความยุติธรรม ขององค์กรกับพฤติกรรมที่เขากระทาเพื่อองค์กร ผลการศึกษา
พบว่า การที่พนักงานรับรู ้วา่ ตนเองได้รับการปฏิบตั ิอย่างยุติธรรมจะทานายพฤติกรรมเพื่อองค์กรที่อยูน่ อกเหนื อ
บทบาทหน้าที่ ได้อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ งานวิจยั ของ อัชฌา ชื่ นบุ ญ และคณะ. (2556) ที่ ศึกษา ปั จจัยที่ ส่งผลต่อ
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ความสุ ขในการทางานของบุคลากร ในโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยด้านความพึงพอใจในชี วิต
ด้านความพึงพอใจในงาน และด้านอารมณ์/ความรู ้สึกต่องาน ส่ งผลต่อความสุ ขในการทางาน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05

7. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
ควรดาเนินการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของ ค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือนหรื อผลตอบแทนอื่น ๆ เช่น
โบนัส ค่าล่วงเวลา เบี้ ยขยัน อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระงานของแต่ละคนและควรดาเนิ นการพัฒนา
และปรับปรุ งในเรื่ องของ ตาแหน่งงานในหน้าที่ ที่พร้อมจะส่ งเสริ มให้มีโอกาสก้าวหน้าในสายงานที่ปฏิบตั ิหรื อ
สายงานอื่น ๆ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษา การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กรและความยุติธรรมในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสุ ข
ในการทางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในทุกภาคส่วน ของสายการบินไทยแอร์เอเซีย
2. ควรศึกษา การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กรและความยุติธรรมในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสุ ข
ในการทางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในทุกสายการบินทั้งภายในประเทศ และสายการบินระหว่างประเทศ
3. ควรศึ ก ษา คุ การรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ น จากองค์ก ร และความยุติ ธ รรมในองค์ก รที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
ความสุ ขในการทางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ เช่น ร้านสะดวกซื้ อ ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ หรื อ
กลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นต้น
4.ควรดาเนิ นการศึ กษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม เช่น ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร แบบของผูน้ า วัฒนธรรม
องค์กร หรื อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็ นต้น ว่าตัวแปรดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความสุขในการ
ทางานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย มากหรื อน้อยเพียงใด

8. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัย เรื่ อง การรั บ รู ้ การสนับ สนุ น จากองค์กร และการรั บ รู ้ ความยุติธรรมในองค์กร ที่ มี
อิทธิ พลต่อความสุ ขในการทางาน ของพนักงานที่ ปฏิ บัติงานภาคพื้นดิ นในสายการบิ นไทยแอร์ ผูว้ ิจยั ขอกราบ
ขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิ ดฤทธิ์ ที่ กรุ ณาให้คาปรึ กษา ข้อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์
ตรวจแก้ไขงานวิจยั นี้ และติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงไว้ ณ
โอกาสนี้ ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่าน ปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือวิจยั จน
ได้เครื่ องมือที่มีคุณภาพ ขอขอบคุณ อาจารย์และบุคลากร ของคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตม
ฟอร์ ด อย่างสูงที่เป็ นกาลังใจและให้การสนับสนุนการทางานอย่างต่อเนื่ อง และขอขอบคุณทุกท่านที่ยงั ไม่ได้เอ่ย
นามที่ได้มีส่วนร่ วมให้งานวิจยั ชิ้นนี้เสร็ จสิ้นสมบูรณ์ไปด้วยดี คุณความดีหรื อประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากงานวิจยั
ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์ที่ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและ
คุณธรรมอันเป็ นเครื่ องชี้นาความสาเร็ จในชีวติ ของผูว้ จิ ยั ต่อไป
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บรรยากาศองค์ กรทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อคุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้ และภาคตะวันตก ในประเทศไทย
THE ORGANIZATIONAL CLIMATE AFFECTING THE QUALITY
OF WORKING LIFE OF THE EMPLOYEES OF THE GOVERNMENT
HOUSING BANK IN SOUTHERN AND WESTERN IN THAILAND
รัตนา แสงมงคล
ปริญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด
สอาด บรรเจิดฤทธิ์
ปริญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึ กษาบรรยากาศองค์กร ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขต
สาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางาน ของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย (3) เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นเกี่ยวกับคุณภาพ
ชี วิตในการทางาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล (4) เพื่ อศึ กษาอิท ธิ พ ลของบรรยากาศองค์กรที่ มีต่อคุ ณภาพชี วิตในการทางานของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง คื อ พนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย จานวน 129 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ใน
การศึ กษาเป็ นแบบสอบถามมาตรส่ วนประมาณค่า Rating Scale ที่ มีค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ทั้งฉบับเท่ ากับ
0.936 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ
ที ค่าสถิติเอฟ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณผลการศึกษาพบว่า ผลศึกษาบรรยากาศองค์กร ของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภรัตนา แสงมงคล าคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย พบว่า ในอยูใ่ นระดับมาก ทั้ง
ในภาพรวมและรายด้าน ผลศึ กษาคุณภาพชี วิตในการทางาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขา
ภาคใต้แ ละภาคตะวัน ตก ในประเทศไทย พบว่า ในอยู่ใ นระดับ มาก ทั้ง ในภาพรวมและรายด้าน ผลการ
เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้
และภาคตะวันตก ในประเทศไทย จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า อายุ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิ บัติ งาน และรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อ น พบว่า ไม่ แตกต่ างกัน ผลการศึ กษาอิ ทธิ พลของบรรยากาศองค์กร ที่ มี ต่ อ
คุณภาพชีวติ ในการทางาน ของพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย
พบว่า บรรยากาศองค์กร มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขา
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ภาคใต้แ ละภาคตะวันตก ในประเทศไทย อยู่ในระดับสู งมาก (R = 0.814) หรื อร้ อยละ 66.20 (R2 = 0.662) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05.
คาสาคัญ บรรยากาศองค์กร , คุณภาพชีวติ ในการทางาน , ธนาคารอาคารสงเคราะห์

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

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในยุคเริ่ มก่ อตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ มิได้เพี ยงท าหน้าที่ เป็ น “สถาบันการเงิ นที่ ให้สินเชื่ อ เพื่ อที่ อ ยู่
อาศัย” เท่านั้น หากยังทาหน้าที่เป็ น “ผูจ้ ดั สรรบ้านและที่ดิน” โดยมุ่งจัดสรรที่ดินและสร้างบ้านในลักษณะโครงการ
อาคารสงเคราะห์ เป็ นหลัก ให้ความช่ วยเหลื อส่ งเสริ มและขยายกิ จการก่ อสร้ าง อาคารสงเคราะห์ ประเภทเช่ าซื้ อ
โครงการเคหะสถาน ซึ่ งธนาคารได้จดั สร้างขึ้นเป็ นบ้านแบบรวมกลุ่ม มีแบบบ้านลักษณะเดี ยวกัน มีการสร้างถนน
และสาธารณูปโภคที่ค่อนข้างสมบูรณ์ การออกแบบเป็ น “สถาปั ตยกรรม แนวสภาวะแวดล้อมสัมพันธ์ ” เป็ นเคหะ
ชุ ม ชนที่ อ ยู่อ าศัยที่ ส มบู ร ณ์ แ บบ (Complete Housing Community) และเป็ นต้นแบบของโครงการบ้านจัดสรรใน
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ช่วงเวลาต่อมา บทบาทของธนาคาร ส่ วนใหญ่จะเป็ นการจัดสรรที่ดินและอาคารสงเคราะห์เพื่อการเช่าซื้ อ รวมทั้ง
การให้กู้เงิ น เพื่ อปลูก สร้ างบ้านแก่ ป ระชาชน ส่ งผลให้ ประชาชนมี บ้านเป็ นกรรมสิ ท ธิ์ ของตนเองกว่า 7,000
ครอบครัว (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2560) ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประสบความสาเร็ จนั้น มา
จากพนักงานในองค์กรที่ ต่างทุ่มเท ความรู ้ ความสามารถในการปฏิ บตั ิงาน อย่างเต็มความสามารถ ดังนั้นพนักงาน
องค์การจึ งมี ส่วนสาคัญต่อความมี ประสิ ทธิ ภาพและความสาเร็ จ ขององค์กร นอกจากนี้ ปัจจัยทางด้านคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นส่ วนหนึ่ งในการกาหนดโอกาส การเจริ ญเติ บโตขององค์กรได้ แต่ขณะเดี ยวกันทรัพยากร
มนุษย์ของแต่ละองค์กรก็ประสบกับปั ญหา เกิดขึ้นหลายลักษณะ ไม่วา่ จะเป็ นทั้งในลักษณะที่เกิดจากระดับความรู ้
ความสามารถของบุคลากร การมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อองค์กร การขาดทักษะในการปฏิบตั ิงาน ถึงแม้วา่ หลายองค์กรมี
ความมุ่งมัน่ ในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่ องแล้วก็ตาม ซึ่ งการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์น้ นั จาเป็ นต้องมีการดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบ เพราะหากไม่ดาเนิ นการตามกระบวนการอย่างเป็ นระบบ
แล้ว จะก่อให้เกิดผลเสี ยต่อองค์กรในอนาคตได้ เพราะผลที่ได้รับจากการบริ หารนั้นไม่สอดคล้องกับความสาเร็ จ
ขององค์กร (ชัชชัย พันธุ์เกตุ , 2560) ปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งในการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การนั่นก็คือ
การพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิตในการทางานของพนักงาน เนื่ องจากเมื่ อแต่ละบุ คคลได้ใช้ชีวิตการทางานอยู่กับสิ่ งที่
ตนเองพอใจ ก็จะทาให้มีสภาพจิตใจ และอารมณ์ที่ดี ซึ่งส่งผลให้ทางานดีตามไปด้วย ดังนั้นจึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่แต่
ละองค์การจะต้องศึกษาหรื อแสวงหาหนทางให้เกิดความสอดคล้องต้องกันของ ความพึงพอใจระหว่างพนักงานและ
องค์การ เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุเป้ าหมายสู งสุ ด การที่ พนักงานมีความรู ้สึกว่ากาลังถูกลิดรอนสิ ทธิ์ คุณภาพ
ชี วิตการทางานต่ าลง ผลที่ ตามมาคือ ความเสี ยหายอย่างใหญ่หลวงที่ เกิ ดขึ้ น ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการผลิ ตที่ ตอ้ ง
หยุดชะงัก จนมี ผลทาให้การส่ งออกไม่สามารถดาเนิ นการไปตามเป้ าหมายได้ ซึ่ งนอกจากองค์การจะสู ญ เสี ย
รายได้จานวนมหาศาลแล้ว พนักงานเองก็ตอ้ งประสบความลาบาก และขาดรายได้ อีกทั้งส่ งผลกระทบต่อสังคมและ
ประเทศชาติโดยรวมด้วย
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่
จะศึกษาวิจยั เรื่ อง บรรยากาศองค์กรที่ มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิต ในการทางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
เขตสาขาภาคใต้ และภาคตะวันตก ในประเทศไทย ซึ่ งผลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ ทราบถึงระดับของบรรยากาศ
องค์กร และระดับของคุณภาพชีวิตในการทางาน ของพนักงานธนาคาร อาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาค
ตะวันตก ในประเทศไทย และทราบว่า บรรยากาศองค์กร มีความสัมพันธ์และมีอิทธิ พลต่อคุณภาพชี วิตในการ
ทางานมากหรื อน้อยเพียงใด ตลอดจน ธนาคารอื่น ๆ หรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการ
กาหนดนโยบายเพื่อส่ งเสริ มระบบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลมากยิ่ง ขึ้ น รวมทั้งเผยแพร่ เป็ นความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ แ ละอิ ท ธิ พ ลของ
บรรยากาศองค์กร ที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน ให้แก่ผปู ้ ระกอบการและประชาชน ผูส้ นใจทัว่ ไปอีกด้วย เพื่อ
นาไปพัฒนาองค์กรตนเอง ให้กา้ วสู่ การเติบโตของธุ รกิ จได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป โดยเฉพาะหน่ วยงาน ที่ เกี่ ยวข้องกับ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการกาหนดนโยบาย ทั้งในระดับมหภาค และระดับ
จุลภาค เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลในทาง
ปฏิบตั ิ ได้มากยิง่ ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบรรยากาศองค์กร ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก
ในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาค
ตะวันตก ในประเทศไทย
3. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ในการทางาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
4. เพื่อศึ กษาอิ ทธิ พลของบรรยากาศองค์กรที่ มีต่อคุณภาพชี วิตในการทางานของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย

3. สมมติฐานของการศึกษา
บรรยากาศองค์กรมีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขต
สาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจยั บรรยากาศองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน ของพนักงาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย ครั้งนี้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีของ Stringer (2002) เพื่อศึกษา บรรยากาศองค์กร ใน 6 ด้าน ได้แก่ (1) โครงสร้าง
องค์การ (2) มาตรฐานการปฏิ บตั ิงาน (3) ความรับผิดชอบ (4) การได้รับการยอมรับ (5) การได้รับการสนับสนุน (6)
ความยึดมัน่ ผูกพัน และประยุกต์ใช้ แนวคิด ทฤษฎีของ Huse E. F. and Cummings (2014) ศึ กษาคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน ใน 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสภาพการทางานที่ ปลอดภัย (2) ด้านความสมดุลในชี วิตงานและครอบครัว (3)
ด้านการพัฒนาความสามารถและสร้างความก้าวหน้า (4) ด้านการได้รับการยอมรั บในสังคม (5) ด้านความเป็ น
ประชาธิ ปไตยในการท างาน และ (6) ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ ยุติธรรม และสามารถนามาพัฒ นาเป็ นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ได้ดงั ภาพประกอบต่อไปนี้
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ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม
คุณภาพชีวติ ในการทางาน
1. ด้านสภาพการทางานที่ปลอดภัย
2. ด้านความสมดุลในชีวติ งานและครอบครัว
3. ด้านการพัฒนาความสามารถและสร้าง
ความก้าวหน้า
4. ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม
5. ด้านความเป็ นประชาธิปไตยในการทางาน
6. ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยตุ ิธรรม

บรรยากาศองค์ กร
1. โครงสร้างองค์การ
2. มาตรฐานการ ปฏิบตั ิงาน
3. ความรับผิดชอบ
4. การได้รับการยอมรับ
5. การได้รับสนับสนุน
6. ความยึดมัน่ ผูกพัน

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาครั้งนี้ ครั้งนี้ ใช้วิทยาการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research Methodology) ในการศึกษา
วิจยั เรื่ อง บรรยากาศองค์กรที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขต
สาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย มีขอบเขตการศึกษาดังต่อไปนี้
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ ได้แก่ พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาค
ตะวันตก ในประเทศไทย ซึ่งมีจานวนธนาคารทั้งสิ้น 5 แห่ง และมีจานวนพนักงานทั้งสิ้น 129 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
เนื่ องจากประชากรมี น้อย ผูว้ ิจัยจึ งใช้กลุ่ มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด คื อ พนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย จานวน 5 แห่ง ทั้งหมด129 คน
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
การศึกษาวิจยั เรื่ อง บรรยากาศองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางาน ของพนักงาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า
มี 3 ตัวแปรดังนี้ ปัจจัยส่ วนบุคคล บรรยากาศในการทางาน และคุณภาพชีวติ ในการทางาน
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5.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง บรรยากาศองค์กรที่มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขต
สาขาภาคใต้แ ละภาคตะวัน ตก ของประเทศไทย ครั้ งนี้ ใช้วิท ยาการวิจัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research
Methodology) ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั บุคลากรที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 129 คน
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื อแนะนาตัวเพื่อขอความอนุเคราะห์สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล จากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด ไปยังผูจ้ ดั การธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากพนักงาน ทั้ง 6 สาขา
2. ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผูว้ ิจยั ได้
นาส่ งและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในบางส่ วน และบางส่ วนใช้การส่งทางไปรษณี ยใ์ ห้กบั ผูป้ ระสานงานซึ่ ง
ปฏิ บตั ิงานอยูภ่ ายในองค์กรธุรกิจ ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ดาเนิ นการติดตามครั้งที่ 2 และ 3 โดยวิธีการส่ ง
แบบสอบถามไปให้ใหม่ โทรศัพท์สอบถาม และติดตามด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ที่สุด
3. ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลในลาดับต่อไปโดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู ้วิ จัย น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้น ามาวิ เคราะห์ โดยใช้เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ (Micro Computer) วิ เคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อคานวณหาค่าสถิติต่อไปนี้ โดยกาหนดระดับความมีนยั สาคัญ.05
1. ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สาหรับวิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ และระยะเวลาที่รับราชการ
2. ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D.) ใช้ส าหรั บ วิเคราะห์
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์กร และคุณภาพชีวติ ในการทางาน
3. วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบระดับความคิดเห็ นระหว่าง เพศ หรื อตัวแปรที่ แยกเป็ น 2 ระดับดาเนิ นการ
ทดสอบโดยใช้สถิติที (t-test : Independent)
4. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นระหว่างตัวแปรที่ แยกมากกว่า 2 ระดับขึ้นไป โดยใช้ สถิติ
เอฟ (F-test : One-way ANOVA) กรณี ที่ผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการ
ทดสอบรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe' method)
5. การวิเคราะห์อิทธิ พลของบรรยากาศองค์กร ที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน ของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย โดยใช้สถิติ Multiple Regression
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ตารางที่ 1 ผลค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความเหมาะสมของการทดสอบความถดถอยพหุคูณของบรรยากาศองค์กร (TOC)
ทั้ง 6 ด้านที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางาน (TQW) ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขต
สาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย ในภาพรวม
b
t
R
R2
F
SEest
ตัวแปรเกณฑ์ ตัวพยากรณ์

a = 0.864
3.328 *
OC1
0.209
0.298
4.802*
คุณภาพชีวติ ใน
OC2
-0.012 -0.019
-0.348
OC3
0.162
0.206
2.585* 0.814 0.662 39.880* ±0.25690
การทางาน
OC4
0.050
0.068
0.993
(TQW)
OC5
0.067
0.099
1.140
OC6
0.320
0.377
5.556*
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 อธิบายโดยสรุ ปได้ดงั นี้
บรรยากาศองค์กร (TOC) ประกอบด้วย ด้านโครงสร้ างองค์กร (OC1) ด้านมาตรฐานการปฏิ บัติงาน
(OC2) ด้านความรับผิดชอบ (OC3) ด้านการได้รับการยอมรับ (OC4) ด้านการได้รับการสนับสนุน (OC5) และด้าน
ความยึดมัน่ ผูกพัน (OC6) มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขา
ภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย (TQW) อยู่ในระดับสู งมาก มี ค่าเท่ ากับ 0.814 (R = 0.814) หรื อสามารถ
พยากรณ์ คุณภาพชี วิตในการทางาน (TQW) ได้ร้อยละ 66.20 (R2 = 0.662) โดยมี ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การพยากรณ์ เท่ ากับ ±0.25690 เมื่ อทดสอบความมีนัยสาคัญทางสถิ ติ พบว่า มีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05
จานวน 3 ค่า โดยด้านความยึดมัน่ ผูกพัน (OC6) มีอิทธิ พลสู งสุ ด ( = 0.377) รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างองค์กร
(OC1) ( = 0.298) ด้านความรับผิดชอบ (OC3) ( = 0.206) และด้านการได้รับการสนับสนุน (OC5) ( = 0.099)
ด้านการได้รับการยอมรับ (OC4) ( = 0.068) และด้านมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (OC2) ( = -0.019) ตามลาดับ

5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง บรรยากาศองค์กรที่ มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน ของพนักงาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้ (1) ผลการศึกษา
บรรยากาศองค์กร ของพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย พบว่า
ในภาพรวมบรรยากาศองค์กร ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศ
ไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.17 ; S.D.=0.40) โดยบรรยากาศองค์กร ด้านความยึดมัน่ ผูกพัน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุ ด ( X =4.37 ; S.D.=0.50) รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างองค์กร ( X =4.35 ; S.D.=0.61) ด้านความรับผิดชอบ (
X =4.27 ; S.D.=0.55) ด้านการได้รับการสนับสนุน ( X =4.10 ; S.D.=0.63) ด้านการได้รับการยอมรับ ( X =4.01 ;
S.D.=0.58) และด้านมาตรฐานการปฏิ บตั ิงาน ( X =3.94 ; S.D.=0.70) ตามลาดับ (2) ผลการศึกษาคุณภาพชี วิตใน
การทางาน ของพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย พบว่า ใน
748

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ภาพรวมคุณภาพชี วิตในการทางาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ใน
ประเทศไทย มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.30 ; S.D.=0.43) โดยคุณภาพชีวติ ในการทางานด้านสภาพการทางาน
ที่ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด ( X =4.38 ; S.D.=0.58) รองลงมาคือ ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางาน ( X =
4.34 ; S.D.=0.56) ด้านการพัฒนาความสามารถและสร้างความก้าวหน้า ( X =4.31 ; S.D.=0.58) ด้านการให้สิ่ง
ตอบแทนที่ยตุ ิธรรม ( X =4.31 ; S.D.=0.54) ด้านการได้รับการยอมรับในสังคม ( X =4.23 ; S.D.=0.59) และด้าน
ความเป็ นประชาธิ ปไตยในการทางาน ( X =4.20 ; S.D.=0.64) ตามลาดับ (3) ผลการการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ น
เกี่ ยวกับคุณภาพชี วิตในการทางาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ใน
ประเทศไทย จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มีอายุ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชี วิตในการทางาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศ
ไทย แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ไม่แตกต่างกัน (4) ผลการวิเคราะห์อิทธิพล
ของบรรยากาศองค์กร ที่มีต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และ
ภาคตะวันตก ในประเทศไทย พบว่า บรรยากาศองค์กร (TOC) ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างองค์กร (OC1) ด้าน
มาตรฐานการปฏิ บตั ิงาน (OC2) ด้านความรับผิดชอบ (OC3) ด้านการได้รับการยอมรับ (OC4) ด้านการได้รับการ
สนับสนุน (OC5) และด้านความยึดมัน่ ผูกพัน (OC6) มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิตในการทางาน ของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย (TQW) อยูใ่ นระดับสู งมาก มีค่าเท่ากับ 0.814
(R = 0.814)

6. อภิปรายผล
1. ผลการศึ ก ษาบรรยากาศองค์กร ของพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้แ ละภาค
ตะวันตก ในประเทศไทย พบว่า ในภาพรวมบรรยากาศองค์กร ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขา
ภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยบรรยากาศองค์กรด้านความยึดมัน่ ผูกพัน
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการสนับสนุน ด้านการ
ได้รับการยอมรับ และด้านมาตรฐานการปฏิ บตั ิงาน ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากเป็ น
ส่ วนใหญ่ สามารถอธิ บายได้วา่ บรรยากาศองค์การ คือ ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ ประกอบขึ้นมาภายในองค์การ เป็ นสิ่ งที่
ทาให้องค์การหนึ่ ง แตกต่างจากองค์การหนึ่ ง ความรู ้สึกหรื อความคิดเห็ นของบุคคลที่ มีต่อสภาพแวดล้อมในการ
ทางานในองค์การ อันเนื่ องมาจากการรับรู ้และเข้าใจ ของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งส่งผลต่อความสาเร็ จใน
องค์การ (Dollard, 2012) สอดคล้องกับแนวคิดของ Stringer (2002) ที่ กล่าวถึง บรรยากาศองค์การ ไว้วา่ คือ การ
รับรู ้หรื อรู ้ สึกถึงสิ่ งแวดล้อมที่ มีส่วนร่ วมในการทางาน หรื อคือบรรยากาศในสถานที่ ทางานที่ ประกอบไปด้วยการ
ผสมผสาน ระหว่างบรรทัดฐาน คุณค่าความคาดหวัง นโยบาย และแนวทางการทางานที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของ
บุ ค คลในองค์ก ารและเป็ นปั จ จัย ที่ มุ่ งเสริ ม ให้ ส ามารถท างานเป็ นที ม ได้ โดยมี 6 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ ด้า น
โครงสร้ างองค์กร (Structure) ด้านมาตรฐานการปฏิ บัติงาน (Standards) ด้านความรับ ผิดชอบ (Responsibility)
ด้านการได้รับ การยอมรั บ (Recognition) ด้านการได้รับ การสนับ สนุ น (Support) และด้านความยึด มัน่ ผูกพัน
(Commitment) องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การที่ กล่าวมาข้างต้น มีความสาคัญและมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมใน
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งานของบุคคล ซึ่งส่งผลต่อความสาเร็ จของบุคคลและองค์การ ดังนั้นผูบ้ ริ หารควรสร้างบรรยากาศองค์การให้เอื้อต่อการ
ปฏิบตั ิงานของบุคคลในองค์การ และองค์การควรมีการปรับปรุ งพัฒนาบรรยากาศองค์การอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ น
แรงกระตุน้ ให้บุคคลปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นจึงเป็ นเหตุให้บรรยากาศองค์กร ของพนักงาน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย อยูใ่ นระดับมากทั้งในภาพรวม และรายด้าน
และยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของหลายท่ าน เช่ น งานวิจัย ของ สุ ชานุ ช พัน ธนี ยะ (2553) ที่ ศึกษา บรรยากาศ
องค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการครู ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ครู ต่อบรรยากาศองค์การของโรงเรี ยนอยู่ในระดับ มากทุ กด้าน และปั จจัยด้านบรรยากาศองค์ก รยังส่ งผลต่ อ
คุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการครู อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ งานวิจยั ของ อัจฉรา เฉลยสุ ข (2556) ที่ศึกษา
อิทธิ พลของบรรยากาศองค์การที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร คุณภาพการให้บริ การและความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อพนักงาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของปั จจัยด้านบรรยากาศองค์การ ด้านความผูกพันต่อ
องค์กร ด้านคุณภาพการให้บริ การ และด้านความพึงพอใจของลูกค้าอยูใ่ นระดับมาก และงานวิจยั ของ อภิพงศ์โชติ
รัตน์ (2557) ที่ ศึกษา การรับรู ้ บรรยากาศองค์การที่ ส่งผลต่อความผูกพันในการทางานของพนักงานย่านอโศก
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การรับรู ้บรรยากาศในองค์การของพนักงานที่ส่งผลต่อความผูกพันในการ
ทางานนั้นโดยภาพรวมพบว่าอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการศึ กษาอิ ทธิ พลของบรรยากาศองค์กรที่ มี ต่อคุ ณภาพชี วิตในการทางานของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย พบว่า บรรยากาศองค์กร (TOC) มี อิท ธิ พ ลต่อ
คุณภาพชี วิตในการทางาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศ
ไทย (TQW) อยูใ่ นระดับสู งมาก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ ต้ งั ไว้
สามารถอธิบายได้วา่ บรรยากาศองค์การเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยกาหนดรู ปแบบความหวังของสมาชิกขององค์การ ซึ่ ง
จะมีผลโดยตรงต่อทัศนคติและความพอใจของพนักงานต่อองค์การ รู ปแบบขององค์การเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้
ผูบ้ ริ หารสามารถจัดวางรู ปแบบ ของบรรยากาศขององค์การต่อพนักงานได้เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนา
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศขององค์การด้วยโดยสรุ ป จะเห็ นได้ว่าบรรยากาศองค์การเป็ น องค์ประกอบที่
สาคัญต่อองค์การ เป็ นเครื่ องมือที่ ทาให้สามารถเข้าใจรู ปแบบของแต่ละองค์การได้ โดยบรรยากาศองค์การมี
ความสาคัญต่อพฤติกรรมในการทางาน การที่ จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ (Chien Yu, 2013) สอดคล้องกับ
สมพงษ์ โมราฤทธิ์ (2557) ที่ กล่าวไว้ว่า การเพิ่มความพึ งพอใจในงานที่ ท า ถื อเป็ นกลไกสาคัญ ในการปรับ ปรุ ง
คุ ณ ภาพชี วิต ในสถานที่ ท างานการที่ ค นมี ค วามมั่น คงปลอดภัยในการท างาน พอใจในงานที่ ท า และมี ค วาม
เจริ ญก้าวหน้าในงาน การทางานที่ คนงานมีส่วนร่ วมในการทางาน เป็ นสิ่ งสาคัญในการสร้างคุณภาพชี วิตที่ดีใน
การทางาน จะทาให้การทางานมี ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น ดังนั้นบรรยากาศองค์กร จึ งมีอิทธิ พลต่อคุณภาพชี วิตในการ
ทางานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไทย ทั้งในภาพรวม และ
รายด้านทั้ง 6 ด้าน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของหลายท่ าน เช่น งานวิจัยของ Subramanian (2013) ที่ ศึกษา
สถานที่ทางาน มีความยืดหยุน่ เพิ่มขีดความสามารถ และคุณภาพชีวิต (Workplace Flexibility, Empowerment and
Quality of Life) ผลการศึกษาพบว่า สถานที่ทางานที่ ได้รับการออกแบบ ที่มีความยืดหยุน่ มีผลกระทบ ในเชิงบวก
ต่อ การเสริ มสร้างขีดความสามารถ และคุณภาพชีวติ ในการทางาน งานวิจยั ของ สุชานุช พันธนียะ (2553) ที่ศึกษา
บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานของข้าราชการครู ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านบรรยากาศ
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องค์ก รยังส่ งผลต่อคุ ณ ภาพชี วิตการท างานของข้าราชการครู อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ งานวิจัยของ อรรคพร
ดวงตา (2555) ที่ ศึกษา คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึ กษาพบว่า บรรยากาศในการทางาน มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิตการทางาน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะการนาไปใช้
1. ควรศึ กษา บรรยากาศองค์กรที่ มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชี วิตในการทางาน ของพนักงาน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ในระดับประเทศ
2. ควรศึกษา บรรยากาศองค์กรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางาน ของพนักงานในกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ
เช่น โรงพยาบาลเอกชน ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ หรื อกลุ่มธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น
3. ควรด าเนิ น การศึ ก ษาตัว แปรอื่ น เพิ่ ม เติ ม เช่ น การรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ น จากองค์ก ร การรั บ รู ้ ค วาม
ยุติธรรมในองค์กร ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร แบบของผูน้ า หรื อวัฒนธรรมองค์กร เป็ นต้น ว่าตัวแปรดังกล่าวมี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางาน ของพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มากหรื อน้อยเพียงใด
7.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรดาเนิ นการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของ นโยบายองค์กร และการมีโครงสร้างที่ยดื หยุน่ สะดวก
และคล่องตัว สามารถบริ หารจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและควรดาเนิ นการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของ
การพัฒนาหรื อเปลี่ยนแปลงวิธีทางานให้มีมาตรฐานในการทางาน และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจน ควร
ดาเนิ นการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของ การทางานในหน้าที่ หรื องานที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที และเต็ม
ความสามารถ

8. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจยั เรื่ อง บรรยากาศองค์กรที่ มีอิทธิ พลต่อคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เขตสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก ในประเทศไท ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วpศาสตราจารย์
ดร.สอาด บรรเจิ ดฤทธิ์ ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษา ข้อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ตรวจแก้ไขงานวิจยั นี้ และติดตาม
ความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่ายิง่ ของท่าน ปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือวิจยั จน
ได้เครื่ องมือที่ มีคุณภาพ ขอขอบคุณ อาจารย์และบุคลากร ของคณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตม
ฟอร์ด อย่างสู งที่เป็ นกาลังใจและให้การสนับสนุนการทางานอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณทุกท่านที่ยงั ไม่ได้เอ่ยนาม
ที่ได้มีส่วนร่ วมให้งานวิจยั ชิ้นนี้เสร็ จสิ้นสมบูรณ์ไปด้วยดี คุณความดีหรื อประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากงานวิจยั ฉบับ
นี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นเครื่ องบู ชาคุ ณ บิ ดามารดาและบู รพาจารย์ที่ ให้การศึ กษาอบรมสั่งสอน ให้สติ ปัญ ญาและ
คุณธรรมอันเป็ นเครื่ องชี้นาความสาเร็ จในชีวติ ของผูว้ จิ ยั ต่อไป
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บทคัดย่อ
องค์กรธุ รกิจในปั จจุบนั มีการแข่งขันกันอย่างมากและไร้พรมแดนรวมถึงความเจริ ญก้าวหน้าทางด้าน
ของเทคโนโลยีที่มีการปลี่ยนแปลงและปรับปรุ งตลอดเวลา เช่น ข้อมูลข่าวสารรวมถึงธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิ กส์
องค์กรปั จจุบนั จึงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจึงต้องปรับตัวให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย มิฉะนั้นอาจจะ
ไม่สามารถดารงอยู่ในโลกของการทาธุ รกิ จในยุคใหม่ที่เรี ยกกันว่า 4.0 โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นได้แก่ ด้านการ
บริ หารบุคคล ด้านภาวะผูน้ าองค์กร ด้านพฤติกรรมองค์กร และด้านกฎหมาย
คาสาคัญ : กลยุทธ์องค์กร การเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย 4.0

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

1.บทนา
จากสภาพแวดล้อมในปั จจุบันที่ มีการแข่งขันขององค์กรธุ รกิ จที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาให้
องค์กรธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้ทนั กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป องค์กรที่มีประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการ
ที่เปลี่ยนแปลงสูง ย่อมต้องเป็ นองค์กรที่มีความยืดหยุน่ และมีการพัฒนาเตรี ยมพร้อมที่ดีเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ที่ เกิ ดขึ้น ซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับผูบ้ ริ หารองค์กรธุ รกิ จที่ จะต้องมีความตื่นตัวและหาแนวทางในการที่ จะบริ หาร
จัดการการปรับเปลี่ยนบริ บทที่เปลี่ยนไปจากยุคเก่าสู่ ยคุ ใหม่อย่างมีประสิ ทธิภาพและได้ผลองค์กรที่มีการสนับสนุน
ในการพัฒนา หรื อผลประกอบการที่ เพิ่มมากขึ้ นนั้นย่อมมีปัจจัยที่ มีการเปลี่ ยนแปลงในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ
องค์ ก รยุ ค ใหม่ ที่ มี ก ารขับ เคลื่ อ นในโลกของดิ จิ ต อล ยุค ของโลกาภิ ว ฒ
ั น์ (Globalization) และการท าธุ ร กิ จ
อิเล็กทรอนิ กส์ (E- business) ส่ งผลให้การดาเนิ นงานขององค์การธุรกิจในปั จจุบนั มีความแตกต่างไปจากอดีตและ
เป็ นจุดเริ่ มต้นของความแตกต่างอย่างมาก ซึ่ งเป็ นผลมาจากการก้าวข้ามยุค จากยุคธุ รกิ จในสังคมอุตสาหกรรมที่
เติบโตเต็มที่ (Mature Industrial Social) ไปสู่สงั คมอนาคตที่มีการผลิตในปริ มาณมาก (Mass product) เพื่อสร้างความ
ได้เปรี ยบจากความประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) ซึ่งก็ยงั ไม่เพียงพอต่อการแข่งขันในโลกยุคปั จจุบนั ดังนั้น
ความอยู่รอด ความส าเร็ จ หรื อความล้ม เหลวของธุ รกิ จ ในอนาคต สามารถเกิ ด ได้เพี ยงชั่ว พริ บ ตา โดยมี ต ัวเร่ ง
(Catalyst) ให้เกิ ดการบริ หารงานในรู ปแบบใหม่ โดยตัวเร่ งดังกล่าวจะส่ งผลให้องค์กรที่ มีทรั พยากรที่ ได้รับการ
พัฒนาจะมีขอ้ ได้เปรี ยบมากกว่า เนื่องจากองค์กรที่บุคคลากรมีพฤติกรรมการทางานเหมือนเดิมไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทางานยังคงทางานในวิถีแบบเดิม ๆ เมื่อเทียบกับองค์กรที่บุคคลากรได้รับการพัฒนา วิธีการทางานใหม่ ๆ มาปรับใช้
ในสภาพแวดล้อมในปั จจุบนั ในจุดนี้ องค์กรที่มีทศั นคติในการยอมรับเปลี่ยนแปลงย่อมได้เปรี ยบมากกว่าองค์กรที่
ไม่ยอมรับเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ ยุคที่ เรี ยกว่า Thailand 4.0 ยุคที่ใช้นวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิ จ
และเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีไปสู่ยคุ ฐานนวัตกรรม โดยนาเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์มาใช้มากขึ้น นโยบาย
4.0 ของภาครัฐจึงเป็ นนโยบายสาคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อเข้าสู่ ยคุ Thailand 4.0 กระบวนการปรับเปลี่ยน
ในบริ บทการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิ จึงถือเป็ นเรื่ องสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งสาหรับ Thailand 4.0 แล้ว
การเปลี่ยนแปลงย่อมต้องเกิดขึ้นและแน่ นอนว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรม ซึ่ งเมื่อคิดถึงว่าประเทศ
ไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม การเปลี่ยนแปลงในส่ วนนี้ จึงเกิ ดขึ้น โดยเปลี่ยนจากการทาเกษตรแบบธรรมดา ให้
เป็ นเกษตรสมัยใหม่ หรื อที่ เรี ยกว่า Smart Farming สิ่ งสาคัญคือจะทายังไงให้เกิ ดความสมดุลในการผลิต ให้ความ
ต้องการซื้ อและขาย หรื อส่ วนที่ เหลื อสามารถนาไปแปรรู ปเปลี่ ยนเป็ นอะไรที่ มีความต้องการอะไรได้บ้างการ
บริ หารจัดการองค์กรธุ รกิ จเข้าสู่ ยคุ Thailand 4.0 ก็เช่นเดี ยวกัน เพราะความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นและ
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หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยยุทธศาสตร์ การพัฒนาเพื่อการบริ หารจัดการสู่ การเปลี่ยนผ่านศตวรรษที่ 21 หรื อไทยแลนด์
4.0 เป็ น
การเตรี ยมคน การเตรี ยมพร้อมทางการบริ หารจัดการยุคใหม่ การสร้างนวัตกรรม การเชื่อมโยงและเข้าถึง
เทคโนโลยี การเรี ยนรู ้กฎหมายใหม่ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อการอยูใ่ นความเปลี่ยนแปลงในบริ บทของการทาธุรกิจ
ยุคใหม่ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ นาไปสู่ การวางแผน ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
องค์กร ที่สามารถแปลงไปสู่ ภาคปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นขั้นตอนที่ผา่ นกระบวนการวิจยั เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาในการ
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ การปรับเปลี่ยนจุดเน้น ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรสู่ยคุ
Thailand 4.0

2. แนวความคิดในการเปลีย่ นแปลง
Court, T., (2011) กล่าวไว้วา่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรยุคใหม่มีปัจจัยที่สาคัญตัวอย่างเช่น
การสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ให้ทนั ยุคสมัย การปรับเปลี่ยนตาแหน่งงาน การเปลี่ยนผูน้ า การขยายตัวของธุรกิจ เป็ นต้น
การเปลี่ยนแปลงจากภายในนี้เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถควบคุมได้ เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงประเภทนี้ จะอยู่
ที่ แนวทางการบริ หารงานของแต่ละองค์กรขึ้ นอยู่กบั วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารองค์กรนั้น ๆ และ Molloy, E.and
Whittington, R.(2005) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า การบริ หารและการพัฒนาองค์กรให้สาเร็ จ ถือเป็ นศิลปะอย่างหนึ่ง
ในการดาเนิ นงาน กล่าวคือ ผูบ้ ริ หารไม่ใช่เป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิแต่ผูเ้ ดียว แต่จะเป็ นผูใ้ ช้ศิลปะในการทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิ
ทางานจนสาเร็ จตามจุดมุ่งหมายตามที่ผบู ้ ริ หารตั้งใจ ผูบ้ ริ หารยุคปั จจุบนั ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลาย
ท้าทาย และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จะต้องทางานโดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนตลอดเวลาและต้องเผชิญกับ
การแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและรุ นแรง
การเปลี่ยนแปลงองค์การในปั จจุบนั สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ (Holbeche, 2006) ระดับแรกเป็ นการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและผลลัพธ์ขององค์การที่ เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บทขององค์ ก ารที่ เปลี่ ย นแปลงไป โดยอาจเรี ยกว่ า การเปลี่ ย นแปลงแลกเปลี่ ย น
(Transactional Change) ซึ่ งโดยทั่ ว ไปการเปลี่ ย นแปลงในระดั บ นี้ มัก มุ่ ง เน้ น การเปลี่ ย นโครงสร้ า งระบบ
กระบวนการหรื อความสัมพันธ์ของกลุ่มงานเพื่อช่วยลดต้นทุนและพัฒนาคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การ เช่นการ
นาการจัดการคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การ (TQM) การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ในการทางาน และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใหม่ เป็ นต้น
Brown,M. and Cregan,C.(2008) ได้สรุ ป ไว้ในงานของเขาว่า การเปลี่ ยนแปลงโดยการบริ ห ารงานใน
รู ปแบบใหม่ โดยตัวเร่ งดังกล่าวในการเปลี่ยนแปลงได้แก่ 1) อานาจของผูซ้ ้ื อ (Buyer Power) และพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น 2) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (Technology) ทั้งในด้านการผลิ ตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ที่ ท าให้ อ งค์ก ารต้อ งปรั บ ระบบธุ ร กิ จ และกระบวนการให้
ทันสมัย 3) การลดจานวนบุคลากร ในองค์การ (Removal Layer of Hierarchy) เพิ่มความสามารถของบุคลากรและ
ผลผลิต (Productivity) ที่สูงขึ้น 4) การให้อานาจและการมอบหมายอานาจหน้าที่ (Empowerment and Delegation of
Responsibility) ให้ภาคธุรกิจ ทาให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตอบสนองความต้องการและความพอใจแก่ลูกค้าและ
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5) การส่ งเสริ มการเชื่ อมโยงตามแนวระนาบ (Create Horizontal Linkages) ในการแลกเปลี่ ยนความรู ้ ทักษะและ
ประสบการณ์ ผ่านการทางานเป็ นทีมเพื่อเพิ่มศักยภาพและยึดหยุน่ แก่ธุรกิจ

3. ความเปลีย่ นแปลงด้ านการบริหารบุคคลในองค์ กรยุคใหม่
สุธินี ฤกษ์ขา (2560) ได้กล่าวในประเด็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงในองค์กรในส่วนของ
การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ไว้ว่า ในปั จจุบันเป็ นที่ ยอมรับร่ วมกันถึ งความสาคัญของทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีต่อ
ความสาเร็ จขององค์กรด้วยการแข่งขันที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและรุ นแรงนี้ ความได้เปรี ยบเพียงประการเดียวที่จะ
ช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็ จอย่างต่อเนื่ องในระยะยาว คือ ทรัพยากรมนุษย์ เนื่ องจากมนุ ษย์เป็ นทรัพยากร
ประเภทเดี ยวที่ มีคุณลักษณะเฉพาะทาให้องค์กรอื่น ๆ ไม่สามารถคัดลอกได้ นอกจากนั้น ทรัพยากรมนุ ษย์ยงั
เกี่ยวเนื่ องกับความรู ้ (Knowledge) ซึ่งนับเป็ นปั จจัยหลักในการดาเนิ นงานขององค์กรในยุค Thailand 4.0 ซึ่ งเป็ น
ยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงการบริ หารจัดการองค์ กรที่ ตอ้ งการทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีความรู ้ ความสามารถและ
พร้อมที่จะปฏิบตั ิงานย่อมมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อองค์กร
อย่างไรก็ตาม เมื่อองค์กรมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จาเป็ น
ต่อองค์กรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร องค์กรจะต้องตระหนักอยูเ่ สมอว่า
จะต้องลงทุ น พัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ องค์ก รมี อยู่ พร้ อมทั้งพัฒ นาองค์กรเองให้มีค วามพร้อ มและสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตลอดเวลา นอกจากจะต้องมีการเตรี ยมพร้อมให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
แล้ว องค์กรเองก็จะต้องมีการพัฒนาอยูต่ ลอดเวลาเพื่อให้ทนั ต่อบริ บทในการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอีกด้วย
ดังนั้น จึงต้องอาศัยองค์ประกอบในการดาเนินการเพื่อให้ท้ งั องค์กรและพนักงานมีความพร้อมทั้งต่อปั จจุบนั และ
อนาคตโดย สุธินี ฤกษ์ขา (2560) ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ซ่ ึงประกอบไปด้วย
1. การฝึ กอบรมและพัฒนา (Training and Development: T&D) หมายถึง กระบวนการในการส่ งเสริ ม
ให้พนักงานได้ปรับปรุ งและพัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถ พฤติกรรมหรื อทัศนคติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การท างาน เพื่ อ ให้พ นัก งานสามารถปฏิ บัติ งานได้ดี ยิ่งขึ้ น รู ป แบบการฝึ กอบรมที่ ผ่านมาเน้น การบรรยาย
(Lecture) เน้ น การฝึ กอบรม (Training) ฯลฯ ปั จ จุ บัน เพื่ อ ตอบโจทย์ Thailand 4.0 ผู ้ด าเนิ น การฝึ กอบรม
จาเป็ นต้องผสมผสานวิธีการฝึ กอบรมและพัฒนาที่จะสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่คาดหวังไว้ พร้อมทั้งต้อง
เปิ ดกว้างต่ อ ข้อ เสนอแนะต่ าง ๆ จากตัวผูเ้ ข้าร่ วมกิ จ กรรมและจากแหล่ งความรู ้ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ ง เช่ น บท
สัมภาษณ์ วารสารวิชาการ หรื อแนวปฏิบตั ิที่ดี (Best Practices) จากองค์กรอื่น ๆ เพื่อให้สามารถดาเนิ นกิจกรรม
การฝึ กอบรมและพัฒนาคนในองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
2. การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development: C&D) หมายถึง กระบวนขององค์กรที่มีวตั ถุประสงค์
ในการดาเนิ นการเพื่อให้องค์กรและพนักงานมีเป้ าหมายทางอาชีพที่สอดคล้องกัน เป็ นประโยชน์และตอบสนอง
ความต้องการของทุกฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นองค์กรหรื อบุคลากร ในแง่ของการดึ งดูด การธารงรักษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่ อง ในปั จจุบนั เพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องพิสูจน์
คุณค่าของงานแต่ละประเภท มีระบบการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อผลักดันให้เกิ ดการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องและการเจริ ญเติบโตในหน้าที่การงานให้ได้ผลเป็ นรู ปธรรมมากที่สุด
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3. การพัฒนาองค์กร (Organization Development: O&D) หมายถึง กระบวนการที่เป็ นระบบใน
การประยุกต์ใช้ความรู ้จากหลากหลายศาสตร์ เพื่อการปรับปรุ งการบริ หารจัดการองค์กร การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
ของทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร ซึ่งเป็ นการพัฒนาองค์กรโดยรวม เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
การพัฒนาองค์กรในยุค Thailand 4.0 องค์กรควรให้ความสาคัญในการบริ หารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะนาไปใช้
ในการบริ หารคน บริ หารงานได้อย่างมีคุณภาพ
ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ยุคใหม่น้ ี คือ การมุ่งเน้นคนให้เป็ นบุคลากรที่ ทรงคุ ณค่า สามารถ
สร้างประโยชน์ได้ท้ งั ต่อตนเองและองค์กร สามารถตอบสนองและรองรับการเปลี่ยนแปลง เมื่อบริ บทประเทศ
เปลี่ยนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างยัง่ ยืนและตอบโจทย์นวัตกรรมแห่งเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างแท้จริ ง

4. ความเปลีย่ นแปลงด้ านภาวะผู้นาในองค์ กรยุคใหม่ ทคี่ วรจะเป็ น
ในด้านของความสาเร็ จในการบริ หารจัดการในองค์กรยุคใหม่ที่ส่งผลต่อความสาเร็ จนั้น หนึ่งในปั จจัยที่
สร้างความสาเร็ จให้แก่องค์การนั้น ย่อมหนี ไม่พน้ เรื่ องของภาวะผูน้ า (Leadership) ของผูบ้ ริ หารองค์กร ภาวะผูน้ า
ถือเป็ นทุนมนุษย์ของปั จเจกบุคคลที่สามารถสร้างขึ้นได้โดยไม่ยากนัก ขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ การศึกษา
ความมุ่งมัน่ ตั้งใจ วิสัยทัศน์ แต่ในโลกยุคปั จจุบนั สิ่ งที่ ขาดไม่ได้เลย คือ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ
ยิ่งสร้างสรรค์มากแค่ไหน เราก็พร้อมจะก้าวก่อนคนอื่น เดินไปก่อนคู่แข่งขัน สิ่ งนี้ คือ สิ่ งสาคัญที่ผูน้ าในยุค 4.0
ควรให้ความสาคัญ ควบคู่ไปกับการบริ หารจัดการที่เป็ นระบบ เชื่ อมโยงไปถึงการสร้างเครื อข่าย ทั้งภายในและ
ภายนอกให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง คาว่า สร้างสรรค์ ไม่ใช่วา่ จะเป็ นแค่ตวั ผลิตภัณฑ์ แต่ในขอบข่ายงานของ HR ก็
จะเป็ นอีกจุดหนึ่ งที่ผูน้ าจะมองข้ามไม่ได้ ในยุคก่อน ๆ ผูน้ าทาตาม กฎเกณฑ์ระเบี ยบ สั่งการตามสิ่ งที่ ตวั เองคิด
ทุกอย่างในองค์การออกจากความคิดของผูน้ า เป็ นองค์ประกอบหลัก
ชัยศักดิ์ ศุกระกาญจน์ (2560) ได้กล่าวไว้วา่ ผูน้ าควรมีคาว่า ภาวะผูน้ าที่ สูงกว่าแบบเดิ ม ๆ เพิ่มเติมใน
ส่ วนของการ คิดแปลกใหม่ คิดแบบมีส่วนร่ วม คิดแบบให้ลูกน้องเป็ นนายเราในบางเรื่ องบางโอกาส เหมือนกับ
เป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สิ่ งที่ได้มาคือ ความคิดที่ ออกนอกกรอบ ความคิดที่ ผูน้ าเองอาจจะมองไม่ถึง
หรื อนึ กไม่ถึง องค์ประกอบในการเป็ นผูน้ าในยุค 4.0 มีองค์ประกอบที่ สาคัญ ๆ ตามแนวคิดของศาสตราจารย์
พิเศษ ดร.สาคร สุขศรี วงศ์ ที่ให้นิยามไว้วา่ ภาวะผูน้ า (Leadership) : ความสามารถของผูน้ าในการทาให้บุคคลอื่น
ปฏิบตั ิ อย่างหนึ่ง อย่างใด เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ประกอบด้วยคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ดังนี้
ประการที่หนึ่ง คุณลักษณะทางความคิดและสติปัญญา (Conceptual Characteristics) หมายถึง ผูน้ าต้องมี
ความฉลาดหลักแหลม คิดวิเคราะห์และคาดการณ์ได้อย่างเป็ นระบบ เล็งเห็นถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้ง
กาหนดแนวทางตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในแบบ โมเดลการพัฒนาประเทศแบบ Thailand 4.0
ประการที่สอง คุณลักษณะทางความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น (Interpersonal Characteristics) หมายถึง ผูน้ า
ต้องมี ทกั ษะในการสื่ อสาร สร้างความสัมพันธ์อนั ดี กับบุ คคลอื่ น มี ทัศนคติ เชิ งบวก เป็ นตัวอย่าง ที่ ดีกับสังคม
เนื่ องจากในยุค Thailand 4.0 นั้น เป็ นยุคแห่ งการใช้ความคิ ดสร้างสรรค์ สรรค์สร้าง นวัตกรรม วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการวิจยั และพัฒนาต่างๆ ซึ่ งต้องอาศัยการแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างบุคคลและระหว่างองค์การ
เป็ นอย่างมาก
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ประการที่ สาม คุณลักษณะทางด้านการทางาน (Technical Characteristics) หมายถึง ผูน้ าต้องมี ความรู ้
เข้าใจ ความสามารถในการปฏิ บัติ ง าน สามารถแก้ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น มี วิธี ก ารถ่ ายทอด และสอนงานให้ แ ก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ประการที่ สี่ คุณลักษณะส่ วนตัว(Personal Characteristics) ที่ ส่งเสริ มต่อการขับเคลื่อนในยุค Thailand
4.0 เช่น ความมัน่ ใจในตนเอง มีความรับผิดชอบสูง/มุ่งมัน่ ตั้งใจ มีความรอบคอบ/กระตือรื อร้น เป็ นต้น
ประการที่ ห้า คุ ณ ลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) ซึ่ งตามหลักการแล้ว หมายถึ งอายุ
ส่วนสูง พละกาลัง น้ าหนัก โหงวเฮ้ง อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะดังกล่าวนี้ ผูเ้ ขียนมองว่า เป็ นส่วน สนับสนุนใน
การสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู ้น าแต่ ล ะคนในการใช้ภ าวะผู ้น าต่ อ ผู ้ใ ต้บั ง คับ บั ญ ชา เสมื อ นค ากล่ า วที่ ว่า
"บุคลิกภาพที่ดี ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ"
ประการสุ ด ท้ า ย คุ ณ ลัก ษณะทางพื้ น ฐานสั ง คม (Social Background Characteristics) เช่ น ประวัติ
การศึกษาของผูน้ า ที่มีส่วนในการสร้างเครื อข่ายการพัฒนาองค์การได้ เนื่องจากการพัฒนา Thailand 4.0 ท้ายที่สุด
แล้ว Startups ต่าง ๆ ที่อยูป่ ลายน้ า โดยใช้พลัง “ประชารัฐ” ในการขับเคลื่อน ซึ่งการ ขับเคลื่อนด้วย
พลังประชารัฐ หมายถึง ผูน้ าไม่สามารถขับเคลื่อนได้โดยลาพัง แต่ตอ้ งมีเครื อข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งใน
การขับเคลื่อนด้วย ผูน้ า Thailand 4.0
จะเห็นได้วา่ การพัฒนาองค์การเดินหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง คนก็ยงั เป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดที่จะนาพา
ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ไม่ยดึ ติด ยอมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้ากับการเรี ยนรู ้
ที่ไม่มีขอบเขต ย่อมส่งผลต่อความสาเร็ จในทุก ๆ ด้าน

5. พฤติกรรมองค์ กรกับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงปั จจัยทางสังคมและเทคโนโลยีในยุค 4.0จะส่ งผลอย่างยิง่ ต่อการทางานในอนาคตใน
หลายๆด้านเป็ นสิ่ งที่สร้างความท้าทายให้กบั องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการเตรี ยมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
Craig, S. (2009) ให้ขอ้ เสนอแนะว่า องค์การปั จจุบนั ต้องเผชิ ญกับสภาวะแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้น องค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนอยูเ่ สมอ แนวคิดเกี่ยวกับองค์การในแบบเดิมกับองค์การสมัยใหม่ก็มี
ความแตกต่างกัน โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
Brewerton, P.M., &Millward, L.J. (2010) อธิบายไว้วา่ องค์กรแบบเดิมจะมีลกั ษณะพฤติกรรม
การจัดการที่ ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่องค์กรปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงจะเกิ ดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา จะมี
ความคงที่บา้ งเป็ นช่วงสั้น ๆ จึงมีการจัดการแบบพลวัตรสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่ งแวดล้อ มเสมอพฤติ ก รรมองค์ก รแบบเดิ ม มัก มี ก ารจัด การแบบไม่ ยืด หยุ่น ส่ วนในองค์ก ารสมัยใหม่ จ ะมี
การจัดการที่ยืดหยุน่ เป็ นอย่างมาก กล่าวคือในองค์การสมัยใหม่ในยุค 4.0 จะไม่ยึดติดกับแนวทางปฏิบตั ิอย่างใด
อย่างหนึ่ งเท่ านั้น แต่ จะมี ความยืดหยุ่น ในการปฏิ บัติ และสามารถปรับ เปลี่ ยนพฤติ กรรมได้ตามสถานการณ์
แตกต่าง เช่นเดียวกับ Scott, W. Richard (2007) ได้กล่าวไว้วา่ องค์กรแบบเดิ มรู ปแบบของงานจะคงที่ พนักงาน
แต่ละคนจะได้รับมอบหมายงานเฉพาะในแต่ละด้าน และทางานในลักษณะเดิม ๆ ไม่ค่อยเปลี่ยน แต่ในองค์กรใน
ยุคการเปลี่ยนแปลงใหม่พนักงานต้องเพิ่มศักยภาพของตนที่จะเรี ยนรู ้และสามารถทางานที่เกี่ยวข้องได้รอบด้าน
และมีการสับเปลี่ยนหน้าที่ และกลุ่มงานได้ ต้องสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ได้ได้อย่างดี เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
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ความจ าเป็ นในลักษณะงาน (job description) ดัง นั้น ในองค์ก ารสมัย ใหม่ จ ะพัฒ นาบุ ค ลากรให้ เพิ่ ม ทัก ษะ
การทางานได้หลากหลายมากขึ้น และในการพิจารณาค่าตอบแทนการทางาน (compensation) ในองค์การสมัยใหม่
มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะตอบแทนตามทักษะ (skill based) ยิ่ง มี ค วามสามารถในการท างานหลายอย่า ง มากขึ้ น ก็ ไ ด้
ค่าตอบแทนมากขึ้น แทนการให้ค่าตอบแทนตามลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ (job based)
องค์ก รแบบเดิ ม พนักงานนั้น จะท างานในสถานที่ ท างานและท าเป็ นเวลาที่ แ น่ น อน แต่ ในองค์ก ร
สมัยใหม่จะให้อิสระกับพนักงานในการทางานที่ ใดก็ได้เมื่ อไรก็ได้ไม่จากัดขอบเขตของสถานที่ และเวลาการ
ทางาน แต่ตอ้ งได้ผลงานตามที่ กาหนด เนื่ องจากปั จจุบันเทคโนโลยีสามารถสื่ อสารถึงกันได้สะดวกแม้จะนั่ง
ทางานคนละแห่ งคนละเวลา รวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่ รวดเร็ วในยุคดิจิตอล ทาให้ตอ้ งทางานแข่งกับเวลามาก
ขึ้นจนเบียดบังเวลาส่วนตัวและครอบครัว ดังนั้นองค์กรสมัยใหม่จะให้เกิดความยืดหยุน่ ในการทางานทั้งเรื่ องเวลา
และสถานที่เพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มวิถีการดาเนินชีวติ ของพนักงานยุค 4.0

7. กฏหมายในยุคการเปลีย่ นแปลง
ปั จจุบนั ประเทศไทยก้าวสู่ยคุ ไทยแลนด์ 4.0 มีการนาเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น
การพัฒ นาการศึ กษา การพัฒ นาเศรษฐกิ จ การพัฒ นาทัก ษะการท างานเพื่ อ เปลี่ ย นระบบการท างานและการ
ให้บริ การในด้านต่าง ๆ ให้มีความทัน สมัย ประหยัด ลดความซ้ าซ้อน เพื่ อเป็ นการประหยัดทรั พยากรในการ
บริ หารงานของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งให้ความสะดวกในการให้บริ การในด้านต่าง ๆ กับผูเ้ กี่ยวข้องแต่
กฎหมายที่ บงั คับใช้ ได้แก่ พ.ร.บ.ธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ คส์ พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล พ.ร.บ.ลิขสิ ทธิ์
ซึ่ งในขณะนี้ ยงั ไม่สอดคล้องกับการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เช่น กรมบัญชีกลางได้มี
การนาเอาระบบอิเล็กทรอนิ คส์มาใช้ในการเบิกจ่ายเงิน ของส่ วนราชการที่เรี ยก ว่า ระบบ GMIS แต่เพื่อให้การใช้
ระบบดังกล่าวมีความปลอดภัย รัฐบาลควรเพิ่มเติมกฎหมายเหล่านี้ ให้มีความรัดกุมยิง่ ขึ้น ในประเด็นกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายด้านไซเบอร์ซีเคียวริ ต้ ี กฎหมายตราสารการเปลี่ยนมือทางอิเล็คทรอนิ คส์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันการทุจริ ต ในด้านการดาเนิ นธุรกิจควรมีการปรับแก้กฎหมายเพื่อใช้ควบคุมองค์กรทาง
ธุรกิจ เช่น การทาธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ ให้สามารถให้บริ การอย่างปลอดภัย ควรมีการออกกฎหมายเพื่อ
รองรับการนารถส่ วนบุ คคลมาให้บริ การเป็ นรถรับจ้าง (Uber Car) การออกกฎหมายเกี่ ยวกับการนาเอาอาคาร
คอนโดมีเนี ยมและที่ พกั อาศัยมาใช้เป็ นมาใช้เป็ นสถานที่ ให้บริ การ เช่น ห้องเช่ารายวัน โรงแรม โฮมสเตย์ (5
กฎหมายไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทลั , ดิจิทลั เอจ. 2560)

8. บทสรุ ป
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการสร้างองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้เรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ Peter M. Sengeได้กล่าวไว้วา่ องค์การแห่ ง
การเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่คือ “องค์การที่ซ่ ึ งบุคลากรสามารถเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถได้อย่างต่อเนื่ อง และสามารถ
สร้างผลงานได้ตามความปรารถนา”องค์กรสมัยดั้งเดิ มโครงสร้างองค์กรเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการ
เบื้องต้นทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และมุ่งให้ โครงสร้างองค์กรทางสังคมมีกรอบ มีรูปแบบเพื่อความสะดวกใน
การบริ หาร และง่ายต่อการปกครอง แต่องค์กรสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ความสาคัญในด้านความรู ้สึกของ
บุคคล ยอมรับถึงอิทธิพลทางสังคมที่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน ไม่วา่ จะเป็ นด้านพฤติกรรมศาสตร์ การเรี ยนรู ้
759

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ในการบริ หารบุคคล หรื อการเรี ยนรู ้ในการปรับเปลี่ยนการทางานของภาวะผูน้ าให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจของพนักงานซึ่ งมีความเชื่ อว่าขบวนการมนุ ษย์สัมพันธ์ จะให้ประโยชน์ในการผ่อนคลาย ความ
ตายตัว ในโครงสร้ างขององค์ก ารสมัย ดั้ง เดิ ม ลงโดยความคิ ด เชิ งทฤษฎี ที่ ม องถึ ง ถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
องค์ป ระกอบต่ าง ๆ ขององค์กรที่ มี ค วามสัมพัน ธ์ กัน และรวมถึ งความเชื่ อ มโยงกับ สภาพแวดล้อมภายนอก
ตลอดจนควรจะทาให้องค์การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อมกับการเรี ยนรู ้ของการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วและนาเทคโนโลยีน้ นั มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการพัฒนาองค์กร
และประเทศชาติในอนาคตในแนวทางประเทศไทย 4.0 ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพบริ การของพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าของโรงแรมที่
ตั้งอยู่ใกล้สนามบิ นสุ วรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อศึ กษาคุณลักษณะของลูกค้าที่ แตกต่างกันมี ผลต่อ
คุณภาพบริ การหรื อไม่ โดยที่การวิจยั นี้ มีกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้าพักโรงแรม
ที่ต้ งั อยูใ่ กล้สนามบินสุวรรณภูมิจานวน 5 โรงแรมที่ข้ ึนชื่ออบู่บนเว็ปไซต์ของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจานวน
385 คน และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิง
อนุมาน และทดสอบสมมติฐานทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง อายุเฉลี่ยระหว่าง 35-45 ปี การศึกษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อนระหว่าง $ 5,000 – 7,500 มีวตั ถุประสงค์ในการใช้บริ การ เพื่อการเดิ นทางต่อไปยังสถานที่ ท่องเที่ ยวอื่ น
ระยะเวลาที่ เข้ามาใช้บริ การ 1 คืน และแหล่งข้อมูลการจองห้องพักจากการหาบนเว็ปไซต์ คุ ณภาพบริ การของ
พนักงานต้อนรับส่วนหน้าอยูใ่ นระดับดีใน 4 ด้านเรี ยงตามลาดับ ได้แก่ ด้านสิ่ งที่มองเห็นและสัมผัสได้ ด้านความ
เอาใจใส่ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความมัน่ ใจ และมีคุณภาพบริ การอยูใ่ นระดับไม่ดีได้แก่ดา้ นการตอบสนอง
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าลูกค้าที่มีคุณลักษณะด้านระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และแหล่งข้อมูลที่จอง
ห้องพักที่ แตกต่างกัน มีการรับรู ้คุณภาพบริ การของพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: คุณภาพบริ การ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า โรงแรม
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study service quality of hotel front office staff 2) to study
customer characteristics impacting to service quality of the hotel front office staff. This research used 5 hotels
located near Suvarnabhumi Airport as case studies. The data were collected from 385 foreign tourists staying at
least one night in the hotel. The statistical analysis methods were descriptive statistics and the inferential
statistics; One-way Anova: t-test, and F-test for testing the hypothesis at the significant level of .05. The result
of this study showed that most of the respondents were female, 35 – 45 years old, Bachelor Degree graduated,
work with private companies and their monthly income was $5,000 – $7,500. The respondents mostly stayed
one night in the hotels for the purpose of travelling to another destination, and most of them made an online
booking. Service quality of hotel front office staff was rated at good level in in terms of tangible, empathy,
reliability, and assurance respectively. Only one service quality aspect, responsiveness, was not a good one. The
hypothesis testing revealed that educational background, monthly income, and channel of room booking
demonstrated a significant difference toward service quality provided by hotel front office staff at a significant
level of 0.05 .
KEYWORDS: Service Quality, Front Office Staff, Hotel

1. บทนา
การท่องเที่ ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่ มีขนาดใหญ่และเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จต่าง ๆ หลายประเภท เช่น ธุ รกิ จ
โรงแรม ธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่ ม ธุ รกิ จการขนส่ ง ธุ รกิ จนาเที่ ยว และธุ รกิ จให้บริ การแหล่งท่องเที่ ยว เป็ นต้น
และสามารถสร้ างรายได้ สร้ างงาน และสร้ างอาชี พ ให้กับ ประชากรของประเทศเป็ นจานวนมาก (กรมการ
ท่องเที่ ยว, 2558) กระทรวงการท่องเที่ ยวและกี ฬาได้ต้ งั เป้ าหมายรายได้จากการท่องเที่ ยว 2.33 ล้านบาท และมี
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจานวน 32 ล้านคน เนื่ องจากคาดการณ์วา่ แนวโน้ม
การท่องเที่ ยวโลกที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3-4 ราคาน้ ามันตลาดโลกที่คาดว่าจะอยูใ่ นระดับต่า เสถียรภาพทาง
การเมืองในประเทศดีข้ ึน ค่าเงินที่อ่อนค่า ซึ่ งจะส่ งผลดีทาให้นักท่องเที่ยวมีกาลังซื้ อมากขึ้น (กรมการท่องเที่ ยว,
2559)
Heskett และคณะ (2008) ได้ ก ล่ า วไว้ว่ า หากธุ ร กิ จ ใดก็ ต ามมี ก ารให้ บ ริ การที่ ดี จ ะส่ ง ผลให้ มี ผ ล
ประกอบการที่ดี ซึ่ งเป็ นไปตามสมการที่ วา่ ความพึงพอใจเท่ากับกาไรของธุรกิจ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Chi และ Gursoy (2009) การที่ลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจหรื อไม่ข้ ึนกับปั จจัยหลายอย่าง แต่อย่างน้อยสามารถวัด
ได้จากความคาดหวังที่ เกิ ดจากความเชื่ อ ความต้องการและประสบการณ์ ในอดี ตกับการรับรู ้ในบริ การที่ ได้รับ
(Clemes, Gan, และ Ren, 2011, หน้า 533-534) Zeithamal และ Parasuraman (2004, หน้า 48-52) ได้สร้างเครื่ องที่
ใช้วดั ความพึงพอใจของลูกค้าในรู ปแบบของการวัดคุณภาพบริ การใน 5 ด้าน ได้แก่ สิ่ งที่ จบั ต้องได้ (Tangible)
ความน่ าเชื่ อ ถื อ (Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness) ความเชื่ อ มั่น (Assurance) และความเอาใจใส่
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(Empathy) ซึ่ งเน้น ว่าคุ ณ ภาพการบริ ก ารคื อ ผลของการเปรี ยบเที ยบความคาดหวังและการรั บรู ้ ที่ เกิ ด จากการ
ให้บริ การ จึงไม่ใช่แค่การประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่บริ การเท่านั้น แต่ยงั รวมถึงกระบวนการของบริ การอีกด้วย
การให้บริ การของพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าของโรงแรมมีความสาคัญมาก เนื่ องจากเป็ นด่านแรกที่ได้
พบกับ ลูกค้า และยังเป็ นศู นย์กลางของการให้ขอ้ มู ลข่าวสารและการแก้ไขปั ญ หาต่าง ๆ แก่ ลูกค้าและยังเป็ น
ศูนย์กลางการกระจายข้อมูลไปยังหน่ วยงานอื่น ๆ ของโรงแรมอีกด้วย ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะศึ กษาคุณภาพ
บริ การของพนักงานต้อนรับส่ วนหน้า เพราะจะเป็ นบุคคลที่ จะสร้างความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจแก่ลูกค้าใน
จุดเริ่ มต้น การที่ผวู ้ จิ ยั เลือกโรงแรมที่ต้ งั อยูใ่ กล้สุวรรณภูมิเพื่อทาการวิจยั นั้น เนื่ องจากเป็ นโรงแรมที่นกั ท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศเข้าพักเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่ อง การเดิ นทางไปยังสถานที่ ท่องเที่ ยวอื่น หรื อรอเพื่อเดิ นทางกลับ
ประเทศ ซึ่ งอาจถื อได้ว่าเป็ นสถานที่ แห่ งแรกหรื อแห่ งสุ ดท้ายที่ จะสร้ างความประทับใจแก่ นักท่ องเที่ ยวชาว
ต่างประเทศได้

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาคุณภาพบริ การของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมที่ต้ งั อยูใ่ กล้สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ
2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของลูกค้าที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพบริ การหรื อไม่

3. สมมติฐานการวิจัย
1) ลูกค้าที่ มีคุณลักษณะแตกต่างกัน มีการรับรู ้ในคุณภาพการบริ การของพนักงานต้อนรับส่ วนหน้า
ของโรงแรมแตกต่างกัน

4. กรอบแนวคิดในการการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
คุณลักษณะของผู้ใช้ บริการ
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลี่ย
6. สัญชาติ
7. วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ
8. ระยะเวลาที่เข้ามาใช้บริ การ
9. แหล่งข้อมูล

ตัวแปรตาม
คุณภาพการบริการของพนักงานต้ อนรั บส่ วน
หน้ าของโรงแรม
1.สิ่ งที่มองเห็นและสัมผัสได้ (Tangible)
2.ความน่าเชื่ อถือ (Reliability)
3.การตอบสนอง (Responsiveness)
4.ความมัน่ ใจ (Assurance)
5.ความเอาใจใส่ (Empathy)
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5. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้าพักในโรงแรมที่ต้ งั อยู่
ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิระหว่างวันที่ 18 สิ งหาคม – 30 กันยายน 2559 ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
ขนาดตัวอย่างคานวณจากสู ตรของคอแครน (1977, อ้างในธีรวุฒิ เอกะกุลม 2543) โดยให้มีระดับความ
เชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และมีค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 5 ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 385 คน
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างจานวนนักท่องเที่ ยวชาวต่างประเทศที่เข้าพักระหว่างวันที่ 18 สิ งหาคม – 30 กันยายน
2559 จากโรงแรม 5 แห่งที่เป็ นโรงแรมแนะนาสุดหรู ระดับ 4-5 ดาวที่ข้ ึนอยูบ่ นเว็ปไซต์ของท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ ได้แก่ 1) โรงแรมเลอ เมอริ เดี ยน สุ วรรณภูมิ กอล์ฟ รี สอร์ ท แอนด์ สปา 2) อมตลันตา รี สอร์ ท 3) โนโวเทล
แบงคอค สุ วรรณภูมิ แอร์ พอร์ ท 4) โรงแรมเบสท์เวสเทิ ร์น พรี เมียร์ อมาแรนท์ สนามบิ นสุ วรรณภูมิ และ 5) ซัม
มิท วินมิลล์ กอล์ฟ เรสซิ เดนซ์ (ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ, 2559) โดยผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์จานวน 77
ชุดจากแต่ละโรงแรม
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณลักษณะของผูใ้ ช้บริ การซึ่ งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน สัญชาติ วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ ระยะเวลาที่เข้ามาใช้บริ การ และแหล่งข้อมูลการจอง
ตัวแปรตาม ได้แก่ คุณภาพการบริ การของพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าของโรงแรมใน 5 ด้าน ได้แก่ สิ่ งที่
มองเห็ น และสัมผัสได้ (Tangible) ความน่ าเชื่ อ ถื อ (Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness) ความมัน่ ใจ
(Assurance) และ ความเอาใจใส่ (Empathy)
เครื่องมือในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามจานวน 3 ตอน โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถาม
ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน สัญชาติ วัตถุประสงค์ในการใช้บริ การ ระยะเวลาที่เข้ามาใช้บริ การ และแหล่งข้อมูลการจอง โดยมีลกั ษณะ
คาถามเป็ นชนิดปลายปิ ดที่มีคาตอบให้เลือกจากหลายคาตอบจานวน 9 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความคาดหวังและการรั บ รู ้ ในการให้บ ริ การของพนักงาน
ต้อนรับส่ วนหน้าของโรงแรมใน 5 ด้าน ๆ ละ 4 ข้อ รวมจานวน 20 ข้อ ได้แก่ ด้านสิ่ งที่ มองเห็ นและสัมผัสได้
ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง ความมัน่ ใจ และความเอาใจใส่ โดยรู ปแบบคาถามเป็ นแบบ Rating Scale ของลิเค
ริ ท์ (Likert Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับความคาดหวังและการรับรู้
เกณฑ์ การให้ คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
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การประเมินคุณภาพบริ การโดยใช้เครื่ องมือ SERVQUAL เพื่อหาความแตกต่างระหว่างความการรับรู ้
และความคาดหวังของลูกค้า ซึ่ งสามารถคานวณในแต่ละด้านของ SERVQUAL (Zeithamal และ Parasuraman,
2004, หน้า 48-52) ได้ดงั นี้
คุณภาพบริ การ = การรับรู ้ (Perceived Service – P) – ความคาดหวัง (Expected Service – E)
1) ถ้าคะแนนการรับรู ้มากกว่าคะแนนความคาดหวัง (P – E > 0) หมายถึงการส่ งมอบคุ ณภาพ
บริ การอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีและถ้าระดับคะแนนมากขึ้นแสดงว่าคุณภาพบริ การจะดีข้ ึนตามลาดับ
2) ถ้าคะแนนการรับรู ้น้อยกว่าคะแนนความคาดหวัง (P – E < 0) หมายถึงการส่ งมอบคุ ณภาพ
บริ การอยูใ่ นเกณฑ์ที่ไม่ดีและถ้าระดับคะแนนติดลบมากขึ้นแสดงว่าคุณภาพบริ การยิง่ ลดลงตามลาดับ
3) ถ้าคะแนนการรั บ รู ้ เท่ ากับคะแนนความคาดหวัง (P – E = 0) หมายถึ งการส่ งมอบคุ ณ ภาพ
บริ การที่พอเพียงแล้วเป็ นที่ยอมรับของผูใ้ ช้บริ การ
การทดสอบเครื่องมือ
การหาความเที่ ยงตรง (Validity) โดยนาแบบสอบถามที่ สร้างเสร็ จแล้วเสนอให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิดา้ น
การวิจยั เป็ นผูต้ รวจสอบแนะนา แก้ไข เนื้ อหาและภาษาที่ใช้ โดยทุกข้อคาถามมีค่าความเที่ยงตรงของ IOC ตั้งแต่
0.5-1.0 ผูว้ ิจยั ได้น าแบบสอบถามฉบับที่ ปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่าง
การหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วไปทาการ
ทดลองใช้กบั ผูต้ อบแบบสอบถามที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
เข้าใจตรงกับผูว้ ิจัยหรื อไม่ ก่ อนที่ จะน าไปเก็บข้อมูลจริ ง และนาข้อมูลที่ ได้มาคานวณหาค่าความเชื่ อมัน่ ของ
แบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามดังตารางที่1
ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมัน่ ของความคาดหวังและการรับรู ้
ค่าความเชื่อมัน่
ความคาดหวังก่อนได้รับ การรับรู ้จริ งหลังได้รับ
บริ การ
บริ การ
0.925
0.846

แบบสอบถามคุณภาพบริ การ
1. ด้านสิ่ งที่มองเห็นและสัมผัสได้ (Tangible)
2.
3.
4.
5.

ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ด้านการตอบสนอง (Responsiveness)
ด้านความมัน่ ใจ (Assurance)
ด้านความเอาใจใส่ (Empathy)
รวม

0.878
0.884
0.892
0.923
0.978

765

0.614
0.741
0.646
0.859
0.937
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัยได้ท าหนังสื อขออนุ ญ าตเก็บ ข้อมู ลจากผูจ้ ัด การทั่วไปของโรงแรมทั้ง 5 แห่ งที่ เลื อกเป็ นกลุ่ ม
ตัวอย่าง ซึ่ งได้รับอนุ ญาตให้แจกแบบสอบถามได้โดยนาแบบสอบถามให้พนักงานต้อนรับส่ วนหน้าเป็ นผูแ้ จก
ให้แก่ลูกค้าชาวต่างประเทศในขณะที่ ทาการลงทะเบี ยนเข้าพักเพื่อให้ลูกค้าทาแบบสอบถามในส่ วนของความ
คาดหวังในคุณภาพบริ การ และแจ้งให้ลูกค้านาแบบสอบถามมาคืนในขณะที่แจ้งออกจากโรงแรม โดยพนักงาน
ต้อนรับส่ วนหน้าจะแจ้งให้ลูกค้าทาแบบสอบถามให้ส่วนที่เป็ นการรับรู ้คุณภาพบริ การ เนื่ องจากข้อคาถามทั้ง 2
ส่วนอยูใ่ นแบบสอบถามฉบับเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่าผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นคนเดียวกัน การตอบแบบสอบถาม
ของกลุ่มตัวอย่างเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 18 สิ งหาคม – 30 กันยายน 2559
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั ทาการลงรหัส (Coding) ข้อมูลทุกชุด
และนาข้อมูลจากการลงรหัสมาทาการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ ดังนี้
1) ข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และ
ร้อยละ
2) ข้อมูลระดับความคาดหวังและการรับรู ้คุณภาพการบริ การของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย
เลขคณิ ต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาแนกตามแต่ละด้าน
3) การวิเคราะห์คุณภาพบริ การโดยการคานวณผลต่างของค่าเฉลี่ยของการรับรู ้ในบริ การลบด้วยค่าเฉลี่ย
ของความคาดหวัง
4) ใช้ t-test ในการทดสอบคุ ณภาพบริ การที่ แตกต่างกัน เนื่ องจากความแตกต่างของคุณลักษณะของ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี 2 กลุ่ม และใช้สถิติ F-test (One Way ANOVA) ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนของการ
ทดสอบคุณภาพบริ การที่แตกต่างกัน เนื่องจากความแตกต่างของคุณลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถามตั้งแต่ 3 กลุ่ม

6. สรุ ปผลการวิจัย
1) การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์จานวน 385 ชุด คุณลักษณะของผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุเฉลี่ ยระหว่าง 35-45 ปี การศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี เป็ นพนักงาน
บริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนระหว่าง $ 3,500 – 5,000 มี วตั ถุประสงค์ในการใช้บริ การ เพื่อ การ
เดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ระยะเวลาที่เข้ามาใช้บริ การ 1 คืน และแหล่งข้อมูลการจองห้องพัก จากการ
หาบนเว็ปไซต์
2) คุณภาพบริ การของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมที่ต้ งั อยูใ่ กล้สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัด
สมุทรปราการ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คุณภาพบริ การของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมที่ต้ งั อยูใ่ กล้สนามบินสุวรรณภูมิ
คุณภาพการบริ การ ทั้ง 5 ด้าน

การรับรู ้
(P)
4.48
4.46
4.26
4.32
4.24
4.38

1. สิ่ งที่มองเห็นและสัมผัสได้
2. ความน่าเชื่อถือ
3. การตอบสนอง
4. ความมัน่ ใจ
5. ความเอาใจใส่
รวม

ความ
คาดหวัง
(E)
4.31
4.34
4.46
4.27
4.10
4.27

ผลต่าง

ระดับ

0.17
0.12
-0.20
0.05
0.14
0.11

ดี
ดี
ไม่ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 2 คุณภาพบริ การของพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.11 นับว่าเป็ นการส่ งมอบ
คุณภาพบริ การอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี (P - E > 0) ลูกค้าที่มาใช้บริ การประเมินคุณภาพบริ การอยูใ่ นเกณฑ์ดีใน 4 ด้านโดย
เรี ยงลาดับ คื อ ด้านสิ่ งที่ มองเห็ น และสัม ผัสได้ ด้านความเอาใจใส่ ด้านความน่ าเชื่ อถือ และด้านความมัน่ ใจ
ยกเว้นด้านการตอบสนองที่มีคุณภาพบริ การไม่ดี
3) จากการทดสอบสมมติ ฐ านเกี่ ย วกับ ลู กค้าที่ มี คุ ณ ลัก ษณะแตกต่ างกัน มี ก ารรั บ รู ้ ใ นคุ ณ ภาพการ
ให้บ ริ การของพนัก งานต้อนรั บ ส่ วนหน้าของโรงแรมที่ ต้ งั อยู่ใกล้ส นามบิ น สุ วรรณภู มิที่ แตกต่ างกัน ผลการ
ทดสอบสมมติฐานเป็ นดังตารางที่ 3 ซึ่ งสามารถสรุ ปได้วา่ ลูกค้าที่ มีคุณลักษณะด้านระดับการศึ กษา รายได้ต่อ
เดื อน และแหล่งข้อมูลการจองห้องพักที่ แตกต่างกัน มีการรับรู ้คุณภาพบริ การของพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 สรุ ปการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติ ฐ าน ลัก ษณะผู ้ใ ช้บ ริ การที่ แ ตกต่ า งกัน มี
มุมมองในคุณภาพบริ การที่แตกต่างกัน
1. คุ ณภาพการบริ การที่ แตกต่างกัน ตามลักษณะ
ผูใ้ ช้บริ การจาแนกตามเพศที่แตกต่างกัน
2. คุ ณ ภาพการบริ การที่ แตกต่างกัน ตามลักษณะ
ผูใ้ ช้บริ การจาแนกตามอายุที่แตกต่างกัน
3. คุ ณ ภาพการบริ การที่ แตกต่างกัน ตามลักษณะ
ผูใ้ ช้บริ การจาแนกตามระดับการศึ กษาที่ แตกต่าง
กัน
4. คุ ณ ภาพการบริ การที่ แตกต่างกัน ตามลักษณะ
ผูใ้ ช้บริ การจาแนกตามอาชีพที่แตกต่างกัน

Sig.

เครื่ องมือทางสถิติ

0.243

Independent Sample ปฏิเสธสมมติฐาน
t-test
F-test (One Way ปฏิเสธสมมติฐาน
ANOVA)
F-test (One Way ยอมรับสมมติฐาน
ANOVA)

0.362
0.000*

0.142
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สมมติฐาน

Sig.

เครื่ องมือทางสถิติ

5. คุ ณ ภาพการบริ การที่ แตกต่างกัน ตามลักษณะ
ผูใ้ ช้บริ การจาแนกตามรายได้ต่อเดื อนที่ แตกต่าง
กัน
6. คุ ณ ภาพการบริ การที่ แตกต่างกัน ตามลักษณะ
ผูใ้ ช้บริ การจาแนกตามสัญชาติที่แตกต่างกัน
7. คุ ณ ภาพการบริ การที่ แตกต่างกัน ตามลักษณะ
ผูใ้ ช้บริ การจาแนกตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
8. คุ ณ ภาพการบริ การที่ แตกต่างกัน ตามลักษณะ
ผูใ้ ช้บริ การจาแนกตามระยะเวลาที่ พกั ที่ แตกต่าง
กัน
9. คุ ณ ภาพการบริ การที่ แตกต่างกัน ตามลักษณะ
ผู ้ใ ช้บ ริ ก ารจ าแนกตามแหล่ ง ข้อ มู ล การจองที่
แตกต่างกัน

0.015*

F-test (One Way ยอมรับสมมติฐาน
ANOVA)

0.526

F-test (One Way ปฏิเสธสมมติฐาน
ANOVA)
F-test (One Way ปฏิเสธสมมติฐาน
ANOVA)
F-test (One Way ปฏิเสธสมมติฐาน
ANOVA)

0.442
0.632

0.000*

ผลการทดสอบ

F-test (One Way ยอมรับสมมติฐาน
ANOVA)

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7. อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง คุณภาพการบริ การของพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าของโรงแรมที่ต้ งั อยูใ่ กล้สนามบินสุ วรรณ
ภูมิ ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
1) ลูกค้าที่ เป็ นนักท่ องเที่ ยวชาวต่างประเทศที่ เข้าพักในโรงแรมที่ ต้ งั อยู่ใกล้สนามบิ น สุ วรรณภูมิได้
ประเมินการรับรู ้ในบริ การที่สูงกว่าความคาดหวังเท่ากับ 0.11 ส่งผลให้มีคุณภาพบริ การในระดับที่ดี อาจเนื่องจาก
ทางโรงแรมมีระบบการฝึ กอบรม และให้ความรู ้แก่พนักงานที่มีประสิ ทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kang,
James, และ Alexandris (2002) ที่ กล่ า วไว้ว่ า ระบบการฝึ กอบรมตามกรอบคุ ณ ภาพบริ การ 5 ด้ า นของ
SERVQUAL ให้แก่พนักงานโรงแรม สามารถที่จะสร้างคุณภาพการให้บริ การแก่ลูกค้าได้ แต่จากผลการวิจยั พบว่า
ด้านการตอบสนองยังมีคุณภาพบริ การที่ไม่ดี เนื่ องจากพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าให้ขอ้ มูลหรื อการตอบข้อซักถามที่ ยงั
ขาดความชัดเจนและถูกต้อง
2) การเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของคุณลักษณะของผูใ้ ช้บริ การที่ มีต่อมุมมองในคุณภาพการบริ การ
พบว่าความแตกต่างของคุ ณ ลักษณะด้านระดับการศึ กษา รายได้ต่อ เดื อน และการเข้าถึ งแหล่งข้อมูลการจอง
ห้องพักส่ งผลต่อการรับรู ้ในคุณ ภาพบริ การที่ แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากลูกค้าที่ เลื อกใช้บริ การโรงแรมมี ความ
หลากหลายทาให้เกิดมุมมองที่หลากหลาย เพราะเชื่อถือในเรื่ องการบริ หารจัดการที่ดีและความชานาญและความ
เพียงพอของพนักงานสามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือได้เป็ นอย่างดี ซึ่งทาให้ผใู ้ ช้บริ การเห็นถึงความห่ วงใยและ
ความใส่ ใจลูกค้าเป็ นอย่างดีตามมาตรฐานของโรงแรม จึงทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดมุมมองการรับรู ้คุณภาพบริ การที่ดี
แต่มีดา้ นการตอบสนองที่ยงั มีคุณภาพบริ การไม่ดี ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของศุภลักษณ์ สุ ริยะ (2556) เรื่ องแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการบริ การของแผนกต้อนรับส่ วนหน้าโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ ยวอาเซี ยน กรณี ศึกษา
โรงแรมบูติก กรุ งเทพมหานคร ที่มีผลการวิจยั พบว่านักท่องเที่ยวอาเซียนมีความคาดหวังต่อสูงกว่าการรับรู ้ในทุก
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ด้าน โดยช่องว่างที่ ควรได้รับการปรับปรุ งแก้ไขเป็ นอันดับแรกคือ คุณลักษณะด้านการให้ความมัน่ ใจทั้งนี้ เพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้กบั นักท่องเที่ยวอาเซี ยนการทาความเข้าใจในความคาดหวังและการรับรู ้ของนักท่องเที่ยว
อาเซี ยนปั จจัยคุ ณ ภาพการบริ การและการประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ การจะเป็ นส่ วนสาคัญ ที่ จะช่ วยให้ผูบ้ ริ หาร
ผูจ้ ดั การโรงแรมและพนักงานสามารถมองเห็นจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุ งกลยุทธ์ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ ยวอาเซี ยนได้ยา่ งมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งนาไปสู่ การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจต่อไป

8. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
การวิจยั นี้ เป็ นการสารวจคุ ณภาพการบริ การของพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าของโรงแรมที่ ต้ งั อยู่ใกล้
สนามบินสุ วรรณภูมิ ผูว้ ิจยั เสนอแนะให้ทางโรงแรมพัฒนาพนักงานต้อนรับส่วนหน้าในส่ วนของคุณภาพบริ การ
ด้านการตอบสนองโดยเน้นเรื่ องของการทาความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและการแก้ไขปั ญหา โดยเฉพาะ
ลูกค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มที่มีการศึกษาที่ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี อาจเนื่ องจากเป็ นกลุ่มที่ยงั มีวฒ
ุ ิภาวะไม่สูง
การตัดสิ นใจต่าง ๆ ยังขึ้นกับอารมณ์ ลูกค้ากลุ่มที่มีรายได้สูง ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีตาแหน่งหน้าที่การงานในระดับสูง มี
ความคาดหวังในด้านการตอบสนองที่สูง และ กลุ่มที่จองห้องพักโดยการแนะนาจากผูอ้ ื่น ที่ต้ งั ความคาดหวังใน
คุณภาพบริ การที่สูงกว่ากลุ่มที่ทาการจองมาเอง
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1) การวิจยั ในครั้งนี้ จากัดเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นโรงแรมที่ ต้ งั อยู่ใกล้สนามบิ นสุ วรรณภูมิจานวน 5
แห่ งที่มีชื่อขึ้นอยูใ่ นเว็ปไซต์ของท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างให้
ครอบคลุมทัว่ ทั้งกรุ งเทพฯ เนื่องจากเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศไทย เพื่อให้โรงแรมต่าง ๆ ได้ทราบ
ถึงสมรรถนะของพนักงานต้อนรับส่ วนหน้าเกี่ ยวกับการส่ งมอบคุณ ภาพบริ การ เพื่อจะได้นามาปรับปรุ งการ
ให้บริ การและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงขึ้น
2) ควรเพิ่มตัวแปรที่ เกี่ยวกับคุณลักษณะของลูกค้า เช่น ช่วงเวลาที่ ลูกค้าลงทะเบี ยนเข้าพักในโรงแรม
ภาษาที่ ใช้ในการสื่ อสารกับพนักงานต้อนรับส่ วนหน้า เป็ นต้น และตัวแปรที่ เกี่ ยวกับทัศนะคติของลูกค้าที่ มีต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดของโรงแรมที่เข้าพัก เพื่อนาผลการวิจยั ที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการตลาด
ให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การมากยิง่ ขึ้น
3) ควรเพิ่มการขั้นตอนการสัมภาษณ์ลูกค้าที่ เข้าพัก เพื่อให้เกิ ดการค้นพบปั จจัยใหม่ๆ ที่ อาจส่ งผลต่อ
คุณภาพการบริ การของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมต่อไป
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(Reliability, Assurance, Tangibles, Empathy, Responsiveness) ที่ เป็ นโมเดลของการประเมิ น คุ ณภาพของการ
บริ ก าร ต่ อ 3 มุ ม มอง 3P ได้แ ก่ การบริ ก ารของพนั ก งาน (people) ระบบของการบริ ก าร (process) และ
สภาพแวดล้อมที่เป็ นภายภาพ (physical evidence)
รู ป แบบการวิจัย เป็ นการเก็บแบบสอบถามจากผูใ้ ช้บริ การ ได้จานวน 478 ตัวอย่างจากผูใ้ ช้บ ริ การ
ร้านอาหารญี่ ปุ่น ในศูนย์การค้า และ แหล่งที่ มีร้านอาหารญี่ ปุ่นอยู่มาก ในเขตกรุ งเทพฯ เครื่ องมือที่ ใช้ในการ
ประมวลและวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ t-test และ F-test ในการวิเคราะห์
นั้น ได้ใช้โปรแกรมสถิติสาเร็ จรู ป และได้มีการทา Focus group เชิงพรรณนา
จากผลการศึ กษา พบว่า 1. ผูต้ อบแบบสอบถามแยกตามรายได้ โดยรวมทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อ
การบริ การของพนักงานในระดับมาก ต่อระบบการบริ การในระดับมาก ต่อสิ่ งแวดล้อมในระดับมาก 2. ผูต้ อบ
แบบสอบถามแยกตามประสบการณ์เคยไปญี่ปุ่น ผูม้ ีประสบการณ์ พอใจ ทั้งการบริ การของพนักงาน ระบบการ
บริ การ สิ่ งแวดล้อมในระดับมาก ในขณะที่ผไู ้ ม่มีประสบการณ์ พอใจ การบริ การของพนักงาน และ สิ่ งแวดล้อม
ในระดับมาก แต่ พอใจต่อระบบบริ การ ในระดับปานกลาง 3. ผูต้ อบแบบสอบถามแยกตามความถี่ในการใช้
บริ การ ทุกกลุ่ม มีความพึงพอใจ ทั้งสามด้านในระดับมาก 4. ผูต้ อบแบบสอบถามแยกตามค่าใช้จ่ายในการใช้
บริ การ ทุกกลุ่ม มีความพึงพอใจทั้งสามด้านในระดับมาก
คาสาคัญ: คุณภาพของการบริ การ ร้านอาหารญี่ปุ่น 3P, RATER

ABSTRACT
This study aims to investigate the behavior of Thai customer and evaluate satisfaction level on
service quality of Japanese restaurant in Thailand. RATER (Reliability, Assurance, Tangibles, Empathy,
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Responsiveness) model is used to evaluated service quality by applied to service marketing factors, 3P : people,
process and physical evidence.
The data collecting method is using questionnaire, and 478 research samples were collected from
consumers from shopping center and Japanese restaurant street in Bangkok. Data analysis used in this study
are mean, standard deviation, t-test and F-test by using standard analytical program.
The results of the study are
1. Customers classified by income . All groups are satisfied with people, process and physical
evidence in high level. 2. Customers who have experience to japan are satisfied with people, process and
physical evidence in high level, but who have no experience are satisfied with people and physical evidence in
high level, with process in medium level. 3. Customers classified by frequency of using service are satisfied
with people, process and physical evidence in high level. 4. Customers classified by expense of using service
are satisfied with people, process and physical evidence in high level.
KEYWORDS: Service Quality, Japanese Restaurant, 3P, RATER

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในปั จจุบัน อาหารญี่ ปุ่นเป็ นที่ นิยมอย่างมากในประเทศไทย ส่ วนหนึ่ งนั้นมาจาก คนไทยไปเที่ ยวที่
ประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น ข้อมูลในปี 2015 ปรากฏว่า คนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่น ประมาณ 8 แสนคน เทียบกับปี 2014 ซึ่ ง
ยังไม่ได้รับการผ่อนผันเรื่ องวีซ่า แล้ว เพิ่มขึ้ น ประมาณ 3 เท่ า (การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย 2016) จานวน
ร้านอาหารญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วตั้งแต่ช่วงระยะเวลาประมาณปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) จานวน ร้านอาหาร
ญี่ปุ่นเปิ ดบริ การอยูท่ วั่ ประเทศไทยในปี 2557 มี 2,121 ร้าน ในปี 2558 มีจานวน 2,346 ร้าน (เพิ่มขึ้น 11.5%) โดย
ร้านอาหารญี่ ปุ่ นส่ วนใหญ่ อยู่ในกรุ งเทพฯ และ ปริ ม ณฑล ประมาณ 67% (ข้อมู ลจาก JRO (Organization to
Promote Japanese Restaurants Abroad องค์การส่ งเสริ มร้านอาหารญี่ปุ่นในต่างประเทศ) ค.ศ.2015) ในช่วงแรก
ทางด้านตลาดร้านอาหารญี่ ปุ่นนั้น คาดว่า มี ประมาณ 2.35 หมื่ นล้านบาท เติ บโตปี ละ 10-15% โดย
ในช่วง 4-5 ปี ที่ ผ่านมา มีอตั ราการเติบโต เฉลี่ย 15% (กรุ งเทพ ฯ ธุ รกิ จ 18 กันยายน 2560) ความนิ ยมของการ
รับประทานอาหารต่างประเทศนั้น จากการสารวจผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพฯ นิยมอาหารญี่ปุ่น 66.6% เป็ นอันดับหนึ่ ง
เหตุผลคือ รสชาติดี 40.5% คานึ งถึงสุ ขภาพ 28.5% สะอาด ใช้วตั ถุดิบชั้นดี 10.5 % อื่น 10.5 % (อ้างอิงข้อมูล
จาก “การสารวจทัศนคติผบู ้ ริ โภคต่างประเทศต่ออาหารญี่ปุ่น” โดยองค์การส่ งเสริ มการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น
กรุ งเทพฯ (JETRO Bangkok) มีนาคม 2015)
เหตุผลที่ อาหารญี่ปุ่นเป็ นที่ นิยมอย่างมาก เพราะว่าในปั จจุบนั ร้านอาหารญี่ ปุ่นได้ปรับเปลี่ยนรสชาติ
เพื่อให้ถูกปากลูกค้าคนไทย ปั จจุบนั ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงในความนิ ยมต่ออาหารญี่ปุ่น คือผูบ้ ริ โภคคนไทย
เริ่ มค้นหา และรับประทาน อาหารที่มีรสชาติด้ งั เดิมของญี่ปุ่นมากขึ้น (JETRO Bangkok 23 July 2014)
การมีร้านอาหารญี่ปุ่นเป็ นจานวนมากนี้ เป็ นนโยบายการส่ งออกทางด้านวัฒนธรรมอย่างหนึ่ งของญี่ปุ่น
ไปสู่ นานาชาติ ร้านอาหาร หรื อภัตตาคารญี่ ปุ่น เป็ นที่ รู้จัก และ ชื่ นชอบไปทั่วโลก เพราะนอกจากเรื่ องศิ ลปะ
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อาหารที่เป็ นแบบตะวันออกสไตล์ญี่ปุ่นแล้ว ยังมีระบบการให้การบริ การที่เป็ นเลิศน่าประทับใจอีกมากด้วย การ
บริ ก ารสไตล์ญี่ ปุ่ นนั้น สามารถพัฒ นาจนประสบความส าเร็ จเป็ นที่ ยอมรั บ ของนานาชาติ ว่า มี ความเป็ นเลิ ศ
(Masami Tajima, 2015)
ดังนั้น จึ งเป็ นสิ่ งที่ น่าศึกษาอย่างยิ่งว่า ร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย (ต่อไปจะเรี ยกว่า “ร้านอาหาร
ญี่ปุ่น”) นั้น นอกจากความเป็ นอาหารญี่ปุ่นแล้ว มีคุณภาพการบริ การซึ่งได้แก่ People, Process, Physical evidence
เป็ นที่พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคคนไทยมากน้อยเพียงใด จึงสามารถทาให้สามารถขยายจานวนได้อย่างรวดเร็ วเช่นนี้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษา พฤติกรรมการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคคนไทย และประเมินระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
บริ การของร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย
2. ศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริ การกับความพึง
พอใจ ต่อคุณภาพการบริ การของร้านอาหารญี่ปุ่น ว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ได้กาหนดตัวแปรในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้
บริการ
- รายได้
- ประสบการณ์ เคยไปญี่ปนุ่
- ความถี่ในการใช้ บริการ
- ค่ าใช้ จ่ายต่ อครั้งในการใช้ บริการ

ตัวแปรตาม
คุณภาพการบริการ
- ด้านพนักงานให้บริ การ
- ด้านระบบการบริ การ
- ด้านสิ่ งแวดล้อมการบริ การ

แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ส่วนประสมทางการตลาด สาหรับ ธุรกิจบริ การ (Marketing mix for Service business)
ส่วนประสมทางการตลาด สาหรับตลาดธุรกิจบริ การนั้น นอกจากจะมี 4Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (product)
ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) และการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) จะมีเพิ่มขึ้นมาอีก 3Ps นั้น
ได้แก่ 1.พนักงานหรื อบุคคล (People) 2. กระบวนการ (Process) และ 3. สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical
Evidence) (ชัยชุมพล ชาวประเสริ ฐ 2552 )
2. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน คุณภาพของการบริ การ (Service Quality Evaluation)
การประเมินคุณภาพของการบริ การนั้น ใช้ทฤษฎีการประเมินคุณภาพของการบริ การ ที่เรี ยกว่า Service
Quality modelหรื อที่เรี ยกสั้นๆ ว่า SERVQUAL นั้น Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) ได้ให้คาจากัดความ
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ว่า “เป็ น กรอบคุณภาพการบริ การ (Service Quality Framework)” ซึ่งได้พฒั นาขึ้นในในทศวรรษ 1980 และ ได้มี
การปรั บ ปรุ ง Model ขึ้ น ใหม่ ในต้น ทศวรรษ 1990 และ โดยปรั บ ลดปั จจัยการกาหนดคุ ณ ภาพเหลื อเพี ยง 5
มุมมองเรี ยกว่า SERVQUAL Dimension และใช้ตวั ย่อว่า RATER ได้แก่
1) ความน่าเชื่อถือ (R: Reliability) หมายถึง ผูใ้ ห้บริ การต้องแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ ให้บริ การ
ตามที่ให้สญ
ั ญาไว้ ตรงตามความต้องการของลูกค้า
2) การสร้างความมัน่ ใจ (A: Assurance)หมายถึง ผูใ้ ห้บริ การต้องสร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า เมื่อลูกค้ามา
ติดต่อ สุภาพอ่อนน้อม และมีความรู ้ในงานบริ การเป็ นอย่างดี
3) องค์ประกอบทางกายภาพ (T: Tangibles)หมายถึงสิ่ งอานวยความสะดวกอุปกรณ์ต่างๆดูสวยงาม
ทันสมัย บุคลากรมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ
4) การดูแลเอาใจใส่ (E: Empathy)หมายถึง การให้ความสนใจและเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่าง
เอาใจใส่ การตอบสนองต่อลูกค้า
5) ความรวดเร็ วในการให้บริ การ (R: Responsiveness)หมายถึงความตั้งใจที่แสดงถึงความพร้อม ยินดี
ให้บริ การเสมอและรวดเร็ ว (Zeithaml, Parasuraman, & Berry,1990)
แนวคิดของ Zeithaml, Parasuraman, & Berry ดังกล่าวสามารถนามาประเมิ นและพัฒนาคุณภาพการ
บริ การที่ เป็ นเลิศได้ โดยการวัดและคานวณค่าผลลัพธ์ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้ากับการรับรู ้
บริ การของลูกค้า
Emel Kursunluoglu Yarimoglu (2014) กล่าวว่า “SERQUAL เป็ น โมเดลที่ ใช้กันมากที่ สุดในการวัด
คุณภาพของการบริ การ.... ปั จจัยสาคัญก็คือ physical environment, person, process…”
Kotler & Keller (2006) กล่าวว่า ความคาดหวังของลูกค้า จะมีบทบาทสาคัญต่อประสบการณ์การรับริ
การ และความคาดหวัง ดังนั้นบริ ษทั จะต้องบริ หารคุณภาพการบริ การ โดยเข้าใจถึงความพยายามในการนาเสนอ
บริ การแต่ละครั้ง”
Lovelock (Lovelock and Wright , 2003) ได้กล่าวถึง ช่องว่างของคุณภาพ (Quality Gap) ไว้วา่ “ในการ
ดาเนินการให้บริ การ สร้างความประหลาดใจ และทาให้ลูกค้าเกิดความพอใจได้ เนื่องจากระดับการให้บริ การอยู่
เหนือความปรารถนา ซึ่งลูกค้าจะมองว่า เป็ นบริ การที่มีคุณภาพที่ดีเลิศ”
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
กฤชฐา ตรู วิเชี ยร ผศ.ดร. นันทสารี สุ ขโต (2560) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วน
ประสบทางการตลาดด้านราคามากที่ สุด เห็ นด้วยมากที่ สุดกับการเลือกรับประทานอาหารญี่ปุ่นเพราะต้องการ
เปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร
นัฐพล จากาจร และชุ ติมาวดี ทองจี น (2559) พบว่า ผลการทดสอบสมมติ ฐาน ปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดบริ การ คุณภาพการบริ การ และภาพลักษณ์ของแบรนด์ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกร้านอาหารบุฟเฟต์
ญี่ปุ่นในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ภวัต วรรณพิณ (2555) พบว่า เมื่อเปรี ยบเที ยบกันระหว่างความคาดหวัง และการรับรู ้จริ งต่อคุณภาพ
บริ การ ผลที่ได้คือ ระดับการรับรู ้จริ งต่อคุณภาพบริ การมีค่าเฉลี่ยมากกว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของความคาดหวัง จึ ง
สรุ ปว่า ลูกค้ามีความพอใจต่อคุณภาพการบริ การของร้าน True Coffee สาขาในมหาวิทยาลัย
รักษ์สิการณ์ วิเศษสี (2554) พบว่าหัวข้อที่ มีผลต่อความพึงพอใจสู งสุ ด คือ อาหารมีรสชาติอร่ อยแบบ
อาหารญี่ปุ่นแท้ ๆ และหัวข้อที่ลูกค้ามีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ลูกค้ามัน่ ใจว่าคุณภาพของอาหารเหมาะสมกับ
ราคา

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) เป็ นการสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ร้านอาหารญี่ปุ่นต่อคุณภาพการบริ การของร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย และทาการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริ การกับความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการบริ การของร้านอาหาร
ญี่ปุ่น ว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่
4.2 การเลือกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือกลุ่มผูบ้ ริ โภคตามศูนย์การค้า หรื อ ศูนย์รวมร้านอาหารญี่ปุ่นใน
เขตกรุ งเทพฯ จานวนตัวอย่างคานวณตามขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) จานวนไม่นอ้ ยกว่า 400
ตัวอย่าง
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น
1.แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไป และพฤติ ก รรมการไปรั บ ประทานอาหาร
ร้านอาหารญี่ปุ่นของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถาม ต่อ คุณภาพการบริ การ
ของร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิจยั โดยใช้แบบสอบถาม
ซึ่ ง แบบสอบถามนี้ ได้มี ก ารตรวจหาค่ าความเที่ ย งตรงของเนื้ อ หาโดยใช้ค่ าดัช นี ค วามสอดคล้อ ง
(IOC:Intem-Objective Congruence Index) ได้ค่า เท่ากับ 0.96 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่า แบบสอบถามมีความ
เที่ ย งตรงสามารถน าไปใช้สารวจข้อ มู ล ได้ และได้ป ระเมิ น ความน่ าเชื่ อ ถื อ (Reliability Analysis) ด้ว ยวิธี ค่ า
สัม ประสิ ท ธิ์ ความเชื่ อมั่น ของ ครอนบาค อัลฟา (Cronbach’s Alpha) ได้ค่ า อัลฟาอยู่ที่ 0.78 แสดงว่า มี ค วาม
น่าเชื่อถือค่อนข้างสูง
2. การท า Focus group โดยการรวบรวม ผูม้ ี ป ระสบการณ์ รับประทานอาหารญี่ ปุ่ น ให้ความเห็ นต่ อ
คุณภาพการบริ การของร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย มีผเู ้ ข้าร่ วม Focus group จานวน 10 คน ทาไปพร้อมกับ
เก็บ Questionaire
4.4 วิธีการจัดกระทาข้ อมูล วิธีการการวิเคราะห์ ข้อมูล และสถิตทิ ใี่ ช้
1. การประมวลผลข้อมูลโดยแปลงให้อยูใ่ นรู ปของรหัสและแปลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
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2. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) เป็ นรายข้อและรายด้าน
3. หาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของแบบสอบถามเป็ นรายข้อและรายด้าน
4. แปลความหมายค่าเฉลี่ยน้ าหนักคาถามตามหลักการอันตรภาคชั้น 5 ชั้น ต่าสุ ด 1.00 พึงพอใจน้อย
ที่สุด สูงสุด 5.00 พึงพอใจมากที่สุด
5. วิธีการทางสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน
5.1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้สูตร Independent Ttest
5.2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่มขึ้นไป นั้นโดยใช้สูตร
การทดสอบเอฟ (F-test) โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)

5. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ได้ทาการเก็บข้อมูลกับบุคคลทัว่ ไป โดยใช้กลุม่ ตัวอย่าง ซึ่งทาการเก็บข้อมูล กลับคืนมา
478 ชุด ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล และนาเสนอผลการวิเคราะห์และแปล ความหมายดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการ ต่ อ คุณภาพการบริการของร้ านอาหารญี่ปุ่นใน ประเทศไทย
ตารางที่ 1.1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การของร้านอาหารของ
กลุ่มตัวอย่าง ด้ านการบริการของพนักงาน (Person)
ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
ระดับความพึง
x̄
SD
พอใจ
1. พนักงาน ขอโทษลูกค้าเสมอ เมื่อมีการบริ การที่ล่าช้า
3.70
0.80
มาก
2. พนักงานมีใบหน้ายิม้ แย้มอยูเ่ สมอ ในขณะบริ การ
มาก
3.68
0.80
ลูกค้า
3. พนักงานพูดจา ตอบคาถามลูกค้า ด้วยคาพูดที่ไพเราะ
3.61
0.81
มาก
4. พนักงานตอบคาถามลูกค้าได้อย่างถูกต้องเสมอ
3.56
0.79
มาก
5. พนักงาน สามารถบริ การด้วยความแคล่วคล่องว่องไว
3.55
0.82
มาก
6. พนักงานเวลาเสริ ฟอาหารจะตรวจสอบก่อนเสมอ
3.53
0.79
มาก
7. เมื่อลูกค้าเรี ยกพนักงาน พนักงานตอบรับลูกค้าด้วย
ปานกลาง
3.47
0.91
ความรวดเร็ ว
รวม
3.61
0.77
มาก
จากตารางที่ 1.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริ การของร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย
ด้านการบริ การของพนักงานร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̄= 3.61)
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ตารางที1่ .2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อการบริ การของร้านอาหารของกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้ านระบบการบริการ (Process)
ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
ระดับความพึง
x̄
SD
พอใจ
1. การจัดอาหารในภาชนะ มีความสวยงาม
3.90
0.82
มาก
2. เมนูอาหารที่สงั่ กับ เมนูอาหารที่ได้รับ ตรงกัน
3.82
0.86
มาก
3. เมนูอาหาร นั้น มีรูปภาพ และคาอธิบายที่เข้าใจได้ง่าย
3.75
0.86
มาก
4. รสชาติอาหารที่ได้ ตรงกับความคาดหวัง
3.63
0.81
มาก
5. การคิดเงิน(เช็คบิล) นั้นมีความรวดเร็ วมาก
3.42
0.88
ปานกลาง
6. ระยะเวลาที่ตอ้ งรอเข้าร้านนั้น ไม่นานจนเกินไป
3.55
0.95
มาก
7. ระยะเวลาของการเสริ ฟอาหาร มีความรวดเร็ ว
3.32
0.80
ปานกลาง
รวม
3.52
0.87
มาก
จากตารางที่ 1.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริ การของร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย
ด้านระบบการบริ การของร้านอาหารโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̄= 3.52)
ตารางที่ 1.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การของร้านอาหารของ
กลุ่มตัวอย่าง ด้ านสภาพแวดล้อมการบริการ (Physical evidence)
ระดับความพึง
ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
x̄
SD
พอใจ
1. ที่นงั่ และอุปกรณ์ต่างๆ มีความสะอาด และ ไม่
3.83
0.85
มาก
แตกหักเสี ยหาย
2. พนักงานแต่งกายสุภาพ เรี ยบร้อย สวยงาม
3.78
0.80
มาก
3. บนโต๊ะ มีเตรี ยมอุปกรณ์ที่จาเป็ นไว้ครบครัน
3.75
0.84
มาก
4. ภายในร้านมีบรรยากาศที่น่าประทับใจ
3.65
0.80
มาก
5. หน้าร้านมีบรรยากาศที่ดี
3.61
0.79
มาก
6. มีการจัดที่นงั่ เป็ นสัดเป็ นส่วน
3.57
0.88
มาก
7. ไม่มีเสี ยงรบกวน
3.45
0.92
ปานกลาง
รวม
3.61
0.83
มาก
จากตารางที่ 1.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริ การของร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย
ด้านสภาพแวดล้อมของร้านอาหารโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̄ = 3.61)
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ตอนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่ างระหว่ างปัจจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้
บริการกับความพึงพอใจ ต่ อคุณภาพการบริการของร้ านอาหารญี่ปนุ่
ในการวิเคราะห์ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้บริ การกับ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การของร้านอาหารของกลุ่มตัวอย่างนั้นใช้การทดสอบค่าt-Test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวf-test (One Way Analysis Of Variance) โดยมีสมมุติฐานดังต่อไปนี้
H0 ปั จจัยที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ค่า* น้อยกว่า 0.05
Ha ปั จจัยที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ค่า * เท่ากับ หรื อมากกว่า 0.05
ในการทดสอบสมมติ ฐานโดยใช้สถิติ t-Test เปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยโดยตัวแปร
อิสระ (Independent Variables) ที่มีคาตอบมากกว่า 2 กลุ่ม ครั้งนี้ ได้เลือกเอา ตัวแปรที่เป็ นปั จจัยที่มีนยั ยะสาคัญ
เพียง 4 ตัว ได้แก่ 1. รายได้ 2. ประสบการณ์เคยไปประเทศญี่ปุ่น 3. ความถี่ในการรับประทานอาหารญี่ปุ่น 4.
ค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารญี่ปุ่นแต่ละครั้ง
1. จาแนกตามรายได้ ด้านการบริ การของพนักงาน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̄=3.66)
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าได้ค่าสถิติที่คานวณ (F) เท่ากับ 3.56 ค่า (Sig.) เท่ากับ 0.01 ซึ่งน้อยกว่า
ค่าระดับนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จึ งยอมรับ สมมติฐานที่ ต้ งั ไว้แสดงว่าปั จจัยส่ วนบุ คคลได้แก่รายได้ที่
แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจต่อการบริ การของร้านอาหารญี่ ปุ่น ด้านการบริ การของพนักงาน
แตกต่างกัน
2. จาแนกตามรายได้ ด้านระบบการบริ การ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̄ = 3.56)
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าได้ค่าสถิติที่คานวณ (F) เท่ากับ 1.60 ค่า (Sig.) เท่ากับ 0.81 ซึ่ งมากกว่า
ค่าระดับนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จึ งยอมรับ สมมติฐานที่ ต้ งั ไว้แสดงว่าปั จจัยส่ วนบุ คคลได้แก่รายได้ที่
แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริ การของร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านระบบการบริ การไม่แตกต่าง
กัน
3. จาแนกตามรายได้ ด้านสภาพแวดล้อม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̄= 3.69)
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าได้ค่าสถิติที่คานวณ (F) เท่ากับ 4.53 ค่า (Sig.) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า
ค่าระดับนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จึ งยอมรับ สมมติฐานที่ ต้ งั ไว้แสดงว่าปั จจัยส่ วนบุ คคลได้แก่รายได้ที่
แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริ การของร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านสภาพแวดล้อมแตกต่าง
4. จาแนกตามประสบการณ์เคยไปญี่ปุ่น ด้านการบริ การของพนักงาน
กลุ่มตัวอย่างที่เคยมีประสบการณ์มีความคิดเห็นในระดับมาก (x̄= 3.64) และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (x̄= 3.56) ตามลาดับ
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าได้ค่า (t) เท่ากับ1.26 และค่า (Sig.) เท่ากับ 0.20 ซึ่ งมากกว่าค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้แสดงว่าปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ประสบการณ์ที่ต่างกันของ
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กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการบริ การของร้านอาหารญี่ปุ่นด้านการบริ การของพนักงานที่ไม่แตกต่าง
กัน
5. จาแนกตามประสบการณ์เคยไปญี่ปุ่น ด้านระบบการบริ การ
กลุ่มตัวอย่างที่ เคยมี ป ระสบการณ์ มีความคิ ดเห็ น ในระดับมาก (x̄= 3.67) และกลุ่มตัวอย่างที่ ไม่เคยมี
ประสบการณ์มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง (x̄= 3.47) ตามลาดับ
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าได้ค่า (t) เท่ากับ 3.63 และค่า (Sig.) เท่ากับ 0.00 ซึ่ งน้อยกว่าค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้แสดงว่าปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ประสบการณ์ที่ต่างกันของ
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการบริ การของร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านระบบการบริ การที่แตกต่าง
6. จาแนกตามประสบการณ์เคยไปญี่ปุ่น ด้านสภาพแวดล้อม
กลุ่มตัวอย่างที่ เคยมี ป ระสบการณ์ มีความคิ ดเห็ น ในระดับมาก (x̄= 3.67) และกลุ่มตัวอย่างที่ ไม่เคยมี
ประสบการณ์มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก (x̄= 3.60) ตามลาดับ
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าได้ค่า (t) เท่ากับ 1.13 และค่า (Sig.) เท่ากับ 0.25 ซึ่ งมากกว่าค่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้แสดงว่าปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ประสบการณ์ที่ต่างกันของ
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการบริ การของร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านสภาพแวดล้อมที่ไม่แตกต่างกัน
7. จาแนกตามความถี่ในการรับประทานอาหาร ด้านการบริ การของพนักงาน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̄= 3.61)
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าได้ค่าสถิติที่คานวณ (F) เท่ากับ 2.89 ค่า (Sig.) เท่ากับ 0.03 ซึ่งน้อยกว่า
ค่าระดับนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จึ งยอมรับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้แสดงว่าปั จจัยส่ วนบุ คคลได้แก่ ความถี่ ที่
แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจต่อการบริ การของร้านอาหารญี่ ปุ่น ด้านการบริ การของพนักงาน
แตกต่างกัน
8. จาแนกตามความถี่ในการรับประทานอาหาร ด้านระบบการบริ การ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̄= 3.55)
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าได้ค่าสถิติที่คานวณ (F) เท่ากับ 4.38 ค่า (Sig.) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า
ค่าระดับนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จึ งยอมรับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้แสดงว่าปั จจัยส่ วนบุ คคลได้แก่ ความถี่ ที่
แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริ การของร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านระบบการบริ การแตกต่างกัน
9. จาแนกตามความถี่ในการรับประทานอาหาร ด้านสภาพแวดล้อม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̄= 3.63)
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าได้ค่าสถิติที่คานวณ (F) เท่ากับ 1.30 ค่า (Sig.) เท่ากับ 0.27 ซึ่งมากกว่า
ค่าระดับนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จึ งยอมรับสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้แสดงว่าปั จจัยส่ วนบุ คคลได้แก่ ความถี่ ที่
แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริ การของร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านสภาพแวดล้อมไม่แตกต่าง
กัน
10. จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหาร ด้านการบริ การของพนักงาน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̄= 3.66)
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จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าได้ค่าสถิติที่คานวณ (F) เท่ากับ 6.14 ค่า (Sig.) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า
ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้แสดงว่าปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ค่าใช้จ่ายที่
แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจต่อการบริ การของร้านอาหารญี่ ปุ่น ด้านการบริ การของพนักงาน
แตกต่างกัน
11. จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหาร ด้านระบบการบริ การ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̄= 3.52)
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าได้ค่าสถิติที่คานวณ (F) เท่ากับ 1.21 ค่า (Sig.) เท่ากับ 0.30 ซึ่งมากกว่า
ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้แสดงว่าปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ค่าใช้จ่ายที่
แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริ การของร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านระบบการบริ การไม่แตกต่าง
กัน
12. จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหาร ด้านสภาพแวดล้อม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̄= 3.61)
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าได้ค่าสถิติที่คานวณ (F) เท่ากับ 1.74 ค่า (Sig.) เท่ากับ 0.15 ซึ่งมากกว่า
ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้แสดงว่าปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ค่าใช้จ่ายที่
แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริ การของร้านอาหารญี่ปุ่น ด้านสภาพแวดล้อมไม่แตกต่าง
กัน
ตอนที่ 4 สรุปผลของการทา Focus group
ในการทา Focus group ได้เชิญผูท้ ี่มีประสบการณ์ในการรับประทานอาหารญี่ปุ่น มีขอ้ สังเกต ดังต่อไปนี้
1.ร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย มีรสชาติ อาหาร และการบริ การที่ไม่สม่าเสมอ 2.ร้านอาหารญี่ปุ่นใน
ประเทศไทยมักมีเมนูอาหารไม่ต่างกัน ไม่มีลกั ษณะพิเศษของเมนู 3.การบริ การของพนักงาน การเข้าออกของ
พนักงานมีมาก ทาให้ไม่สามารถรักษามาตรฐานการบริ การที่ดีไว้ได้ 4.พนักงานบริ การคนไทย ไม่สามารถซึ ม
ซับรู ปแบบการบริ การในสไตล์ญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่ ยังไม่เข้าใจว่า คาว่าบริ การที่แท้จริ ง นั้นคืออะไร 5.ระบบการ
บริ การ นั้น ในประเทศไทยนั้น ยังไม่ดีเพียงพอ แม้แต่ร้านอาหารญี่ปุ่นเอง เป็ นต้นว่า การเสริ ฟที่ ล่าช้า โดยไม่รู้
เหตุผล การรับออเดอร์ ที่ผิดพลาด การเสริ ฟที่ผิดพลาด (ผิดโต๊ะ) 6.ในร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย ไม่มีการ
บริ การน้ าเย็นฟรี น้ าชาฟรี การให้ผา้ ร้อนผ้าเย็น แบบในญี่ปุ่น 7.การทิป ในร้านอาหารญี่ปุ่น (รวมทั้งบริ การอื่นๆ
ในญี่ ปุ่น ) ไม่มี วฒั นธรรมการให้ทิ ป หรื อ คิ ดว่าบริ การในบิ ล แต่ในประเทศไทย กลับ น าเอาระบบการคิ ด
ค่าบริ การในบิล ทาให้เกิดความไม่ประทับใจ 8.ร้านอาหารในญี่ปุ่นมีความสวยงามและความมีระเบียบของร้าน มี
มากกว่า เครื่ องใช้มีความสะอาด การเก็บกวาดที่รวดเร็ ว

5. อภิปรายผล
ผลการวิจัย พบว่า ระดับ ความพึ งพอใจของผูใ้ ช้บ ริ การต่อทั้ง การบริ ก ารของพนัก งาน ระบบ และ
สิ่ งแวดล้อมการบริ การ ในระดับที่ มาก ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลงานวิจยั ของ นัฐพล จากาจร และ ชุติมาวดี ทองจี น
ที่วา่ ปั จจัยส่วนผสมการตลาดบริ การ คุณภาพการบริ การ และภาพลักษณ์ของแบรนด์ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
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ร้านบุฟเฟ่ ห์ญี่ปุ่น และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภวัต วรรณพิณ ที่ ว่า การใช้บริ การนั้น มาจากลูกค้ามีความพึง
พอใจต่อคุณภาพการบริ การของร้าน รวมทั้ง ความพึงพอใจต่อบรรยากาศของร้าน ที่ได้คะแนนสูงสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กฤชฐา ตรู วิเชียร และ ผศ. ดร. นันทสารี สุขโต ที่วา่ การเลือกรับประทานอาหารญี่ปุ่นเพราะต้องการ
เปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหาร นอกจากนี้ เมนูอาหารที่สั่ง กับเมนูอาหารที่ได้รับตรงกัน ที่ได้ระดับ
คะแนนสู ง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รักษ์สิการณ์ วิเศษสี ที่ วา่ ความพึงพอใจสู งสุ ดคือ อาหารที่ มีรสชาติอร่ อย
แบบอาหารญี่ปุ่นแท้ๆ

6. ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ครั้งนี้ ร้านอาหารญี่ ปุ่น ในประเทศไทย โดยทั้ง 3ด้าน ด้านการบริ การของ
บุคคล (People) ระบบ (Process) และ สิ่ งแวดล้อม (Physical evidence)นั้น มีคุณภาพอยูใ่ นระดับที่มาก แต่ยงั ไม่อยู่
ในระดับที่ มากที่ สุด โดยเฉพาะในหัวข้อความรวดเร็ วในการบริ การ ของพนักงาน เช่นการตอบรับ การคิดเงิ น
การเสริ ฟอาหาร นั้น ยังมีความล่าช้าอยู่ จึงควรมีการปรับปรุ งในด้านเหล่านี้ให้มาก ส่วนข้อเสนอแนะในการวิจยั
ครั้ งต่อไป นั้น จะวิจยั เปรี ยบเที ยบ ร้ านอาหารญี่ ปุ่นที่ เป็ นสาขามาจากญี่ ปุ่นกับ ร้านอาหารญี่ ปุ่นที่ ดาเนิ นการ
บริ หารโดยผูป้ ระกอบการชาวไทย ว่ามีการบริ หารคุณภาพของการบริ การต่างกันอย่างไร ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็ น
สาขามาจากญี่ปุ่น ได้นาเอาวัฒนธรรม และระบบการบริ หารสไตล์ญี่ปุ่ นเข้ามาใช้มากน้อยเพียงใด และ เป็ นที่พึง
พอใจของผูใ้ ช้บริ การอย่างไร
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E-mail: natthachai74j@gmail.com
บทคัดย่อ
การศึ กษาวิ จัยเรื่ องปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติ งานของบุ คลากรส านั กงานปลัด กระทรวง
ศึกษาธิ การ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งวัดระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน และเสนอแนะ
แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน โดยใช้เครื่ อ งมื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวม
รวมข้อมูล และทาการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Academe sampling) รวมเป็ นจานวนตัวอย่างทั้งสิ้ น 297 คน ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05 ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึ กษา ตาแหน่ งงาน และประสบการณ์ การ
ทางาน ไม่ มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ แต่ปัจจัยด้าน
ภาวะผู ้น าของผู ้บิ ห าร ด้ า นความก้าวหน้ าในต าแหน่ งงาน ด้า นความพึง พอใจในการท างาน และด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ แ ตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรส านัก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ข้ อ เส น อ แ น ะ จ าก ก าร วิ จั ย 1 ) ด้ า น ภ าวะ ผู ้ น าข อ งผู ้ บ ริ ห าร ค วร ก าห น ด ภ าร กิ จ งาน
การมอบหมายงานให้ชดั เจน 2) ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งงาน ควรเน้นความรู ้ ความสามารถ และกาหนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้าในทุกตาแหน่ งให้สามารถเลื่อนไหลได้ 3) ด้านความพึงพอใจในการทางาน
ควรมีการให้ขวัญและกาลังใจในการทางาน เช่น โบนัส การยกย่องชมเชย เพิ่มรางวัล สวัสดิ การต่างๆ 4) ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน ควรมีการจัดทากิจกรรม 5 ส. เป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

ABSTRACT
The research of the title ‘Factors that have affected to Performance Efficiencies of Officials under
office of Permanent Secretary, Ministry of Education’ , has purpose to study on efficiencies including to
measure in efficiency level of performance and give the suggestion for increasing the efficiency in performance
of officials under Office of Permanent Secretary, Ministry of Education by using the quantity research
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methodology and use questionnaires as instrument for data collection from officials under Office of Permanent
Secretary, Ministry of Education as the sample at amount 829 persons.
The results of the study were found that most of the sample had opinion at high level on the aspect
of executive leadership in overall. Executives have capability in coordination with other agencies. Executives
have a nice characteristic. They have competency in administration and fairness in respectively. The result of
hypothesis test in individual aspects those were educational level, job position and experiences were different.
There were not affected to performance efficiencies of officials under Office of Permanent Secretary at
statistical significance level .05
Aspect of progress in job position in overall was found that most of the sample had opinion at
middle level that agency had appropriately evaluation. They had opportunities for encouragement and
development in skills and capabilities of personnel for preparing to higher positions those have been
encouraged and got opportunities for training, seminar, study visit, education in higher degree for their own
development in continuity. Addition, they obviously had progressive opportunities in their works as
respectively. The performance efficiencies in overall were at high level. They could finish in work on time and
perform with good quality. The results of hypothesis test were found that performance factors are aspects of
executive leadership, progress in job position, performance satisfaction and environment in working had
different those have affected to performance efficiencies of officials under office of Permanent Secretary,
Ministry of Education at statistical significance level .05
The research suggestions were that as follows; 1. Aspect of executive leadership, there work task and job
assignment. 2. Aspect of progress in job position, executive shall emphasize on knowledge, competencies.
There are define the standard rules for all position advancement, can be flowing by self and set the indicators
those are be fair. 3. Agency shall have the giving of morale and will in work such bonus, compliment, reward,
welfare to personnel for performance satisfaction. 4. Aspect of working environment, agency shall have
assignment for 5 S management as continuously.
KEYWORDS : Performance Efficiencies

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ทรัพยากรบุ คคลซึ่ งถือเป็ นปั จจัยที่ สาคัญยิ่งต่อการบริ หารและการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ ส่วนราชการต้องมีระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่มีความเข้มแข็งและมีสมรรถนะ
(สานักวิจยั และพัฒนาระบบบริ หารงานบุคคล สานักงาน ก.พ. , 2547) สิ่ งที่สาคัญที่สุดในองค์กรปั จจุบนั คือจะต้องให้
ความส าคัญ อย่างยิ่งกับ การบริ ห ารจัด การทุ น มนุ ษ ย์ (Human Capital) ทุ น ทางสั งคม (Social Capital) ซึ่ งเป็ น
พื้นฐานสาคัญในการสร้างความได้เปรี ยบ องค์กรจึ งต้องมี แนวทางปฏิ บัติ ระบบงานที่ เอื้ อและสร้ า งแรงจู งใจ
ให้บุค ลากรเกิ ด ความร่ ว มมื อ ร่ วมใจกันเป็ นทีม ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่สูงจะก่อให้เกิดความมุ่งมัน่ ใน
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การขับ เคลื่ อ นองค์ก รสู่ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ (บดิ น ทร์ วิจ ารณ์, 2551 : 1-4) นอกจากนั้ น ปั จ จัย ที่ น าไปสู่
ความสาเร็ จที่สาคัญของการบูรณาการการทางาน คือความสามารถของคน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2549 อ้างถึงใน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2552 : 2)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่ อศึ กษาปั จจั ย ที่ มี ผลต่ อ ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรส านั ก งานปลั ด
กระทรวงศึกษาธิการ
(2) เพื่อวัดระดับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
John D. Millet ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพไว้วา่ ประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง ผลการปฏิบตั ิงาน
ที่ก่อให้เกิดความพอใจและให้ผลกาไรจากการปฏิ บัติงานนั้นด้วย Herbert A. Simon ได้ให้ความหมายเกี่ ยวกับ
ประสิ ทธิภาพไว้คล้ายคลึงกับ Millet คือ พิจารณาว่างานที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดนั้น ให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยนาเข้า (input) กับผลผลิต (output) ที่ ได้รับออกมา เพราะฉะนั้นตามความหมายนี้ประสิ ทธิภาพจึงหมายถึง
ผลผลิตลบด้วยปั จจัยนาเข้าและเป็ นการบริ การขององค์กร รวมถึงความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การด้วย Ryan and
Smith ได้ให้ค วามหมายประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค คลไว้ว่า เป็ นการกระทาในเชิ ง บวกให้ก ับ งานอย่างทุ่ ม เทเต็ม
กาลัง หรื อ อย่างตั้ง ใจเพื่อ ให้ผ ลงานออกมาดี ที่ สุ ด ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพในการทางานนั้น มองจากแง่มุมของการ
ทางานของแต่ล ะบุคคลเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ ทุ่มเทให้กบั งาน Peeterson and Plowan ได้ให้ความหมาย ของคาว่า
ประสิ ทธิ ภาพ ในความหมายอย่างแคบว่าหมายถึ ง การลดต้น ทุ น ในการผลิ ต และในความหมายอย่างกว้างว่า
หมายถึ ง คุ ณ ภาพ (quality) ของการมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (effectiveness) และความสามารถ (competence and
capacity) ในการผลิตการดาเนิ นงานที่ ถือว่ามีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดนั้นคือสามารถผลิตสิ นค้าหรื อบริ การในปริ มาณ
และคุณภาพที่ตอ้ งการในเวลาที่รวดเร็ ว และใช้ตน้ ทุนน้อยที่สุด ดังนั้น แนวความคิดของคาว่าประสิ ทธิภาพในที่น้ ี จึง
มีองค์ประกอบ 5 อย่าง คือ ต้นทุน คุณภาพ ปริ มาณ เวลา และวิธีการในการผลิต (Peeterson and Plowan, อ้างถึงใน
ทิ รัศม์ชญา พิพฒั น์เพ็ญ , 2557 : 12-14)
สรุ ปความหมายของประสิ ท ธิ ภ าพได้ว่า ประสิ ทธิภาพ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถใน
การปฏิ บัติงานและผลลัพธ์หรื อผลผลิ ตที่ ได้รับซึ่ งก่ อให้เกิ ดผลส าเร็ จตามวัตถุประสงค์โ ดยใช้ท รั พ ยากรอย่า ง
ประหยัดในทุ ก ๆ ด้าน
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ปัจจัยส่ วนบุคคล
- ระดับการศึกษา
- ตาแหน่งงาน
- ประสบการณ์การทางาน

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ประหยัด (Economy)
- เสร็ จทันตามกาหนดเวลา(Speed)
- คุณภาพ (Quality)

ปัจจัยด้ านการปฏิบตั งิ าน
- ภาวะผูน้ า
- ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
- ความพึงพอใจ
- สภาพแวดล้อมในการทางาน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 สมมติฐานในการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่ มีระดับการศึกษาสู งปฏิ บตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาน้อย
สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีตาแหน่งงานสู งปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพมากกว่าบุคลากรที่มีตาแหน่ง
งานต่า
สมมติฐ านที่ 3 บุค ลากรที่ มีป ระสบการณ์ก ารทางานมากมีป ระสิ ท ธิ ภาพการทางานมากกว่า
บุคลากรที่มีประสบการณ์การทางานน้อย
สมมติฐานที่ 4 บุคลากรที่มีผบู ้ ริ หารมีภาวะผูน้ ามากปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าบุคลากรที่มี
ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าน้อย
สมมติฐานที่ 5 บุคลากรที่ มีความก้าวหน้าในตาแหน่ งงานมากปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า
บุคลากรที่มีความก้าวหน้าในตาแหน่งงานน้อย
สมมติ ฐานที่ 6 บุ คลากรที่ มี ความพึ งพอใจในการท างานมากมี ประสิ ทธิ ภาพการท างานมากกว่า
บุคลากรที่มีความพึงพอใจในการทางานน้อย
สมมติฐานที่ 7 บุคลากรที่ มีสภาพแวดล้อมในการทางานเหมาะสมมีประสิ ทธิ ภาพ
การ
ทางานมากกว่าบุคลากรที่มีสภาพแวดล้อมในการทางานเหมาะสมน้อย
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ผู ศ้ ึ ก ษาวิจ ยั ได้ด าเนิ น การศึ ก ษาวิจ ยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative research) และเก็ บ รวบรวมข้อ มูล ด้ว ย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประชากรที่ ใช้ คือ ข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ จานวน 829
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คน และก าหนดกลุ่ ม ตัว อย่างประชากร ทั้งหมด 270 ตัวอย่าง โดยส ารองตัว อย่างร้ อยละ 10 หรื อเท่ ากับ 27
ตัวอย่าง ทาการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Academe sampling) เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้จานวนตามต้องการ
โดยไม่มีหลักเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างจะเป็ นใครก็ได้ที่สามารถให้ขอ้ มูลได้โดยความสมัครใจ รวมเป็ นจานวนตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 297 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา ได้แก่
1) ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลและปั จจัยด้านการปฏิบตั ิงาน
ประกอบด้วย ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ประสบการณ์การทางาน ภาวะผูน้ า ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
ความพึงพอใจ สภาพแวดล้อมในการทางาน
(2) ตัวแปรตาม (Independent variable) คือ ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ประหยัด (Economy) เสร็ จทันตามกาหนดเวลา(Speed)
คุณภาพ (Quality)
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
สร้างแบบสอบถาม(Questionnaire) ให้ตรงกับเนื้ อหาที่ ตอ้ งการ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
และเที่ ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) และนาแบบสอบถามดังกล่าวไปทาการ Pre-Test ทดสอบความเที่ ยงตรง
(Validity) และหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ที่ระดับค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามและขอรับคืนแบบสอบถาม ตลอดจนแก้ไขปั ญหาที่
เกิดจากการตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง ณ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ โดยอาศัยกระบวนการและวิธีการ
ของการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative) นาข้อ มูล ที่ ต รวจสอบเรี ย บร้ อ ยแล้วมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม
สถิ ติ ส าเร็ จ รู ป เพื่ อ การวิ จัย ทางสั ง คมศาสตร์ โดยทดสอบความเที่ ยงตรง (Validity) และหาค่ าความเชื่ อ มั่น
(Reliability) ที่ระดับค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นาแบบสอบถามที่ ทาการตอบแล้ว มาวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูล SPSS แปลค่าไคสแควร์ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (ระดับนัยสาคัญที่ .05) และดูตารางหาค่าชั้นแห่ งความ
อิ สระ (Degree of Freedom) โดยวิเคราะห์ เกี่ ยวกับระดับปั จจัยที่ มี ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ งานของ
บุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ หาค่าเฉลี่ย ( ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นาค่าเฉลี่ยไป
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์

5. สรุ ปผลการวิจัย
5.1 ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้านระดับการศึ กษา พบว่ามีระดับการศึ กษาปริ ญญาโทหรื อเที ยบเท่า มากที่ สุด จานวน 150 คน คิดเป็ น
ร้อ ยละ 50.50 รองลงมาคือ ระดับ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เทีย บเท่า จานวน 119 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 40.10 ด้านระดับ
ตาแหน่ง พบว่ามีระดับตาแหน่งชานาญการหรื อชานาญงาน มากที่สุด 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.10 รองลงมาคือ
ตาแหน่งระดับปฏิบตั ิการหรื อปฏิบตั ิงาน จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.30 ด้านประสบการณ์การทางาน พบว่า
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มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานมากกว่า 20 ปี เป็ นจานวนมากที่สุด จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.40 รองลงมา
มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานต่ากว่า 10 ปี จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00
5.2 ข้ อ มู ลปั จจัยในการปฏิ บั ติงานที่ส่ งผลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติงาน ด้า นภาวะผู น้ าของ
ผูบ้ ริ ห าร พบว่าผูบ้ ริ ห ารมีค วามสามารถในการบริ ห ารงานอยู่ในระดับ มาก จานวน 172 คน คิด เป็ นร้อ ยละ
57.90 ความยุติ ธรรมเสมอภาค อยู่ในระดับมาก จ านวน 121 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 40.70 ความสามารถในการ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น อยูใ่ นระดับมาก จานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.50 บุคลิกลักษณะที่ดีอยูใ่ นระดับ
มาก จานวน 173 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 58.20 ในภาพรวมพบว่าโดยส่ วนใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ มากว่า
ผูบ้ ริ หารมีความสามารถในการประสานงานกับหน่ วยงานอื่น
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งงาน พบว่าได้รับโอกาสในการส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะและความสามารถ
ของบุคลากรในการเตรี ยมความพร้อมสู่ ตาแหน่ งที่ สูงขึ้นอยูใ่ นระดับมาก จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.40
ได้รับการส่ งเสริ มและโอกาสในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่ องอยู่ในระดับ ปานกลาง จานวน 118 คน คิ ดเป็ นร้อ ยละ 39.70 หน่ ว ยงานมีก ารประเมิน ผลงานอย่า ง
เหมาะสมอยูใ่ นระดับปานกลาง จานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.10 โอกาสความก้าวหน้าในการทางานมีอย่าง
ชัดเจนอยูใ่ นระดับปานกลาง จานวน 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.90 ในภาพรวมพบว่าโดยส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ น
อยู่ในระดับปานกลางว่าหน่วยงานมีการประเมินผลงานอย่างเหมาะสม
ด้านความพึง พอใจในการทางาน พบว่าการพิจ ารณาให้ร างวัล ตอบแทนอย่างเที่ ย งธรรมเสมอภาค
ของหน่วยงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง จานวน 141 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ความภาคภูมิใจในหน่วยงานอยูใ่ นระดับ
มาก จานวน 143 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 48.10 การได้รั บ มอบหมายงานที่ มีความสาคัญและเหมาะสมกับความรู ้
ความสามารถอยู่ในระดับมาก จานวน 158 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 53.20 การเปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็นและตัดสิ นใจในการทางานอยูใ่ นระดับมาก จานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.90 ในภาพรวมพบว่า
โดยส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมากว่ามีความภาคภูมิใจในหน่ วยงาน
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน พบว่า หน่วยงานมีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมกับการทางานอยูใ่ นระดับมาก
จานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.50 หน่วยงานมีวสั ดุอุปกรณ์ที่ทนั สมัยและเพียงพอต่อการทางานอยู่ใ นระดับมาก
จานวน 127 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 42.80 บุคลากรในหน่วยงานมีความเป็ นมิตร สามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการทางานอยูใ่ นระดับมาก จานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.80 หน่วยงานมีงบประมาณสนับสนุนการทางาน
อย่างเพียงพอและเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.10 ในภาพรวมพบว่าโดยส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากว่าหน่วยงานมีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมกับการทางาน
ด้านประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน พบว่าการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับ
มาก จานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.30 การปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จทันกาหนดเวลาอยูใ่ นระดับมาก จานวน 187
คน คิดเป็ นร้อยละ 63.00 การปฏิ บ ัติ ง านได้อ ย่า งมี คุ ณ ภาพอยู่ใ นระดับ มาก จานวน 200 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
67.30 ในภาพรวมพบว่าโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากว่าสามารถปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จทันกาหนดเวลา
5.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ด้ วยการเปรียบเทียบหาค่ าความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตาม
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สมมติฐ านที่ 1 บุ คลากรที่ มี ระดับการศึ กษาสู งปฏิ บัติ งานมี ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าบุ ค ลากรที่ มี ระดับ
การศึกษาน้อย พบว่าระดับ การศึ กษาที่ ใ ช้ใ นการปฏิบตั ิงานกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์
ในทิ ศทางเดี ยวกันในระดับต่ าซึ่ งมีค่า Gamma อยู่ระหว่าง 0.01 – 0.09 ตัวแปรทั้งสองจึงมีความสัมพันธ์กนั เชิ ง
บวกในระดับต่า เป็ นการไม่ ยอมรับสมมติฐานที่ 1 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .238
สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีตาแหน่งงานสูงปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพมากกว่าบุคลากรที่มีตาแหน่งงานต่า
พบว่าตาแหน่งงานที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานมีความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดี ยวกันใน
ระดับ ต่า ซึ่ งมีค่า Gamma อยูร่ ะหว่าง 0.01 – 0.09 ตัวแปรทั้งสองจึงมีความสัมพันธ์กนั เชิงบวกในระดับต่า เป็ น
การไม่ ยอมรับสมมติฐานที่ 2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .523
สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่มีประสบการณ์การทางานมากมีประสิ ทธิภาพการทางานมากกว่าบุคลากรที่มี
ประสบการณ์การทางานน้อยพบว่าประสบการณ์การทางานกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่า ซึ่งมีคา่ Gamma อยูร่ ะหว่าง 0.01 – 0.09 ตัวแปรทั้งสองจึงมีความสัมพันธ์กนั เชิงบวกใน
ระดับต่า เป็ นการไม่ ยอมรับสมมติฐานที่ 3 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .158
สมมติฐานที่ 4 บุ คลากรที่ มีผูบ้ ริ หารมี ภาวะผูน้ ามากปฏิ บัติงานมี ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าบุ คลากรที่ มี
ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าน้อย พบว่าภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารกับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง ซึ่ งมีค่า Gamma อยูร่ ะหว่าง 0.30 – 0.49 ตัวแปรทั้งสองจึงมีความสัมพันธ์กนั เชิงบวก
ในระดับปานกลาง เป็ นการยอมรับสมมติฐานที่ 4 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .000
สมมติฐานที่ 5 บุคลากรที่ มีความก้าวหน้าในตาแหน่งงานมากปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าบุคลากรที่ มี
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงานน้อย ผลการทดสอบพบว่า พบว่าความก้าวหน้าในตาแหน่ งงานกับประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิ บตั ิงานมีความสัมพันธ์ในทิ ศทางเดี ยวกันในระดับค่อนข้างต่ า ซึ่ งมีค่า Gamma อยูร่ ะหว่าง 0.10 – 0.29 ตัว
แปรทั้งสองจึ งมี ความสัมพันธ์กนั เชิ งบวกในระดับค่อนข้างต่ า เป็ นการยอมรั บสมมติ ฐานที่ 5 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .000
สมมติฐานที่ 6 บุคลากรที่ มีความพึงพอใจในการทางานมากมีประสิ ทธิ ภาพการทางานมากกว่าบุคลากรที่ มี
ความพึงพอใจในการทางานน้อย พบว่าความพึงพอใจในการทางานกับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่า Gamma อยูร่ ะหว่าง 0.30 – 0.49 ตัวแปรทั้งสองจึงมีความสัมพันธ์กนั เชิง
บวกในระดับปานกลาง เป็ นการยอมรับสมมติฐานที่ 6 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .000
สมมติฐานที่ 7 บุ คลากรที่ มีสภาพแวดล้อมในการทางานเหมาะสมมี ประสิ ทธิ ภาพ การทางานมากกว่า
บุ คลากรที่ มีสภาพแวดล้อมในการทางานเหมาะสมน้อย พบว่าสภาพแวดล้อมในการทางานกับประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่า Gamma อยูร่ ะหว่าง 0.30 – 0.49 ตัวแปรทั้งสองจึงมี
ความสัมพันธ์กนั เชิงบวกในระดับปานกลาง เป็ นการยอมรับสมมติฐานที่ 7 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .000

6. อภิปรายผล
จากผลการศึ กษา สรุ ปได้วา่ ด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึ กษา ตาแหน่ งงาน และประสบการณ์
แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของบุ คลากรสานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิ การ ที่ ระดับ
นั ย ส าคัญ 0.05 สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ ศิ ร วิ ช ญ์ เวชกิ จ (2556) ที่ ท าการศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
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ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลของงานในกองช่างองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยส่วนบุคคลไม่เป็ นปั ญหาหรื ออุปสรรคในการปฏิบตั ิงานและไม่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ของงานในกองช่ างองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ส่ วนปั จจัยการปฏิ บตั ิ งาน ด้านภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ ห ารในภาพรวมพบว่าโดยส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ในระดับ มากกว่าผู ้บ ริ ห ารมี ค วามสามารถในการ
ประสานงานกับหน่ วยงาน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงานในภาพรวมพบว่าโดยส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับปานกลางว่าหน่ วยงานมีการประเมินผลงานอย่างเหมาะสม ด้านความพึงพอใจในการทางาน ในภาพรวม
พบว่าโดยส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมากว่ามี ความภาคภูมิใจในหน่ วยงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางานในภาพรวมพบว่าโดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากว่าหน่วยงานมีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมกับการ
ทางาน ผลการทดสอบสมมติ ฐานปั จจัยการปฏิ บัติงานแตกต่างกันมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของ
บุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐวรท ผ่องสุวรรณ์
(2559) ได้ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานราชการส่ วนกลางของกรมป้ องกัน และบรรเทา
สาธารณภัย ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยทางการปฏิบตั ิงานส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพของพนักงานราชการส่ วนกลางกรม
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับสูง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1) ควรกาหนดภารกิ จงาน การมอบหมายงานอย่างชัดเจน 2) ควรเน้นความรู ้ความสามารถ มี การ
กาหนดมาตรฐานความก้าวหน้าในทุกตาแหน่งให้สามารถเลื่อนไหลได้ดว้ ยตนเองและกาหนดตัวชี้วดั ที่เป็ นธรรม
3) ควรมีการให้ขวัญและกาลังใจในการทางาน เช่น โบนัส การยกย่องชมเชย เพิ่มรางวัลสวัสดิการให้บุคลากร เพื่อ
สร้างความพึงพอใจในการทางาน 4) ควรมีการกาหนดให้จดั ทา 5 ส. เป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรท าการศึ กษาวิจัยหารู ปแบบแนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานความก้าวหน้าในทุ ก
ตาแหน่งให้สามารถเลื่อนไหลได้ตนเองและตัวชี้วดั ที่เป็ นธรรมในแต่ละตาแหน่ง

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล อาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิ พนธ์ และคณาจารย์ประจาสาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิท ยาลัย สยาม ที่ ไ ด้กรุ ณาให้คาปรึ กษา แนะนาข้อ คิ ด องค์ค วามรู ้ ท างวิช าการและมุม มอง ในวิสัยทัศน์
ใหม่ ๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ต่อการจัดท าสารนิ พนธ์ด้วยความเอาใจใส่ อย่างดี ยิ่ง จึ งขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

9. เอกสารอ้างอิง
คณะทางานโครงการวิจยั เรื่ องความผาสุก ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของบุคลากรสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2552. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความผาสุ ก ความพึงพอใจและความไม่พงึ พอใจใน
การปฏิบัตงิ านของบุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, กรุ งเทพมหานคร.
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ณัฐวรท ผ่องสุวรรณ. 2559. ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการส่วนกลางกรมป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. 2556. ทฤษฎีองค์ การสมัยใหม่ . สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์: พิมพ์ที่บริ ษทั
แซท โฟร์ พริ้ นติ้ง จากัด.
ทิรัศม์ชญา พิพฒั น์เพ็ญ และคณะ. 2557. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตริ าชการของ
เทศบาลนครสงขลา, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
ศิรวิชญ์ เวชกิจ. 2556. ปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของกองช่างองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา.
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี .
อรสุดา ดุสิตรัตนกุล. 2557. ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ศึกษาเฉพาะกรณี ของบุคลากรส่ วนกลาง. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
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จังหวัดสระแก้ว
ADAPTATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN SA KAEO
SPECIAL ECONOMIC ZONE
พรรณี พิมพ์ โพธิ์
อาจารย์ ประจาหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
E-mail: ppimpo@gmail.com
นุสรา ไชยสาลี
อาจารย์ ประจาหลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
E-mail: Npk_min07@hotmail.com
บทคัดย่อ
การจัดตั้งเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิเศษจังหวัดสระแก้ว ส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องในพื้ น ที่
จังหวัดสระแก้ว ทั้งในส่ วนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยกระบวนทัศน์ต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแก้วของภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ รัฐ ในบางส่ วน มองว่ากลุ่มเป้ าหมายหลักการจัดตั้งเขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ คือการส่ งเสริ มการลงทุนจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่เพียงเท่านั้น ซึ่งแท้จริ งแล้วในนโยบายการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีส่วนหนึ่งคือการส่งเสริ มภาคธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีความเข้มแข็ง
และยัง่ ยืน เนื่องจากธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็ นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในการปรั บ ตัวของธุ ร กิ จ ธุ รกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม มี ก ระบวนการที่ เป็ นระบบโดยเริ่ ม จาก
การศึ กษาปั จจัยต่างๆ เช่ น วัตถุดิบ ผลิ ตภัณ ฑ์เดิ มที่ มีอยู่แล้วในจังหวัดสระแก้ว การปรั บกระบวนการสื่ อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องและทันสมัยกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเปลี่ยนไปในสระแก้ว ศึกษา
ข้อ มู ล การได้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ ากการอยู่ในเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษจังหวัด สระแก้ว โดยธุ ร กิ จ ที่ จ ะได้รั บ
ประโยชน์สูงสุ ดคื อธุ รกิ จแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร โดยมี ความร่ วมมื อกับทางสถาบันการศึ กษาในพื้ น ที่
จังหวัดสระแก้ว
คาสาคัญ: การปรับตัวของธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
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ABSTRACT
Establishment of Sa Kaeo Special Economic Development Zone (SEZ) has a direct impact to those
who are involved, public sector, private sector and civil society. But, paradigm of Special Economic
Development Zone is only focused on promoting investment of major investors by private sector and
government officer. In fact, the policy of establishing a Sa Kaeo Special Economic Development Zone is to
promote the Small and medium enterprises (SMEs) sector to be competitive and sustainable. Because SMEs are
the major foundation of the country's economy.
The adaptation of small and medium enterprises, there is a systematic process starting with the study
of factors such as raw materials of existing products. The up-to-date communication way and public relation
need to be addressed. Searching for the benefits of running business in Sa Kaeo Special Economic
Development Zone. Especially, the most appropriate business is the agricultural product processing by
collaborating with educational institutions in Sa Kaeo
KEYWORDS: Adaptation of SMEs, Sa Kaeo Special Economic Zone

1. บทนา
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยต้องเข้าสู่ ประชาคมเขตเศรษฐกิ จอาเซี ยน หรื อ AEC โดยได้กาหนดพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจานวน 5 พื้นที่ในระยะที่ 1 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ สร้างฐานการผลิตเพื่อเชื่อมโยง
กับ อาเซี ยนและพัฒ นาเมื องชายแดน ซึ่ งได้กาหนดกลยุท ธ์ไว้ดังนี้ (เขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิ เศษประเทศไทย ,
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, 2558)
- สร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ โดยเน้นบริ เวณชายแดนโดยใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้าน
- สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน สิ ทธิประโยชน์ในการลงทุน และการให้บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ
- สนับสนุน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการลงทุนต่อเนื่องในไทยและในประเทศเพื่อนบ้าน
- จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน โดยการบริ หารแรงงานต่างด้าว และอื่นๆ ที่จาเป็ น
และเมื่อประเทศไทยได้จดั ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้วจะได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งดังนี้
การเข้าสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนของประเทศไทยในปี 2558 และประเทศไทยมีสภาพทาง
ภูมิศาสตร์เป็ นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะ
มีประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นการสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและส่งเสริ มความสามารถ
ในการแข่งขันของสิ นค้าไทยในตลาดประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
1. ส่งเสริ มการลงทุนในประเทศ เพราะประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. ส่งเสริ มการส่งออก โดยลดต้นทุนในการประกอบการต่างๆ เช่นค่าจ้างแรงงาน การขนส่ง เป็ นต้น
3. ส่งเสริ มการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตสิ นค้าจากต่างประเทศมาดาเนินการในประเทศไทย และ
ส่งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีใหม่ๆ ของผูป้ ระกอบการและแรงงานชาวไทย
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4. เป็ นศูนย์กลางการกระจายสิ นค้าจากประเทศไทยและประเทศต่างๆ ไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้และประเทศอื่นๆ
5. ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นในที่มีการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในข้างต้นจะเห็ นได้ว่ามีนโยบายส่ งเสริ มสนับสนุ นธุ รกิ จ ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีการ
สนับสนุนให้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน แต่จากรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทา
มาตรการส่ งเสริ มและเพิ่มศักยภาพวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของสานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสถาบันวิจยั และให้คาปรึ กษาแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่าปั จจัยลบในส่วน
ของบทบาทของโอกาสภาครัฐ จากนโยบายภาครัฐที่ จดั ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นับเป็ นโอกาสพัฒนาเป็ น
ศูนย์อุตสาหกรรมแปรรู ปสิ นค้าเกษตรและการขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ แต่การสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ
ในเรื่ องเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ ยังขาดมิ ติในการส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในพื้ น ที่ ช ายแดนจังหวัดสระแก้วและจังหวัด ตราด (สถาบัน วิจัยและให้ค าปรึ กษาแห่ งมหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ , 2558) นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนบทความได้ลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลการวิจยั ในปี 2559 – 2560 โดยใช้วิธี
สัมภาษณ์เชิงลึกจากหน่วยงานราชการและผูเ้ กี่ยวข้องพบว่าธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยังขาดความรู ้
ความเข้าใจ ความสนใจที่จะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรื อ ยังไม่เห็นข้อได้เปรี ยบของการอยูใ่ นพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอยูพ่ ้นื ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จากการสัมภาษณ์ทา
ให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่รัฐบางคนให้ความสาคัญกับนักลงทุนต่างชาติหรื อนักลงทุนรายใหญ่มากกว่านักลงทุนใน
ท้องถิ่น(กาลังจัดทารายงานการวิจยั โดยจะแล้วเสร็ จในเดือนธันวาคม 2560) ซึ่งปั ญหานี้ เป็ นปั ญหาเดียวกันกับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชาซึ่งศึกษาโดย Naomi Hatsukano และ Kiyoyasu Tanaka (สื บค้นเมื่อ 4 ก.ย. 2560,
จ า ก http://www.ide.go.jp/library/English/Publish/Download/Brc/pdf/1 4 _0 3 .pdf) ท า ใ ห้ เจ้ า ข อ ง ห รื อ
ผูบ้ ริ หารธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เสี ยโอกาสไปอย่างน่าเสี ยดาย

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อเข้าใจแนวทางในการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(2) เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(3) เพื่อส่งเสริ มความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว

3. ความหมายและความเป็ นมาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแก้ว
เขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิ เศษในความหมายของของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิ เศษ
(กนพ.) หมายถึง บริ เวณพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) กาหนดให้เป็ นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ งรัฐจะสนับสนุ นโครงสร้างพื้นฐาน สิ ทธิ ประโยชน์ในการลงทุน การบริ หารแรงงานต่างด้าว
แบบไป-กลับ การให้บริ การจุ ด เดี ยวเบ็ ดเสร็ จ และการอื่ น ที่ จาเป็ น (เขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิ เศษประเทศไทย ,
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, 2558)
นอกจากนี้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึงพื้นที่แห่งหนึ่งแห่งใดที่ได้รับการกาหนดและพัฒนาขึ้นมา
ภายใต้กฎหมายและการบริ หารกิจการในลักษณะเฉพาะ ซึ่ งภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวนั้นจะมีการ
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ปรับปรุ งลักษณะทางกายภาพของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังมี ก ารเสนอสิ ท ธิ พิ เศษต่างๆมากมายเพื่ อเป็ นการดึ งดู ด การลงทุ น จากต่ างชาติ เช่ น การให้สิ ท ธิ
ประโยชน์ทางภาษี การอานวยความสะดวกในการดาเนิ นกิจการและบริ การขั้นพื้นฐานต่างๆตั้งแต่ระบบขนส่ ง
ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา นอกจากนี้ ยงั จัดให้มีกิจการสนับสนุ นและกิ จการต่อเนื่ องได้แก่ การจัดให้มีระบบ
สาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม สุ ขอนามัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เป็ นต้น
ซึ่งการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวนั้นถือเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม
ท้องถิ่นนั้นให้มีความเจริ ญมากยิง่ ขึ้น ในแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่จะมีคาเรี ยกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่แตกต่าง
กัน ออกไป เช่ นเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิเศษ (Special Economic Zone) เขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่ งออก (Export
Processing Zone) และคลัง สิ น ค้าทัณ ฑ์ บ น (Bonded Warehouse) ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่กับ การให้ ค วามส าคัญ กับ การ
ประกอบกิ จกรรมประเภทใด หรื อคาใดจะเป็ นชื่ อที่ น่าดึ งดูดนักลงทุนมากที่ สุด เช่น การประกอบกิ จกรรมใน
ลักษณะของการนาชิ้นส่ วนกึ่งสาเร็ จรู ปมาประกอบแล้วส่ งออก จะใช้คาว่าเขตอุตสาหกรรมเพื่อการส่ งออก ส่ วน
การนาผลิตภัณฑ์มาบรรจุกล่องแล้วส่งออก อาจจะใช้คาว่า “คลังสิ นค้าทัณฑ์บน” และที่สาคัญเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษไม่ ได้จากัด เฉพาะประเภทของเขตประกอบการอุตสาหกรรมเท่ านั้น แต่จะครอบคลุมไปถึ ง เขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษทางการค้า การบริ การการท่องเที่ยว หรื อการเกษตร
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็ นลักษณะของเขตพื้นที่ในการประกอบอุตสาหกรรมและการค้าที่มีเงื่อนไข
และสิ ทธิพิเศษบางประการแตกต่างจากการประกอบธุรกิจโดยทัว่ ไป เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริ มการลงทุนและ
พัฒ นาประเทศ โดยมี รูปแบบและเรี ยกชื่ อแตกต่างกัน เช่นในประเทศจี นเรี ยกว่า “เขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิเศษ”
(Special Economic Zone) ประเทศ มาเลเซี ยเรี ยกว่า “เขตการค้าเสรี ” (Free Trade Zone) ประเทศเกาหลีเรี ยกว่า
“เขตส่ งออกเสรี ” (Free Export Zone) ซึ่ งในปั จจุ บัน เขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิ เศษมี อ ยู่ในประเทศต่ างๆ ทั่ว โลก
โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนา ทั้งในยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริ กา รวมทั้งภูมิภาคเอเชี ย โดย
จัดตั้งเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิเศษขึ้ นให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่ นการอุตสาหกรรม การท่ องเที่ ยว การ
พาณิ ช ย์ และเป็ นแหล่ งการเงิ น โดยการพัฒ นากระบวนการเหล่ านี้ มาจากทั้ง ประเทศทุ น นิ ยมและประเทศ
คอมมิวนิ สต์สาหรับประเทศคอมมิวนิ สต์ ได้นาแนวความในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมาใช้เพื่อพัฒนา
ระบบเศรษฐกิ จเสรี เนื่ องจากเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษสามารถดึ งดูดการลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุ นใน
พื้นที่ที่กาหนดไว้โดยเฉพาะเพื่อทดลองใช้ระบบเศรษฐกิจเสรี ซึ่ งจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ เช่น การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษเสิ่ นเจิ้นของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จนทาให้ GDP
ในช่ ว งปี ค.ศ.1970-1980 เพิ่ ม ขึ้ นถึ ง ร้ อ ยละ 3.12 ต่ อ ปี โดยในระยะเริ่ มแรกอยู่ ภ ายใต้ ก ารบริ หารของ
“คณะกรรมการมณฑลกวางตุง้ เพื่อพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ” จากนั้นก็ถ่ายโอนอานาจการบริ หารไปยัง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อันได้แก่เทศบาลเมืองเสิ่ นเจิ้น หลังจากนั้นภายในเวลาไม่ถึง 20 ปี ก็ได้เห็นผลของ
ความสาเร็ จอย่างเด่นชัดโดยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่า
จากการศึ กษาพบว่า การพัฒ นาพื้ น ที่ พิ เศษขึ้ น ในประเทศต่ างๆ เพื่ อ พัฒ นาศักยภาพในการแข่ งขัน
โดยเฉพาะประเทศที่ มีระบบการให้บริ การของภาครัฐ ขาดความเป็ นเอกภาพ การบริ การล่าช้าไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
อันเป็ นอุปสรรคที่ ทาให้นกั ลงทุนจากต่างชาติไม่เข้ามาลงทุน รวมทั้งยังเป็ นอุปสรรคทาให้การพัฒนาการลงทุน
ของนักลงทุนภายในประเทศไม่สามารถทาให้ดีข้ ึน พัฒนาการแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่พิเศษขึ้นนี้ เริ่ มมาจากเขต
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นิ คมอุตสาหกรรม (Industrial Zone) ในช่วงปี ค.ศ.1948-1950 ซึ่ งต่อมาพัฒนาเป็ น เขตอุตสาหกรรมการส่ งออก
(Export Processing Zone) ในช่วงทศวรรษที่ 1970 อย่างไรก็ตาม ตามหลักการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ “ผูข้ อ
จัดตั้ง” จะต้องระบุเงื่อนไขต่างๆ ในการจัดตั้ง เช่น ต้องเป็ นเมืองท่าพร้อมแหล่งสนับสนุนชุมชน แหล่งการศึกษา
และแหล่ งสัน ทนาการ หรื อ เป็ นเขตอุต สาหกรรมต่ างๆ โดยต้อ งให้ค วามเคารพต่ อ กฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
ข้อกาหนดของท้องถิ่น ทั้งในแง่การวางผังเมือง การจัดระบบการระบายน้ าเสี ย ระบบการควบคุมมลพิษ โดยเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ควรที่จะปฏิบตั ิภายใต้กฎหมายแรงงานและกฎหมายอุตสาหกรรมเหมือนพื้นที่ทอ้ งถิ่นนั้นๆ
นอกจากนี้ พื้นที่ ในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ ควรมีพ้ืนที่ ไม่ต่ ากว่า 6,250 ไร่ หากต่ ากว่าจะไม่มีสิทธิ์
สร้างสนามบินและท่าเรื อภายในพื้นที่น้ นั ๆ นโยบายหลักประเทศต่างๆ นิ ยมใช้ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็ น
มาตรการ คือ เพื่อเพิ่มปริ มาณการค้า สร้างโอกาสในการทางานและนาเทคนิ คการผลิตใหม่ๆ เข้ามา ดังนั้น หลัก
สาคัญในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คือมุ่งหวังที่จะดึงนักลงทุนในต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยสร้างแรงจูงใจให้นกั ลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาดาเนิ นการในด้านคุณภาพของแรงงานและ
ค่าจ้างที่เหมาะสม การคมนาคม โดยเฉพาะท่าอากาศยานและท่าเรื อ การมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการดาเนินงานในเขต
พัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษที่ มีความชัดเจน การอานวยความสะดวกต่างๆ เช่นศุลกากร การธนาคาร การตรวจคนเข้า
เมือง เป็ นต้น
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ ว
จังหวัดสระแก้วเป็ นจังหวัดที่ ได้รับเลือกให้จดั ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่ 1 โดยมีพ้ืนที่ ที่
กาหนดให้เป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจานวน 4 ตาบล ใน 2 อาเภอ ดังนี้ ตาบลผักขะ อาเภอวัฒนานคร ตาบล
บ้านด่าน ตาบลป่ าไร่ ตาบลท่าข้าม อาเภออรัญประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 332 ตารางกิโลเมตร (207,500 ไร่ ) (เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย , สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, 2558)
โดยมีจุดเด่นของพื้นที่คือ ห่ างจากกรุ งเทพ 260 กิโลเมตร มีด่านชายแดนอรัญประเทศเป็ นจุดผ่านแดน
ถาวร เชื่อมต่อกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา มูลค่าการค้าระหว่างไทยและกัมพูชามีมูลค่าสู งสุดของ
ประเทศ
ด้านการคมนาคมขนส่ งมีสามารถเชื่อมโยงท่าเรื อแหลมฉบังมีระยะทาง 250 กิ โลเมตร มีเส้นทางเข้าสู่
กรุ งพนมเปญของประเทศกัมพูชาผ่านทางหลวงหมายเลข 6 ของกัมพูชา
นอกจากนี้ยงั มีแผนการสร้างด่านศุลกากร ศูนย์โลจิสติกส์และแนวเขตอุตสาหกรรมชายแดนแห่งใหม่ ณ
บริ เวณบ้านหนองเอี่ยน – บ้านสติงบท (กัมพูชา)
กิจการเป้ าหมายของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
- แปรรู ปสิ นค้าเกษตรและอาหาร
- ชิ้นส่วนยานยนต์
- พลังงานทดแทน
- ศูนย์กระจายสิ นค้า
- สิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ม
- กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
- เครื่ องเรื อน
- นิคมอุตสาหกรรมและบริ การสาธารณูปโภค
- เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเลคทรอนิกส์
- ธุรกิจบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าจังหวัดสระแก้วค่อนข้างมีความพร้อมในด้านภูมิศาสตร์และการคมนาคมที่
เหมาะสมซึ่ งเป็ นข้อได้เปรี ยบในการจัดตั้งเป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ รวมถึงในปั จจุบันจังหวัดสระแก้วได้
ดาเนินการส่งเสริ มสาธารณูปโภคในพื้นที่เพิ่มขึ้น มีการก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
ผศ.ดร.เสาวนี ย ์ ไทยรุ่ งโรจน์ รองอธิ การบดี ฝ่ายวิจยั มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หัวหน้าโครงการ
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบในการจัดตั้งสถานีขนถ่ายสิ นค้า ให้ความเห็นว่า(สื บค้นเมื่อ วันอังคารที่ 8 มี.ค.
2559, จาก http://www.komchadluek.net/detail/20110430/96221/เขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษสระแก้ว การสร้ า ง
โอกาสสู่ ประตูตะวันออก.html) นักลงทุนสามารถใช้เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษสระแก้ว เป็ นฐานการผลิตสิ นค้า
ประเภทสิ นค้าเกษตรแปรรู ป และอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิตสิ นค้าทางการเกษตร ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงเงื่อนไข
ของการจากัดโควตานาเข้าสิ นค้าดังกล่าวมายังประเทศไทย แต่ใช้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอเนี ยง เป็ น
ฐานการส่ ง ออก เนื่ อ งจากการส่ ง ออกจากกั ม พู ช าจะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ GSP (Generalized System of
Preferences) หรื อ ระบบสิ ทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็ นการทัว่ ไป จากประเทศพัฒนาแล้ว

4. การปรับตัวของประชาชนและ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม ในพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
จากการลงพื้นที่ผเู ้ ขียนบทความพบว่าประชาชนในพื้นที่ยงั ขาดความเข้าใจในเรื่ องเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษอย่างพอเพียง มีเพียงส่วนน้อยที่เข้าใจโดยประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่า พื้นที่ของตนจะมีราคาเพิ่มมากขึ้นแต่
ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
ข้อมูลจากภาครัฐส่ วนใหญ่น้ นั เน้นย้าหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลเพื่อส่ งเสริ มให้นกั ลงทุนจากต่างถิ่นเข้ามาตั้งโรงงานใน
พื้นที่มากกว่า ที่จะเผยแพร่ ขอ้ มูลให้ประชาชนผูอ้ ยูอ่ าศัยในชุมชนในพื้นที่ได้ทราบถึงผลกระทบที่จะได้รับ
ดังนั้นผูเ้ ขียนบทความจึ งเห็ นว่าควรมีการส่ งเสริ มให้ประชาชนและวิสาหกิจที่อยูใ่ นพื้นที่ เขตพัฒนา
เศรษฐกิ จพิเศษได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ในการอาศัยอยู่ในพื้นที่ ท้ งั นี้ เพราะหากประชาชนได้รับผลกระทบ
ในทางที่ดีแล้วย่อมก่อให้เกิดความร่ วมมือในการพัฒนา และจะส่งผลดีต่อภาพรวมต่อไป
จากฐานข้อ มู ล ของส านั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม จัง หวัด สระแก้ว มี
ผูป้ ระกอบการ SME ทั้งที่เป็ นนิติบุคคลและไม่ใช่นิติบุคคล จานวน 20,860 ราย แบ่งเป็ น กลุ่มธุรกิจค้าปลีกค้าส่ ง
และการซ่ อมรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 56.73 กลุ่มผูป้ ระกอบการโรงแรมและร้านอาหารร้ อยละ 8.68 และกลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ 17.56 อื่นๆ ร้อยละ 17.04 (สื บค้นเมื่อ 9 ส.ค. 2560 จาก http://www.sme.go.th/th/
index.php/ data-alert/ alert/report-smes-year/report-year/report-year-2560 ) จะเห็นว่าผูป้ ระกอบการ ธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดสระแก้วมีจานวนมากพอสมควร ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เป็ นกิการค้าปลีกค้าส่งและซ่อม
จัก รยานยนต์ แต่ ใ นขณะที่ ก ลุ่ ม อื่ น ๆ ซึ่ งมี ศัก ยภาพยัง มี จ านวนน้อ ยกว่ามาก โดยเฉพาะธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถได้
ผลประโยชน์จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยการเป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าและบริ การ ผูเ้ ขียนบทความจึ งอยากนาเสนอ
แนวคิดของกิจการที่อาจได้รับผลประโยชน์จากการเป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดย สิ นค้าที่ควรสนับสนุนคือ
สิ นค้าประเภทอาหารและเครื่ องดื่มที่แปรรู ปมาจากสิ นค้าทางเกษตรในพื้นที่
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จัดตั้งSMEs
ศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติม
รวบรวมปั จจัย
สนับสนุนในพื้นที่

• ด้านผลิตภัณฑ์
• ด้านการตลาด
• ด้านการจัดการ

• ปรึ กษาหน่วยงาน
ภาครัฐในการจัดตั้ง
• จัดหาแหล่งทุน
• จัดตั้งและจดทะเบียน
เพื่อรับสิ ทธิพิเศษจาก
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แผนภาพแสดงแนวทางการปรับตัวหรื อเริ่ มต้นของธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดสระแก้ว
จากแผนภาพแนวทางการจัดตั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพือ่ ดาเนินการทางธุรกิจโดยได้รับสิ ทธิ
พิเศษจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษผูเ้ ขียนบทความได้จาแนกรายละเอียดดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลปั จจัยสนับสนุนในพื้นที่ โดยปั จจัยหลักที่จะศึกษาคือแหล่งวัตถุดิบที่น่าจะมีศกั ยภาพ
ในการแข่งขันคือ สิ นค้าทางการเกษตรที่สามารถแปรรู ปเป็ นอาหารและเครื่ องดื่มได้ เนื่ องจากหากศึกษาธุรกิจใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งฝั่งไทยและกัมพูชาจะพบว่า กลุ่มทุนที่เข้ามาใช้พ้นื ที่จะเป็ นอุตสาหกรรมหนัก ที่ตอ้ ง
ใช้เครื่ องจักรและแรงงานอย่างเข้มข้น โดยธุรกิ จที่ เข้ามาในพื้นที่จะเป็ น สิ่ งทอ ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ อิเลคโทร
นิ ค ส์ หรื อ ในด้า นการแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตร ก็ จ ะเป็ นอุ ต สาหกรรมหนั ก เป็ นส่ ว นใหญ่ และเป็ น
อุ ต สาหกรรมที่ มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ซ่ ึ งจะน าไปเป็ นวัต ถุ ดิ บ ในอุ ต สาหกรรมขั้น สู ง อื่ น ๆต่ อ ไป เช่ น การแปรรู ป มัน
สาปะหลังเป็ น เอทานอล หรื อน้ าตาลจากอ้อย แต่ในส่ วนของ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผูเ้ ขียนแนะนาว่า
ควรเป็ นผลิตภัณฑ์แปรรู ปอาหารสาเร็ จรู ปโดยใช้ความได้เปรี ยบจากการอยู่ในแหล่งวัตถุดิบ เพื่อลดต้นทุนการ
ขนส่ง และนอกจากนี้ยงั ไม่มีคู่แข่งซึ่งอยูใ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เป็ นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
2. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยต้องศึกษาอย่างเป็ นระบบ โดยนาหลักการจัดการมาใช้ในการศึกษาโดยแยก
หัวข้อในการศึกษาได้ดงั นี้
2.1. ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ จากการลงพื้นที่ สารวจของผูเ้ ขี ยนพบว่าในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษ
จังหวัดสระแก้ว มีหน่วยงานทางการศึกษาที่พร้อมให้ความรู ้สู่ชุมชน โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ได้รับการวิจยั และ
พัฒนาเช่นการแปรรู ปแชมพูจากมะกรู ดของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ศูนย์สระแก้ว การผลิตและแปรรู ป
เห็ดถัง่ เช่า ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว การทาทองม้วนจากแป้ งมันสาปะหลัง หรื อการทากล้วยม้วน
อบ ของวิท ยาลัยชุ ม ชนสระแก้ว ดังนั้น จะเห็ น ว่าการหาข้อมู ลด้านผลิ ตภัณ ฑ์น้ ัน ผูป้ ระกอบการสามารถ ขอ
คาปรึ กษาจากหน่วยงานทางการศึกษาที่อยูใ่ นจังหวัดสระแก้วได้เป็ นอย่างดี
2.2. ด้านการตลาด ในการปรับตัวของ ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จ
พิเศษนั้น จากตัวอย่างของเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษเซิ่ นเจิ้น ในสาธารณรัฐประชาชนจีน นั้นเริ่ มต้นโดยการที่
รัฐบาลเปลี่ยนเมืองการประมงเล็กๆ กลายเป็ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่ โดยให้การสนับสนุนธุ รกิ จ
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ต่างๆ ที่เกี่ยวกับอีเลคโทรนิ คส์และสิ นค้าอื่นๆ จึงส่งผลให้เกิดการจ้างงานจานวนมาก ทาให้ปัจจุบนั ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเซิ่นเจิ้น มีประชากรซึ่ งเป็ นผูอ้ าศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก โดยมาอาศัยทางานในโรงงานต่างๆ ที่อยูใ่ น
เขต ส่งผลให้ประชากรที่เป็ นคนพื้นที่ปรับตัวโดยการทาค้าขายกับแรงงานที่อพยพเข้ามาในพื้นที่ จากตัวอย่างเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเซิ่ นเจิ้น ทาให้ภาพของเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษจังหวัดสระแก้ว เมื่อดาเนิ นการถึงระยะ
หนึ่ งแล้วจะมีสภาพไม่แตกต่างมากนัก ดังนั้นการตลาดสาหรับ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในพื้นที่ จึงต้อง
ศึกษาความต้องการของประชากรที่เป็ นผูอ้ าศัยจากต่างถิ่น ซึ่งสามารถสรุ ปเป็ นแผนภาพได้ดงั นี้
ผูป้ ระกอบการแสวงหาความจาเป็ นและความ
ต้องการของตลาด

ผลิตภัณฑ์+บริ การ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์

ลูกค้ าต้ องการ

ลูกค้าซื้อได้

ตั้งราคา

การกระจายสิ นค้า

ลูกค้ าหาซื้อง่ าย

ลูกค้าทราบข่ าวสาร

การส่งเสริ มการตลาด

จากการศึกษาวิจยั ของ Qi LAI พบว่าการใช้ Corporate Social Responsibility หรื อ CSR สาหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็ นวิธีการที่ได้ผลรับที่ดีและมีความยัง่ ยืนต่อธุรกิจนั้น (Qi
LAI ,2006)
2.3. ด้านการจัดการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูจ้ ดั การธุรกิจขนาดย่อม จะเป็ นผูว้ างแผนในการนาทรัพยากรทั้ง
4 หรื อที่ เรี ยกว่า 4M อันประกอบไปด้วย คน(Man) เงิน(Money) เครื่ องจักร(Machine) และวัตถุดิบ (Material) มา
ผ่านกระบวนการบริ หาร 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การบริ หารงานบุคคล การอานวยการและ
การควบคุ มงาน เพื่อให้การดาเนิ น งานของธุ รกิ จขนาดย่อมบรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุป ระสงค์และเป้ าหมาย ที่
กาหนดไว้ สิ นค้าที่ผลิตออกมาจาหน่ ายหรื อการบริ การต่าง ๆ ก็ตามสิ่ งที่สาคัญก็คือต้องเป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้า
โดยเฉพาะธุ รกิ จที่เกี่ ยวกับการบริ การต้องสร้างความประทับใจให้ลูกค้า และส่ งงานตรงตามเวลาที่กาหนด ส่ วน
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ธุรกิ จที่ ผลิตสิ นค้านั้น ผูค้ วบคุมการผลิตจะต้องทราบถึงความต้องการของลูกค้าและพยายามพัฒนาสิ นค้าให้มี
คุณภาพ ตามความต้องการของลูกค้า
3. การจัดตั้ง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการดาเนินการจัดตั้งธุรกิจสาหรับผูป้ ระกอบการที่อยูใ่ น
พื้นที่ จังหวัดสระแก้ว หรื ออยู่ในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษจังหวัดสระแก้วสามารถขอรับคาปรึ กษาและ
ดาเนินการจัดตั้งและจดทะเบียนเพื่อขอรับสิ ทธิประโยชน์จากการอยูใ่ นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้ดงั นี้
3.1. ปรึ กษาหน่ วยงานภาครัฐในการจัดตั้ง ในการปรึ กษาหน่ วยงานต่างๆ ของภาครัฐในจังหวัด
สระแก้วนั้นผูป้ ระกอบการธุ รกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถรับคาปรึ กษาได้ที่ศูนย์บริ การจุดเดียว
เบ็ดเสร็ จ (OSS) ซึ่งอยูท่ ี่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2
3.2. จัดหาแหล่งทุ นโดยสามารถขอรั บคาปรึ กษาได้ที่ศูน ย์บริ การจุ ดเดี ยวเบ็ดเสร็ จเช่ นเดี ยวกัน
เนื่ องจาก จังหวัดสระแก้วได้รวมศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จของจังหวัดเข้ากับศูนย์บริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็ จของ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
3.3. จัดตั้งและจดทะเบียนเพื่อรับสิ ทธิพิเศษจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

5. สรุ ป
การดาเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ปั จจุบนั ได้ดาเนินการสาเร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
โดยมีคณะกรรมการการนิ คมอุตสาหกรรม เป็ นผูเ้ ช่าที่ ดินราชพัสดุในการจัดตั้งนิ คมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่
เทศบาลป่ าไร่ อาเภออรัญ ประเทศ รวมถึงเวนคื นที่ ดินราชพัสดุ เรี ยบร้อยแล้ว แต่ในการดาเนิ น การเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสิ่ งหนึ่งที่รัฐประกาศอยูใ่ นประกาศสานักนายกรัฐมนตรี คือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษและเป็ นการช่วยกระตุน้ เศรษฐกิ จในภาพรวมของประเทศ โดยการออกมาตรการสร้ าง
แรงจูงใจให้นกั ลงทุนจากต่างถิ่นเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่ งผูท้ ี่ได้รับประโยชน์จากการกระตุน้
เชิงนโยบายสร้างแรงจูงใจไม่วา่ จะเป็ นมาตรการทางภาษี การให้เช่าที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะยาว
ซึ่ งเป็ นประโยชน์โดยตรงต่อกลุ่มทุนจากนอกพื้นที่ จากประกาศนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส่ วนหนึ่ งคือ
เป็ นการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นให้มีเศรษฐกิจดีข้ ึน คุณภาพชีวติ ดีข้ ึน จึงจาเป็ นต้องมีนโยบายเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้กบั ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ จงั หวัดสระแก้ว โดยมี สาเหตุจากประชาชนในพื้นที่ เขตพัฒนา
เศรษฐกิ จพิเศษซึ่ งผูเ้ ขียนบทความได้ลงพื้นที่ สารวจนั้นพบว่ายังขาดความเข้าใจในเชิงนโยบายของภาครัฐ โดย
ส่ วนใหญ่มีความต้องการขายที่ ดินให้กบั ผูล้ งทุนจากต่างพื้นที่ ซ่ ึ งจะส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จ
พื้นฐานในพื้นที่จงั หวัดสระแก้ว และไม่สอดคล้องกับนโยบาย สนับสนุ น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
การลงทุนต่อเนื่ องในไทยและในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ในนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิ จ
พิเศษระยะที่หนึ่ง
ดังนั้น สถาบันการศึกษาซึ่งอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดสระแก้วเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยาเขต
สระแก้ว และสถาบัน อื่ น ๆ ในพื้ น ที่ จึ งจาเป็ นต้องมี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นาเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพิ เศษ โดยมี
โครงการของสถาบันที่มุ่งเน้นให้การสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ให้สามารถปรับตัวได้ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย
สถาบันต้องมีการลงพื้นที่สารวจและนามาสู่ การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
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พื้นที่ จัดให้มีการฝึ กอบรมด้านต่างๆ แก่เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
เช่ น การอบรมด้านการพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ การอบรมด้านการส่ ง เสริ ม การตลาด และให้ค วามรู ้ ค วามเข้าใจแก่
ประชาชนในพื้นที่ เกี่ ยวกับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เกิ ดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ซ่ ึงได้กาหนดไว้ในโยบาย

6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 ในการศึกษาเรื่ องการปรับตัวของธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งศึกษาจากธุรกิจ
ที่ประสบความสาเร็ จ (Best Practice) เพื่อสร้างเป็ นโมเดลให้กบั ผูป้ ระกอบการได้นาไปประยุกต์ใช้โดยสามารถ
ศึกษาได้จาก กรณี ศึกษาผูป้ ระกอบการธุรกิจการค้าชายแดนที่ประสบความสาเร็ จโครงการจัดทามาตรการส่งเสริ ม
และเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่ชายแดน ของ สถาบันวิจยั และให้คาปรึ กษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สถาบันวิจยั และให้คาปรึ กษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2558)
6.2 ภาครั ฐควรร่ วมมื อ กับสถาบัน การศึ กษาโดยสถาบันการศึ กษาควรเป็ นตัวกลางในการประสาน
ระหว่างหน่ วยงานภาครัฐกับภาคธุ รกิ จเอกชน เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนแก่จงั หวัดสระแก้ว และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
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บริ ษ ัท เวสเทิ ร์น ดิ จิ ต อล (ประเทศไทย) จ ากัด มี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ กษาระดับ คุ ณ ภาพชี วิต การท างานและ
ประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน เพื่อศึ กษาเปรี ยบเที ยบระดับประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล และเพื่อ ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพชี วิตการทางานกับประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิ บัติงานของพนักงาน กลุ่ ม ตัวอย่างคื อ พนักงานรายเดื อน บริ ษ ัท เวสเทิ ร์น ดิ จิ ตอล (ประเทศไทย) จากัด
ทั้งหมด 357 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test ค่า F - test และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งสิ้ นจานวน 357 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 25 – 35 ปี มีระดับการศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ปฏิบตั ิงานที่แผนก Engineer มีตาแหน่งการทางานระดับ Professional มีรายได้ต่อ
เดื อ นอยู่ร ะหว่าง 15,000 – 25,000 บาท มี ร ะยะเวลาในการปฏิ บัติ งานอยู่ร ะหว่าง 6 - 10 ปี และส่ ว นใหญ่ มี
ประสบการณ์ทางาน ในด้านคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน พบว่า พนักงานมีคุณภาพชีวติ การทางานทั้ง 9
ด้านโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านความปลอดภัยในการทางาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนด้านความก้าวหน้า
ในงานอยู่ในระดับ น้อยที่ สุด ในด้านประสิ ทธิ ผลการปฏิ บัติงาน พบว่า พนักงานมี ประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านความร่ วมมืออยูใ่ นระดับมากที่สุด และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับน้อย
ที่สุด จากการวิเคราะห์คุณภาพชีวติ การทางานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
คาสาคัญ: คุณภาพชีวติ การทางาน ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงาน
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ABSTRACT
The aim of this study to the relationship between quality of work life and work performance
effectiveness of employee in Western Digital (thailand) company limited. The objectives of the study are to
study the level of the employee work life Quality and effective performance of the employee, to study the
individual factor that effect to the work performance effectiveness and to study the relationship between quality
of work life and work performance effectiveness of employee. In this study the sample were 357 employee of
Western Digital ( thailand) company limited. The data in the sample was analysed by using SPSS. Statistic
analysis will be percentages, mean, Standard Deviation ( S.D.), T-test F-test and Pearson’ s product moment
correlation coefficient. The research results showed that the sample group was mainly female, between 25-35
year of age, education Bachelor or equivalent degree, engineering department, in professional level, with
income between 15,000-25,000 Baht, length of services between 6-10 years and experienced. The quality of
work life of employee in overall 9 sides and the quality of life is in high level, the aspect of work security is in
highest level and advancement is in lowest level. The work performance effectiveness of employee is in high
level, and the aspect cooperation is in highest level and creativity is in lowest level. The comparison of the work
performance effectiveness of employee categorized by sex and experienced found that work performance
effectiveness were not different, but if categorized by education level, department, position, income and length
of services found that the work performance effectiveness level different. The Analytical result showed that the
quality of work life was related to the performance effectiveness too.
KEYWORDS: Quality of work life, Work performance effectiveness

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การที่ องค์การจะกระทาภารกิ จหลักให้บรรลุวตั ถุป ระสงค์และมี ประสิ ท ธิ ภาพนั้น จาเป็ นอย่างยิ่งที่
องค์การจะต้องมีบุคลากรที่ มีคุณภาพ ดังนั้นการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์จึงเป็ นปั จจัยที่ สาคัญอย่างหนึ่ งในการ
บริ หารงาน และมีความสาคัญต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ซึ่งจะส่งเสริ มให้องค์การเกิดการพัฒนา
และมีความมัน่ คงต่อไป การบริ หารจัดการ “คน” จึงเป็ นสิ่ งที่องค์การต้องให้ความใส่ ใจและศึกษาอย่างจริ งจัง ซึ่ ง
ตรงตามหลักแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่มุ่งเน้นพัฒนา “คน” เป็ นหลัก
โดยยึดคนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา และยังน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแนวทางในการดาเนิ นการ
พัฒ นา โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ หลักที่ เน้นการเสริ มสร้างและพัฒ นาศักยภาพทุ นมนุ ษย์ จึ งเห็ นได้ว่าการพัฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เป็ นสิ่ งส าคัญ ที่ ทุ กองค์การทั้งภาครั ฐ และเอกชนมุ่ น เน้น และให้ ความส าคัญ เป็ นอย่างมาก
เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือเป็ นจุดเริ่ มต้นของการพัฒนาศักยภาพในองค์การ ส่ งผลให้ปัจจัยด้านอื่นๆ เป็ นไปใน
ทิศทางที่ดี จึงมีความสาคัญเป็ นลาดับต้นๆ ต่อการพัฒนาองค์การ ซึ่งต้องพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้
มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบตั ิงานที่ดียิ่งขึ้นเมื่อองค์การได้บุคลากรที่มากพร้อมด้วยความรู ้ความสามารถมาร่ วมงาน
กับองค์การแล้วนั้นย่อมส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น (กรสรรค์ เอนกศักยพงศ์, 2557)
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คุณภาพชีวิตการทางานเป็ นส่ วนหนึ่ งของการพัฒนาองค์การ โดยเกี่ยวข้องกับการเพิ่มของผลผลิตและ
การปรับปรุ งคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับการทางานต่างๆ เพื่อสร้าง
สภาพการทางานให้ดีข้ ึน การปรับปรุ งคุณภาพชีวิตการทางานจึงเป็ นการพัฒนาองค์การและเป็ นการจัดการเรื่ อง
พนักงานที่ผบู ้ ริ หารจะต้องให้ความสาคัญและต้องมีความสามารถจัดการบริ หารคน เพื่อให้เกิดความร่ วมมือร่ วม
ใจในการปฏิบตั ิงานที่ตอบสนอง สอดคล้องประสานสัมพันธ์กนั อันจะนาไปสู่การบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
อย่างมีประสิ ทธิ ผลและประสบผลสาเร็ จ ซึ่ งประโยชน์ของคุณภาพชีวิตการทางานทาให้พนักงานมีประสิ ทธิ ผล
การทางานเพิ่มขึ้น ทาให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น (ซูหนิง หลิน, 2556)
ดัง นั้น การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ระหว่างคุ ณ ภาพชี วิต การท างานกับ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บัติ งานของ
พนักงานย่อมทาให้องค์การมีความรู ้ความเข้าใจและสามารถกาหนดแผนในการบริ หารงานบุคลากรได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ ง
จะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บัติงานเพิ่มขึ้ น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณ ภาพชี วิตการ
ทางานกับประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายของบริ ษทั ที่ส่งผลต่อ
คุณ ภาพชี วิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้ นและตรงตามความต้องการของพนักงานให้มากที่ สุด อันจะส่ งผลให้เกิ ด
ประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานอันดีต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาระดับคุณภาพชี วิตการทางานและประสิ ทธิ ผลการปฏิ บัติงานของพนักงาน บริ ษทั เวส
เทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด
(2) เพื่ อศึ กษาเปรี ยบเที ยบระดับ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บัติ งานของพนักงาน บริ ษ ัท เวสเทิ ร์น ดิ จิตอล
(ประเทศไทย) จากัด จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
(3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ การทางานกับประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี เกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน ผู ้วิจัย เห็ น ว่า แนวความคิ ด ของ
Cumming and Worley ทั้ง 9 ประการ มีความครอบคลุมในด้านต่างๆ ในการทางานของพนักงาน สามารถใช้ใน
การกาหนดกลยุทธ์การบริ หารงานด้านบุคคล มีความสอดคล้องกับสภาพการทางานในปั จจุบนั ของ บริ ษทั เวส
เทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด จึงนาแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้โดยคานึ งถึงพื้นฐานของลักษณะงานที่บริ ษทั
ดาเนิ นการ และพื้นฐานของสภาพเศรษฐกิ จการจ้างงานในปั จจุบนั ซึ่ งตรงกับงานวิจยั ของ ปราณี กมลทิ พยกุล
(2552) ที่ เห็ นว่าแนวความคิ ดของ Cumming and Worley มี ความสาคัญ ต่อชี วิตของพนักงาน ซึ่ งจะช่วยให้เกิ ด
ความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการทางาน และเกิ ดการพัฒนาขององค์การ มีตวั ชี้วดั หลายตัวที่ แสดงถึงเกณฑ์ของคุณภาพ
ชี วิตการทางานของพนักงาน และงานวิจยั ของ สุ ภาพร ริ ยาพันธ์ (2550) ซึ่ งใช้แนวความคิดของ Cumming and
Worley โดยให้เหตุผลว่ามี ความครอบคลุมในเรื่ องความต้องการของพนักงานและการสนับสนุ นจากองค์การ
สาหรับในด้านประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิปฏิบตั ิงานของพนักงาน ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดของ Steers ซึ่งใช้หลักการรับรู ้ของ
แต่ละบุคคล 8 ด้าน โดยแนวความคิดนี้ มีความสอดคล้องกับการทางานของพนักงาน บริ ษทั เวสเทิ ร์น ดิ จิตอล
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(ประเทศไทย) จากัด เหมาะสมแก่การนามาสร้างเครื่ องมือวิจยั ซึ่ งตรงกับงานวิจยั ของ ภูวดล วงศ์รัตน์ (2551) ใช้
แนวความคิดของ Steers ซึ่งมีกลุ่มสารวจเป็ นพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีลกั ษณะการทางานที่ใกล้เคียง
และคล้ายคลึงกับงานวิจยั ของผูว้ จิ ยั ในครั้งนี้ ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงได้ใช้แนวคิดคุณภาพชีวติ การทางานของ คัมมิ่งส์และ
วอร์ แลย์ (Cummings and Worley, 1997 : 301-303) และประสิ ทธิ ผลการปฏิ บัติงานของ สเตี ยส์ (Steers, 1981 :
406-407) กาหนดเป็ นตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. แผนกที่ปฏิบตั ิงาน
5. ตาแหน่งการทางาน
6. รายได้ต่อเดือน
7. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
8. ประสบการณ์ทางาน

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
1. ปริ มาณงาน
2. คุณภาพงาน
3. ความรู ้เกี่ยวกับงาน
4. คุณลักษณะประจาตัว
5. ความร่ วมมือ
6. ความไว้วางใจ
7. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
8. ผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม

คุณภาพชีวติ การทางาน
1. ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. ความปลอดภัยในการทางาน
3. การพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน
4. ความก้าวหน้าในงาน
5. ความมัน่ คงในงาน
6. สังคมสัมพันธ์
7. ลักษณะการบริ หารงาน
8. ภาวะอิสระจากงาน
9. ความภาคภูมิใจในองค์การ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานของการวิจัย
(1) พนักงาน บริ ษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะส่งผลให้
มีประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
(2) คุณภาพชีวติ การทางานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั เวสเทิร์น
ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ขั้นตอนที่ 1 คานวณขนาดตัวอย่างจากประชากร 3,321 คน โดยใช้หลักการคานวณของ Yamane’s
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ขั้นตอนที่ 2 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 357 คน ใช้วิธีการแบ่งจานวนตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ โดย
สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)
ขั้นตอนที่ 3 ทาการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากรายชื่อพนักงาน
ตามลักษณะกลุ่ม งานให้ได้จานวนตัวอย่างตามกลุ่มตัวอย่างที่ คานวณได้ในขั้น ตอนที่ 2 และดาเนิ น การแจก
แบบสอบถามจานวน 357 ชุด โดยเก็บได้จานวน 357 ชุด คิดเป็ นอัตราการตอบรับเท่ากับร้อยละ 100
5.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ
ลักษณะส่ วนบุคคล ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงาน ส่ วนที่ 3 แบบสอบถาม
เกี่ ยวกับ ประสิ ท ธิ ผลการปฏิ บัติ งานของพนักงาน แบบสอบถามส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 เป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s Five Rating scale) การหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่ องมือโดยการนาแบบสอบถาม
เสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ใช้การหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง IOC มากกว่าหรื อเทียบเท่า
0.50 ซึ่งผูว้ จิ ยั คานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ได้ 0.94 และหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามในการวิจยั ทั้ง
ฉบับ โดยใช้วิธีหาค่าความสัมพันธ์สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach คานวณหาค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบวัดทั้งฉบับไม่ต่ากว่า 0.70 ซึ่งผูว้ จิ ยั คานวณค่าความสัมพันธ์สมั ประสิ ทธิ์แอลฟาได้ 0.99
5.3 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้ ค่าร้อยละ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วเิ คราะห์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตและระดับประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน ค่า t (t - test) ใช้ทดสอบปั จจัยส่ วน
บุคคลด้านเพศ และประสบการณ์ทางานกับประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ค่า F (F - test) ใช้ทดสอบ
ปั จ จัยส่ วนบุ ค คล ได้แ ก่ อายุ ระดับ การศึ ก ษา แผนกที่ ป ฏิ บัติ ง าน ต าแหน่ ง การท างาน รายได้ต่ อ เดื อ น และ
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน กับประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กรณี พบว่ามีความแตกต่างเป็ นรายกลุ่ม
จะใช้สถิติทดสอบ LSD เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างรายกลุ่มนั้นเป็ นรายคู่ และค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สนั ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ การทางานกับประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน

6. สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการศึ กษาข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 357 คน ส่ วนใหญ่เป็ น เพศ
หญิง จานวน 223 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.46 มีอายุ 25 - 35 ปี จานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.94 มีการศึกษาอยู่
ระดับปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่า จานวน 204 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.14 เป็ นแผนก Engineer จานวน 257 คน คิด
เป็ นร้อยละ 71.99 มีตาแหน่ ง Professional จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.22 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนระหว่าง
15,000 – 25,000 บาท จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.29 มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ระหว่าง 6-10
ปี จานวน 140 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.22 และมีประสบการณ์ทางาน จานวน 333 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.28
2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวติ การทางานของพนักงานพบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (  = 3.65, S.D. = 0.50) โดยด้านมากที่ สุดได้แก่ ด้านความปลอดภัยในการทางาน (  = 3.98
S.D. = 0.55) และด้านน้อยที่สุดได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 3.33, S.D. = 0.74)
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3. ผลการศึ กษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานพบว่า ระดับ
ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานปฏิบตั ิงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.75, S.D. = 0.46) โดยด้านมากที่สุดได้แก่
ด้านความร่ วมมือ อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.83 S.D. = 0.56) และด้านน้อยที่สุดได้แก่ ด้านความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.63, S.D. = 0.63)
4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 พนักงาน บริ ษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน
จะส่งผลให้มีประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน จากการศึกษาสรุ ปผลได้ดงั นี้
เพศ สรุ ปว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันจะส่ งผลให้มีประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
อายุ สรุ ป ว่า พนัก งานที่ มี อายุแตกต่ างกัน จะส่ งผลให้มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บัติงานแตกต่ างกัน เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านคุณภาพงาน และด้านความร่ วมมือ จะส่ งผลให้มีประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ระดับ การศึ ก ษา สรุ ป ว่า พนั ก งานที่ มี ร ะดับ การศึ ก ษาแตกต่ า งกัน จะส่ ง ผลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
แผนกที่ ปฏิ บตั ิงาน สรุ ปว่า พนักงานที่ มีแผนกที่ ปฏิ บตั ิงานแตกต่างกันจะส่ งผลให้มีประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ตาแหน่งการทางาน สรุ ปว่า พนักงานที่ มีตาแหน่ งการทางานแตกต่างกันจะส่ งผลให้มีประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
รายได้ต่อเดือน สรุ ปว่า พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันจะส่ งผลให้มีประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงาน
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความร่ วมมือ จะส่ งผลให้มีประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน สรุ ปว่า พนักงานที่ มีระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานแตกต่างกันจะส่ งผลให้มี
ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านคุณภาพงาน จะส่ งผลให้มีประสิ ทธิผลการ
ปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ประสบการณ์ทางาน สรุ ปว่า พนักงานที่มีประสบการณ์ทางานแตกต่างกันจะส่งผลให้มีประสิ ทธิผลการ
ปฏิ บัติ งานไม่ แตกต่ างกัน เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านคุ ณ ลักษณะประจาตัวและด้านความคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ จะส่งผลให้มีประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานที่ 2 คุ ณ ภาพชี วิตการท างานมี ความสัม พัน ธ์กับ ประสิ ท ธิ ผลการปฏิ บัติงานของพนักงาน
บริ ษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด จากการศึกษาสรุ ปผลได้ดงั นี้
ระดับคุณภาพชีวิตการทางานด้านผลตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรมมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงานด้านคุณภาพงานมากที่สุดโดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับคุ ณภาพชี วิต การท างานด้านความปลอดภัยในการท างานมี ค วามสั มพัน ธ์กับ ประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานด้านคุณภาพงานมากที่สุดโดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
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ระดับคุณภาพชีวิตการทางานด้านการพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิ บตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงานด้านคุณภาพงานมากที่สุดโดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับคุณภาพชีวิตการทางานด้านความก้าวหน้าในงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงาน
ของพนักงานด้านคุณภาพงานมากที่สุดโดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับคุณภาพชีวิตการทางานด้านความมัน่ คงในงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานด้านคุณภาพงานมากที่สุดโดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับ คุ ณภาพชี วิตการทางานด้านสังคมสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลการปฏิ บัติงานของ
พนักงานด้านความร่ วมมือมากที่สุดโดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับสูง
ระดับคุณภาพชีวติ การทางานด้านลักษณะการบริ หารงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานด้านความร่ วมมือมากที่สุดโดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
ระดับคุณภาพชีวติ การทางานด้านภาวะอิสระจากงานมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานด้านคุณภาพงานมากที่สุดโดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับสูง
ระดับ คุ ณ ภาพชี วิต การท างานด้านความภาคภู มิ ใจในองค์ก ารมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานด้านคุณภาพงานมากที่สุดโดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับปานกลาง
สรุ ปได้วา่ คุณภาพชีวติ การทางานโดยรวมทั้ง 9 ด้าน มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานทั้ง 8 ด้าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < .01)

7. อภิปรายผล
ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลโดยเปรี ยบเทียบกับผลการวิจยั ของผูว้ จิ ยั ท่านอื่นโดยสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด
โดยจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล อภิปรายผลได้ดงั นี้
ด้านเพศ พบว่า มีประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ ที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากเพศชายและเพศ
หญิงแตกต่างกันเพียงสรี ระทางร่ างกาย แต่ในการปฏิ บตั ิงานส่ วนใหญ่แล้วบริ ษทั มีเครื่ องมือทันสมัย และมีสิ่ง
อานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน ดังนั้นเพศจึงไม่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ ภูวดล วงศ์รัตน์ (2551) ที่กล่าวว่า เพศแตกต่างกันมีประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานที่ไม่แตกต่างกัน
ด้านอายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกัน ส่ งผลให้มีประสิ ทธิ ผลการปฏิ บัติงานแตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจาก
พนักงานที่มีอายุมากกว่ามีประสบการณ์ ความเข้าใจในงาน รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดจากงานได้มากกว่าพนักงาน
ที่มีอายุนอ้ ย จึงมีระดับประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานในด้านต่างๆ มากกว่า ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จันทร์
สุดา ธงงาม (2552) ที่กล่าวว่า อายุของพนักงานที่แตกต่างกัน มีประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมแตกต่างกัน
ด้านระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานแตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ปราณี กมลทิพยกุล (2552) ที่กล่าวว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาที่สูงกว่าจะ
มี การน าความรู ้ ประสบการณ์ แ ละทัศ นคติ การปฏิ บัติ ง านที่ ไ ด้รั บ มาปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาประสิ ท ธิ ผ ลการ
ปฏิบตั ิงานได้ ดังนั้นเมื่อระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน
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ด้านแผนกที่ ปฏิ บตั ิ งาน พบว่า แผนกที่ ปฏิ บตั ิ งานแตกต่างกัน ส่ งผลให้มีประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งาน
แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจาก บริ ษทั เวสเทิ ร์น ดิ จิตอล (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูผ้ ลิต และจัดจาหน่ ายเกี่ ยวกับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นบริ ษทั จึงให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิต และคิดค้น แผนก Engineer จึงมีระดับ
ประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานมากกว่าแผนกอื่น ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ศิ ริวรรณ องปราบปราม (2549)
กล่าวว่า พนักงานที่มีหน่ วยงานที่มีสังกัด หรื อแผนกที่ปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน มีประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานใน
ภาพรวมที่แตกต่างกัน
ด้านตาแหน่ งการทางาน พบว่า ตาแหน่งการทางานแตกต่างกัน ส่ งผลให้มีประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงาน
แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากพนักงานตาแหน่ง Management เป็ นสายงานบังคับบัญชาซึ่งมีประสบการณ์และความ
ชานาญในงานค่อนข้างสูง ทาให้สามารถควบคุมและกาหนดแนวทางในการทางานแก่ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาเพื่อให้
งานบรรลุวตั ถุประสงค์ได้เป็ นอย่างดี จึงมีระดับประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานสู ง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
จันทร์สุดา ธงงาม (2552) กล่าวว่า ตาแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
ด้านรายได้ต่ อเดื อน พบว่า ระดับรายได้ต่อเดื อนแตกต่างกัน ส่ งผลให้มีประสิ ท ธิ ผลการปฏิ บัติงาน
แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Nguyen Thi Minh Thuong (2015) ที่ กล่ าวว่า บุ คลากรที่ มี ระดับ
เงิ นเดื อนต่างกัน มี ความคิดเห็ นต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานโดยรวมและรายด้านต่างๆแตกต่างกัน โดยให้
เหตุผลว่า เป็ นเพราะบุคลากรทุ กคนรับเข้ามาทางานในบริ ษทั ตรงตามกับเงื่ อนไขของการสมัครอย่าง เช่น วุฒิ
การศึ กษา แผนกทางานจะสอดคล้องกับเงิ นเดื อนที่ ได้รับ เนื่ องจากว่า บริ ษทั เฮืองญาง ให้ความสาคัญกับการ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์ทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผนการสรรหา การคัดเลือก การวิเคราะห์งาน การประเมินผล
งานเป็ นต้น ทาให้เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีระดับเงินเดือนต่างกัน ต่อประสิ ทธิภาพในการทางาน
ด้านระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ส่ งผลให้มีประสิ ทธิ ผล
การปฏิ บตั ิงานแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ รัฐพล ศรี กตัญญู (2551) ที่ กล่าวว่า ระยะเวลาในการ
ปฏิ บัติ งานที่ แตกต่างกัน ท าให้ ป ระสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บัติงานของพนัก งาน แตกต่ างกัน เนื่ อ งจากพนักงานที่ มี
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานนานกว่าจะมีความชานาญ ความรู ้เกี่ยวกับงานมากกว่าพนักงานที่ มีระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานสั้นกว่า ส่งผลให้ระดับประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานมีมากกว่า
ด้านประสบการณ์ทางาน พบว่า มีประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมไม่แตกต่าง ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากใน
การรับพนักงานใหม่ที่ยงั ไม่มีประสบการณ์ เข้ามาทางานนั้นจะเน้นบุคลากรที่ สาเร็ จการศึ กษาในงานด้านนั้นๆ
โดยตรง ประกอบกับในระยะแรกของการเรี ยนรู ้งานจะได้รับการฝึ กฝนจากแผนกงานของตนในระดับหนึ่ ง และ
ยังได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่ วมงาน มีการสื่ อสารในหน่วยงานที่ ดี มีระบบบริ หารจัดการงานที่ ชดั เจนทาให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้ไม่แตกต่างจากผูม้ ีประสบการณ์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ภูวดล วงศ์รัตน์ (2551)
ที่กล่าวว่า ประสบการณ์ทางาน แตกต่างกันมีประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน
2. ระดับคุณภาพชี วิตของพนักงาน สรุ ปโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากคื อ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.65 โดย
เรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านความปลอดภัยในการทางาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.98 ด้นความภาคภูมิใจในองค์การ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.86 ด้านสังคมสัมพัน ธ์ อยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ด้นการพัฒนาศักยภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ด้านความมัน่ คง
ในงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.60 ด้านลักษณะการบริ หารงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.57
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ด้านภาวะอิ สระจากงาน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.52 ด้านผลตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 และด้านความก้าวหน้าในงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33
3. ระดับประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน สรุ ปโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.75 โดยเรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านความร่ วมมือ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
ด้านปริ มาณงาน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ด้านความไว้วางใจ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78
ด้านคุณภาพงาน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ด้านผลการปฏิบตั ิงานโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.76 ด้านความรู ้เกี่ยวกับงาน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ด้านคุณลักษณะประจาตัว อยูใ่ นระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และด้านความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63
4. พิจารณาคุ ณภาพชี วิตของพนักงานโดยรวมทั้ง 9 ด้าน พบว่า มี ความสัมพันธ์กับ ประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิ บตั ิงานทั้ง 8 ด้าน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นันทวัน ชวลิตอัมพร (2551) ที่ กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการ
ทางานมี ความสัมพัน ธ์ท างบวกกับประสิ ทธิ ผลการปฏิ บัติงานของพนักงานในทิ ศทางเดี ยวกัน นอกจากนี้ ยัง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ปราณี กมลทิพยกุล (2552) ที่กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทางานมีความสัมพันธ์กบั ผล
การปฏิบตั ิงานโดยรวม แสดงว่าคุณภาพชีวติ การทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน

8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
จากผลการวิจยั คุณภาพชี วิตทั้ง 9 ด้าน พบว่า คุณภาพชี วิตที่ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีเพียงด้านเดี ยวคือ
ความก้าวหน้าในงาน ดังนั้น การเพิ่มระดับคุณภาพชีวติ การทางานอาจต้องปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมในสิ่ งต่างๆ เพื่อให้
คุณภาพชีวติ การทางานในด้านความก้าวหน้าในงานมีระดับสูงขึ้น โดยอาจเพิ่มความก้าวหน้าในงาน เช่น
(1) มีการส่งพนักงานไปแลกเปลี่ยนความรู ้ และประสบการณ์ กับสาขาอื่นๆ ในต่างประเทศ
(2) สร้ างหลักเกณฑ์ที่ แน่ น อนชัด เจน ว่างานที่ พ นักงานท าอยู่มี โอกาสก้าวหน้า และมี โอกาสเลื่ อ น
ตาแหน่งที่สูงขึ้นได้ เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั กาหนด
(3) มีการสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน เช่น การผลักดันพนักงานที่มี
ผลงาน หรื อพนักงานที่ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในการทางานที่ดี ให้มีตาแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น โดยอาจ
พิจารณาทั้งด้านการประพฤติตน และด้านความสามารถ โดยมีการให้คะแนนพนักงาน ด้านการประพฤติตน โดย
พิจารณาจากการขาด ลา มาสาย ด้านความสามารถ โดยพิจารณาจากการกาหนดให้พนักงานทุกคนต้องทา Key
Performance Indicator (KPI) โดยให้นาคะแนนที่ได้มาพิจารณาต่อการปรับตาแหน่ง
8.2 ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรทาการศึกษาเชิงคุณภาพ หรื อใช้แนวคิด ทฤษฎีอื่นๆ มาวิจยั เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เที่ยงตรงมากขึ้น
(2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานกับ
ปั จจัยอื่นๆ เช่น ความผูกพันต่อองค์กร ภาวะผูน้ า ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เป็ นต้น เพื่อจะ
ทาให้เกิดการพัฒนาของพนักงานในรอบด้าน ซึ่งจะทาให้บริ ษทั บรรลุเป้ าหมาย เติบโต และยัง่ ยืน

811

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

9. กิตติกรรมประกาศ
กราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.มนสิ ชา อนุกลู และผูท้ รงคุณวุฒิ ที่ให้คาแนะนา และแก้ไขข้อบกพร่ อง

10. เอกสารอ้างอิง
กรสรรค์ เอนกศักยพงศ์. 2557. “กระบวนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน.” วารสารวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ, ปี ที่ 9 เล่มที่ 2
จันทร์สุดา ธงงาม. 2552. “คุณภาพชีวติ ในการทางานกับประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษา
บริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี.” วิทยานิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ซูหนิง หลิน. 2556. “ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลในการทางานของพนักงานชาวจีนในบริ ษทั ซันไชน์ อินเตอร์
เนชัน่ แนล จากัด.” การค้นคว้าอิสระบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
นันทวัน ชวลิตอัมพร. 2551. “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ การทางานกับประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงาน ศึกษา
เฉพาะ กรณี บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน).” วิทยานิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
ปราณี กมลทิพยกุล. 2552. “คุณภาพชีวติ การทางานกับประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ยูเซ็น แอร์
แอนด์ ซี เซอร์วสิ (ประเทศไทย) จากัด.” วิทยานิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
ภูวดล วงศ์รัตน์. 2551. “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทางานกับประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดเพชรบุรี.” รายงานวิจยั คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.
รัฐพล ศรี กตัญญู. 2551. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลของการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารธนชาต
จากัด (มหาชน) สานักงานอาคารกลาสเฮ้าส์รัชดาภิเษก.” วิทยานิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ศิริวรรณ องปราบปราม. 2549. “ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญกาลังใจกับประสิ ทธิผลการทางานของพนักงาน.”
วิทยานิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
สุภาพร ริ ยาพันธ์. 2550. “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทางาน เชาวน์อารมณ์และความพึงพอใจใน
งาน กรณี ศึกษา : พนักงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์แห่งหนึ่ง.” การค้นคว้าแบบอิสระ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Thomas G. Cummings, Christopher G. Worley. 1997. Organization development and change, 301-303.
Nguyen Thi Minh Thuong. 2015. “The Relationship between Working Life Quality and Efficient Network
of the Staff’s in Huong Giang Company Hue City Vietnam.” Thesis Master of Busines. Human
Resource Management. Ubonratchathani Rajabhat University.
Richard M. Steers. 1981. Introduction to Organizational Behavior, 406-407.

812

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ห่ วงโซ่ มูลค่ าโลกกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
GLOBAL VALUE CHAIN AND ECONOMIC DEVELOPMENT
ปิ ยะพรรณ ช่ างวัฒนชัย
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: fecoppc@ku.ac.th
บทคัดย่อ
ห่ วงโซ่ มูลค่าโลกมี บทบาทมากขึ้นต่อเศรษฐกิ จโลกในปั จจุ บัน โดยส่ วนหนึ่ งเกิ ดขึ้ น ผ่านการลงทุ น
โดยตรงระหว่างประเทศซึ่ งทาให้เกิดการเชื่อมโยงการผลิตในระดับโลก ประเทศที่ เข้าไปมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่
มูลค่าโลกสามารถได้รับประโยชน์จากความได้เปรี ยบเชิงเปรี ยบเทียบ การประหยัดต่อขนาดและการประหยัดจาก
ขอบข่ายการผลิต การถ่ายโอนเทคโนโลยี รวมถึงการจ้างงานที่ เพิ่มขึ้น อันนาไปสู่ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ผลิตและการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การวิจยั ในครั้งนี้ จึงจัดทาขึ้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างห่ วงโซ่มูลค่าโลก
กับการพัฒนาเศรษฐกิ จ เพื่อนาไปสู่ ขอ้ เสนอแนะทางด้านนโยบายที่ เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์เชิงปริ มาณซึ่ งใช้
ข้อมูลทุติยภูมิที่มีลกั ษณะแบบ Panel Data และมีประเทศที่ ทาการศึกษาทั้งหมด 59 ประเทศ ผลการศึกษา พบว่า
การมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกที่ เชื่ อมโยงไปข้างหน้าและการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกที่ เชื่ อมโยงไป
ข้างหลังส่งผลกระทบด้านบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยที่ผลของการมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยง
ไปข้างหน้ามี มากกว่า และประเทศจะได้รับ ประโยชน์ จากการมี ส่วนร่ วมในห่ วงโซ่ มูลค่าโลกที่ เชื่ อ มโยงไป
ข้างหน้าและการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหลังต่อการพัฒนาเศรษฐกิจก็ต่อเมื่อประเทศมี
ระดับความสามารถในการดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยีสูง ดังนั้น ข้อเสนอแนะจากการวิจยั คือ ประเทศควร
ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่ มูลค่าโลก รวมทั้งความสามารถในการดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยี เพื่อให้
ประเทศได้ประโยชน์ในการมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิม่ มากขึ้น
คาสาคัญ: ห่วงโซ่มูลค่าโลก การพัฒนาเศรษฐกิจ

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

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
บรรษัท ข้ามชาติ มีบ ทบาทและความสาคัญ มากขึ้ นในเศรษฐกิ จโลกผ่านการลงทุ นโดยตรงระหว่าง
ประเทศซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศผูล้ งทุนและประเทศผูร้ ับทุนในด้านการถ่ายโอนเทคโนโลยี ทักษะ และ
ความสามารถในการจัดการ และเป็ นประโยชน์ต่อบรรษัทข้ามชาติในรักษาความสามารถในการแข่งขันผ่านการ
เข้าถึงตลาด ทรัพยากรธรรมชาติ และการผลิตที่ มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศของ
บรรษัทข้ามชาติที่ตอ้ งการแสวงหาแหล่งผลิตที่มีประสิ ทธิภาพสาหรับการผลิตในแต่ละขั้นตอนส่ งผลให้เกิดการ
กระจายตัวหรื อการแยกส่วนการผลิต (Fragmentation) ไปทัว่ โลก เกิดการเชื่อมโยงการผลิตในระดับโลกจึงทาให้
ห่ วงโซ่มูลค่าโลกมีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจโลกปั จจุบนั เมื่อพิจารณาสัดส่ วนมูลค่าเพิ่มของต่างชาติในสิ นค้า
ส่ งออกโดยของโลกในปี พ.ศ. 2553 (ตารางที่ 1) พบว่า มี ค่ าเฉลี่ ยร้ อ ยละ 28 คิ ด เป็ นมู ล ค่ าเท่ ากับ 5 ล้านล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อร้อยละ 26.31 ของมูลค่าการส่ งออกของโลก ประเทศพัฒนาแล้วมี สัดส่ วนมูลค่าเพิ่มของ
ต่างชาติในสิ นค้าส่ งออกโดยเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 31 โดยสหภาพยุโรปมีสัดส่ วนที่สูงถึงร้อยละ 39 ทั้งนี้ ส่วนหนึ่ ง
เกิ ดการการค้าภายในภูมิภาค ในขณะที่ ประเทศกาลังพัฒนามีสัดส่ วนโดยเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 25 อย่างไรก็ตาม
สัดส่ วนดังกล่าวยังคงสู งกว่าสัดส่ วนมูลค่าเพิ่มของต่างชาติในสิ นค้าส่ งออกของญี่ ปุ่นและสหรัฐอเมริ กาซึ่ งมี
สัดส่วนเพียงร้อยละ 18 และ 11 ตามลาดับ ในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา เอเชียเป็ นภูมิภาคที่มีสดั ส่วนมูลค่าเพิ่มของ
ต่างชาติในสิ นค้าส่งออกมากที่สุด คือ ร้อยละ 27 โดยเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้มีสดั ส่วนสู งถึง
ร้อยละ 30
ประเทศต่างๆ ที่ เข้าไปมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกสามารถได้รับประโยชน์จากความได้เปรี ยบเชิ ง
เปรี ยบเทียบ การประหยัดต่อขนาดและการประหยัดจากขอบข่ายการผลิต การถ่ายโอนเทคโนโลยี รวมถึงการจ้าง
งานที่เพิ่มขึ้น อันนาไปสู่การเพิ่มประสิ ทธิภาพในการผลิตและการพัฒนาประเทศ หากจัดกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา
ตามอัตราการเจริ ญเติบโตของการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่ มูลค่าโลกเพื่อพิจารณาความสัมพันธ์เบื้ องต้นของการมี
ส่ ว นร่ วมในห่ วงโซ่ มู ลค่ าโลกกับ อัต ราการเจริ ญ เติ บ โตของผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมภายในประเทศต่ อประชากร
(UNCTAD, 2013) พบว่า ประเทศที่ มี อตั ราการเจริ ญ เติ บ โตของการมี ส่ วนร่ วมในห่ ว งโซ่ มู ลค่ าโลกสู งขึ้ น มี
แนวโน้มที่ มีอตั ราการเจริ ญเติ บโตของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากรสู งขึ้นเช่นกัน โดยกลุ่ม
ประเทศกาลังพัฒนาที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตของการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกสู งที่สุด มีค่ากลางของอัตรา
การเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากรในช่วงปี พ.ศ. 2533-2553 เท่ากับ ร้อยละ 3.3
เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตของการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกต่าที่สุด มี
ค่ากลางของอัตราการเจริ ญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากรในช่วงปี พ.ศ. 2533-2553
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เพียงร้อยละ 0.7 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าประเทศที่มีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าสู งมีแนวโน้มที่จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจ
สูงขึ้นเช่นกัน
ตารางที่ 1 สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของต่างชาติในสิ นค้าส่งออกโดยของโลกในปี พ.ศ. 2553
ภูมิภาค
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของต่างชาติในสิ นค้าส่งออก (ร้อยละ)
โลก
28
ประเทศพัฒนาแล้ว
31
สหภาพยุโรป
39
ญี่ปุ่น
18
สหรัฐอเมริ กา
11
ประเทศกาลังพัฒนา
25
เอเชีย
27
เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
30
ละตินอเมริ กาและแคริ บเบียน
21
ที่มา: UNCTAD, 2013
อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ ในด้านการพัฒ นาเศรษฐกิ จของการมี ส่วนร่ วมในห่ วงโซ่ มูลค่าโลกที่ มีต่ อ
ประเทศที่มีส่วนร่ วมไม่ได้เกิดขึ้นได้เองโดยอัตโนมัติ แต่ประเทศจะต้องมีการดาเนินนโยบายที่สอดคล้องเพื่อให้
สามารถดูดซับประโยชน์จากห่ วงโซ่ มูลค่าโลกให้มากขึ้ น ทั้งนี้ ระดับประโยชน์ที่ได้จากห่ วงโซ่ มูลค่าขึ้ นกับ
ตาแหน่งของประเทศในห่ วงโซ่มูลค่าโลก ความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นในการดูดซับและยกระดับเทคโนโลยี
การผลิต รวมถึ งการเข้าไปมีส่วนร่ วมของบริ ษทั ท้องถิ่นในห่ วงโซ่ มูลค่าโลก ดังนั้น การศึ กษาที่ มุ่งเน้นบทบาท
ของห่วงโซ่มูลค่าโลกที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงเป็ นประเด็นที่มีความน่าสนใจในการศึกษาอันจะ
นาไปสู่ขอ้ เสนอแนะสาหรับกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
งานวิจยั นี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่มูลค่าโลกกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยคานึงถึงความ
แตกต่างของความสามารถในการดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยีของประเทศ และเสนอแนะนโยบายแก่ภาครัฐ
ในการมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกเพี่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ห่วงโซ่มูลค่าโลกมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผ่านทางการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเพิ่มซึ่งส่ งผล
ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีระดับสู งขึ้นและผ่านทางการจ้างงานที่เพิม่ ขึ้น สามารถเร่ งการเจริ ญเติบโต
ของประเทศโดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนาให้มีระดับเข้าใกล้ประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งนี้ UNCTAD, 2013 ได้สรุ ป
ข้อ ค้น พบเกี่ ยวกับ ผลกระทบของห่ วงโซ่ มู ล ค่ าโลกต่ อการพัฒ นาเศรษฐกิ จในด้านต่ างๆ ได้แก่ 1) การสร้ าง
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มูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจภายในประเทศ 2) การสร้างงาน การสร้างรายได้และคุณภาพการจ้างงาน 3) การแพร่ กระจาย
เทคโนโลยีกและการสร้างทักษะ 4) ผลกระทบด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมในด้านบวก และ 5) การยกระดับและ
การสร้างประสิ ทธิภาพในการผลิต
ดังนั้น การวิจยั นี้ได้ศึกษาผลของการมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยมีการวิเคราะห์แยกตามประเภทของการมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก ซึ่งประกอบด้วยการมีส่วนร่ วมในห่วง
โซ่ มูลค่าโลกที่ เชื่ อมโยงไปข้างหน้าและการมี ส่วนร่ วมในห่ วงโซ่ มู ลค่าโลกที่ เชื่ อมโยงไปข้างหลัง พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ความแตกต่างของผลของการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในกรณี ที่ประเทศมี
ความสามารถในการดู ดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยีแตกต่างกัน ซึ่ งจะนาไปสู่ ขอ้ เสนอแนะทางนโยบายของ
ภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก (แผนภาพที่ 1)
การมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก
การมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยง
ไปข้างหน้า

การมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยง
ไปข้างหลัง
ความสามารถในการ
ดูดซับทักษะความรู้/
เทคโนโลยี

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ข้อเสนอแนะทางด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนรวมในห่วงโซ่มูลค่าโลก
และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ประเทศที่ ทาการศึ กษามี จานวนทั้งหมด 59 ประเทศซึ่ งประกอบด้วยประเทศพัฒ นาแล้วจานวน 36
ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรี ย เบลเยียม แคนาดา เช็ก เดนมาร์ ก เอสโตเนี ย ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี
กรี ซ ไอซ์ แ ลนด์ ไอร์ แ ลนด์ ฮัง การี อิ ต าลี ญี่ ปุ่ น ลัก เซมเบิ ร์ ก เนเธอร์ แ ลนด์ นิ วซี แ ลนด์ นอร์ เวย์ โปแลนด์
โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์ แลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริ กา บัลแกเรี ย โครเอเชีย
ไซปรัส ลัตเวีย ลิ ทัวเนี ย โรมาเนี ย และมอลตา และประเทศกาลังพัฒนาจานวน 23 ประเทศ ได้แก่ รัสเซี ย ชิ ลี
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อิ ส ราเอล เกาหลี ใต้ เม็ ก ซิ โ ก ตุ ร กี อาร์ เจนติ น า บราซิ ล กัม พู ช า จี น โคลอมเบี ย คอสตาริ ก า ฮ่ อ งกง อิ น เดี ย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ซาอุดิอาระเบีย สิ งคโปร์ แอฟริ กาใต้ ไทย ตูนีเซีย และเวียดนาม
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ในการศึกษาของงานวิจยั นี้ประกอบด้วยตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การพัฒนาเศรษฐกิ จ มีหน่ วยเป็ นดอลลาร์ สหรัฐ โดยใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อ
จานวนประชาการเป็ นตัวชี้วดั
(2) การมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า มีหน่วยเป็ นร้อยละ ซึ่งความหมายคือ
สัดส่ วนมูลค่าเพิ่มของประเทศที่อยูใ่ นสิ นค้าส่งออกของประเทศที่สามต่อการส่งออกทั้งหมด ซึ่ งสามารถคานวณ
ได้จากมูลค่าเพิ่มของประเทศที่ อยู่ในสิ นค้าส่ งออกของประเทศที่ สามหารด้วยการส่ งออกทั้งหมดของประเทศ
(UNCTAD, 2013)
(3) การมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง มีหน่วยเป็ นร้อยละ ซึ่ งความหมายคือ
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของต่างชาติที่อยูใ่ นสิ นค้าส่ งออกของประเทศต่อการส่งออกทั้งหมด ซึ่ งสามารถคานวณได้จาก
มูลค่าเพิ่มของต่างชาติที่อยูใ่ นสิ นค้าส่งออกหารด้วยการส่งออกทั้งหมดของประเทศ (UNCTAD, 2013)
(4) ความสามารถในการดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยี มีหน่ วยเป็ นปี โดยใช้ใช้จานวนปี เฉลี่ยที่
ได้รับการศึกษาเป็ นตัวชี้วดั ซึ่ งในการศึกษานี้ หมายถึง ความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นในการนาความรู ้ที่ได้จาก
การซึมซับและถ่ายโอนความรู ้จากภายนอกมาใช้ประโยชน์
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็ นข้อมูลทุติยภูมิซ่ ึงเป็ นข้อมูลรายปี จานวน 6 ปี ที่เก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) การพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่ งใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อจานวนประชาการเป็ นตัวชี้วดั
เก็บ รวบรวมข้อมู ลดังกล่าวจากธนาคารโลก (ใช้ขอ้ มูล 6 ปี ได้แก่ ปี พ.ศ. 2544, 2549, 2552, 2553, 2554 และ
2556)
(2) การมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกที่ เชื่ อมโยงไปข้างหน้า และการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่ มูลค่า
โลกที่ เชื่ อมโยงไปข้างหลัง เก็บรวบรวมข้อมูลจาก OECD-WTO TiVA (ใช้ขอ้ มูล 6 ปี ได้แก่ ปี พ.ศ. 2543, 2548,
2551, 2552, 2553 และ 2555)
(3) ความสามารถในการดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยี ซึ่ งใช้จานวนปี เฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาเป็ น
ตัวชี้ วดั เก็บรวบรวมข้อมูลจากโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ (UNDP) (ใช้ขอ้ มูล 6 ปี ได้แก่ ปี พ.ศ. 2543,
2548, 2551, 2552, 2553 และ 2555)
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั นี้ ทาการวิเคราะห์เพื่อแสดงว่าผลของการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกแต่ละประเภทต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้สมการถดถอยเชิงซ้อนซึ่งมีแบบจาลอง ดังนี้
lnCGDPit = f (lnFGVCit-1, lnBGVCit-1)
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นอกจากนี้ ทาการวิเคราะห์โดยแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกแต่ละประเภทส่ งผล
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จแตกต่างกันตามระดับความสามารถในการดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยีของประเทศ
โดยใช้สมการถดถอยเชิงซ้อนซึ่งมีแบบจาลอง ดังนี้
กรณี การมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า
lnCGDPit = f (lnFGVCit-1, FGVCInter)

(2)

กรณี การมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง
lnCGDPit = f (lnBGVCit-1, BGVCInter)

(3)

โดยมีรายละเอียดของตัวแปรต่างๆ ดังนี้
lnCGDPit
คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากรของประเทศ i ในปี ที่ t ในรู ปลอกาลิ
ทึม
lnFGVCit-1 คือ การมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหน้าของประเทศ i ในปี ที่ t-1
ในรู ปลอกาลิทึม
FGVCInter คือ ตัวแปรปฏิสมั พันธ์ระหว่างการมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า
กับความสามารถในการดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยี โดยมีคานวณจากผลคูณของ
lnFGVCit-1 และ lneduit-1
lnBGVCit-1 คือ การมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหลังของประเทศ i ในปี ที่ t-1
ในรู ปลอกาลิทึม
BGVCInter คือ ตัวแปรปฏิสมั พันธ์ระหว่างการมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง
กับความสามารถในการดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยี โดยมีคานวณจากผลคูณของ
lnBGVCit-1 และ lneduit-1
โดยที่
lneduit-1
คือ ความสามารถในการดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยีของประเทศ i ในปี ที่ t-1 ใน
รู ปลอกาลิทึม
i
คือ ประเทศ ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 59 ประเทศ
t
คือ ปี ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 6 ปี
เนื่องจากสมการ (2) และ (3) มีตวั แปรปฏิสัมพันธ์ที่ระหว่างตัวแปรต่อเนื่อง 2 ตัวแปร จึงทาให้ไม่สามารถ
อ่านค่าสัมประสิ ทธ์ของตัวแปรการมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหน้าได้โดยตรงได้ ดังนั้น ใน
การวิเคราะห์มีข้ นั ตอนดังนี้
1) การประมาณสมการ (2) และ (3) โดยใช้วธิ ี Hausman Test ในการตัดสิ นใจเลือกใช้แบบจาลองที่ดีที่สุด
เพื่อทดสอบความมีนัยสาคัญทางสถิติของสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรปฏิ สัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่
มู ล ค่ า โลกที่ เชื่ อ มโยงไปข้างหน้า /ข้างหลัง ในรู ป ลอกาลิ ทึ ม และความสามารถในการดู ด ซับ ทัก ษะความรู ้ /
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เทคโนโลยีในรู ปลอกาลิทึม หากไม่มีนยั สาคัญแสดงว่าความสามารถในการดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยีของ
ประเทศที่ มีมากขึ้ นไม่ทาให้การมี ส่วนร่ วมในห่ วงโซ่ มูลค่าโลกที่ เชื่ อมโยงไปข้างหน้า/ข้างหลังส่ งผลต่อการ
พัฒนาประเทศมากขึ้น และจบการวิเคราะห์ แต่หากมีนยั สาคัญจะทาการทดสอบในขั้นตอนที่ 2
2) การประมาณสมการสัมประสิ ทธิ์ ของการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่ มูลค่าโลกที่เชื่ อมโยงไปข้างหน้า/ข้าง
หลังเมื่อระดับความสามารถในการดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยีแตกต่างกัน โดยการแปลงค่าความสามารถใน
การดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยีในรู ปลอกาลิทึมเป็ นค่ามาตรฐาน จากนั้นแบ่งการวิเคราะห์เป็ น 2 กรณี ได้แก่
กรณี ที่มีระดับความสามารถในการดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยีสูง (ณ ระดับค่าเฉลี่ยของความสามารถในการ
ดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยีบวก 1SD) และกลุ่มที่มีระดับความสามารถในการดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยี
ต่า (ณ ระดับค่าเฉลี่ยของความสามารถในการดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยีลบ 1SD) จากนั้นสามารถอ่านค่า
สัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่ มูลค่าโลกที่ เชื่ อมโยงไปข้างหน้า/ข้างหลังในรู ปลอกาลิทึมได้
โดยตรงและเปรี ยบเทียบค่าระหว่าง 2 กลุ่ม ทั้งนี้ ใช้วธิ ี Hausman Test ในการตัดสิ นใจเลือกใช้แบบจาลองที่ดีที่สุด
ในการศึ กษาครั้งนี้ มีสมมติ ฐานในการวิจยั คือ (1) การมี ส่วนร่ วมในห่ วงโซ่ มูลค่าโลกที่ เชื่ อมโยงไป
ข้างหน้าและการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่ มูลค่าโลกที่ เชื่ อมโยงไปข้างหลังส่ งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จในทิ ศทาง
เดียวกัน และ (2) ผลของการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหน้าและการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่
มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหลังต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จแตกต่างกันตามระดับความสามารถในการดูดซับทักษะ
ความรู ้/เทคโนโลยี

5. สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ กษา พบว่า การมี ส่ วนร่ วมในห่ วงโซ่ มู ล ค่าโลกที่ เชื่ อ มโยงไปข้างหน้าของประเทศต่ างๆ
(lnFGVCit-1) และการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหลังของประเทศต่างๆ (lnBGVCit-1) ส่งผล
กระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากรของประเทศต่างๆในทิ ศทางเดี ยวกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 99 ดังนั้น เมื่อการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่ มูลค่าโลกที่ เชื่ อมโยงไปข้างหน้า
ของประเทศต่ างๆ เปลี่ ย นแปลงไปร้ อ ยละ 1 ของระดับ เดิ ม ส่ งผลให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศต่ อ
ประชากรของประเทศต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันร้อยละ 0.577636 โดยปั จจัยอื่นๆ คงที่ และการมี
ส่ วนร่ วมในห่ วงโซ่ มูลค่าโลกที่ เชื่อมโยงไปข้างหลังของประเทศต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ของระดับเดิ ม
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากรของประเทศต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันร้อย
ละ 0.217902 โดยปั จจัยอื่ นๆ คงที่ ทั้งนี้ การมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่ มูลค่าโลกที่ เชื่ อมโยงไปข้างหน้าส่ งผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจมากกว่าการมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลของการมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตัวแปรอิสระ
ค่ าสัมประสิทธิ์
constant
lnFGVCit-1
lnBGVCit-1
ที่มา: จากการวิเคราะห์
หมายเหตุ: *** หมายถึงระดับนัยสาคัญร้อยละ 99

7.045580
0.577636
0.217902
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P-Value
0.0000***
0.0000***
0.0002***
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จากการคาดประมาณแบบจาลองสมการการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่ มูลค่าโลกที่ เชื่อมโยงไปข้างหน้าต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิ จ (ตารางที่ 3) พบว่า ในกรณี ระดับความสามารถในการดู ดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยีสูง
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99 เมื่อการมีส่วนร่ วม
ในห่ วงโซ่ มูลค่าโลกที่ เชื่อมโยงไปข้างหน้าเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ของระดับเดิม ส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต่อประชากรเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันร้อยละ 0.302232 โดยปั จจัยอื่นๆ คงที่ ซึ่ งสะท้อนให้
เห็นว่า การมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหน้าที่มากขึ้นของประเทศที่มีระดับความสามารถใน
การดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยีสูง ทาให้มีการพัฒนาเศรษฐกิ จมากขึ้น ในขณะที่ การมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่
มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า ในกรณี ระดับความสามารถในการดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยีต่า ไม่ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สาหรับผลการคาดประมาณแบบจาลองสมการการมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก
ที่เชื่อมโยงไปข้างหลังต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (ตารางที่ 3) พบว่า ในกรณี ระดับความสามารถในการดูดซับทักษะ
ความรู ้/เทคโนโลยีสูง ส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ
99 เมื่อการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหลังเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ของระดับเดิม ส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากรเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันร้อยละ 0.176254 โดยปั จจัยอื่นๆ
คงที่ ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่า การมี ส่วนร่ วมในห่ วงโซ่ มูลค่าโลกที่ เชื่ อมโยงไปข้างหลังที่ มากขึ้นของประเทศที่ มี
ระดับความสามารถในการดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยีสูง ทาให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้น ในขณะที่การมี
ส่ วนร่ วมในห่ วงโซ่ มูลค่าโลกที่ เชื่ อมโยงไปข้างหลัง ในกรณี ระดับความสามารถในการดู ดซับทักษะความรู ้ /
เทคโนโลยีต่ า ไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒ นาเศรษฐกิ จ เช่ นเดี ยวกับกรณี การมี ส่วนร่ วมในห่ วงโซ่ มูลค่าโลกที่
เชื่อมโยงไปข้างหน้า
ตารางที่ 3 ผลของการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเมื่อคานึ งถึงความสามารถในการดูด
ซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยี
ความสามารถในการ ความสามารถในการ
ดูดซับทักษะความรู ้/ ดูดซับทักษะความรู ้/
เทคโนโลยีของ
เทคโนโลยีของ
ประเทศสูง
ประเทศต่า
***
การมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า
0.302232
0.063280
การมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง
0.176254***
-0.048904
ที่มา: จากการวิเคราะห์
หมายเหตุ: *** หมายถึงระดับนัยสาคัญร้อยละ 99

6. อภิปรายผล
การมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหน้าของประเทศต่างๆ และการมีส่วนร่ วมในห่ วง
โซ่ มูลค่าโลกที่ เชื่ อมโยงไปข้างหลังของประเทศต่างๆ ส่ งผลกระทบต่อผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อ
ประชากรของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Andrea Marín-Odio
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(2014) และ Rosalie Risselada (2015) ซึ่ งพบว่าการมี ส่ ว นร่ ว มในห่ ว งโซ่ มู ล ค่ าโลกส่ ง ผลให้ เกิ ด การพัฒ นา
เศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งนี้ การมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหน้ามีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่า
การมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง อย่างไรก็ตาม เมื่อคานึ งถึงความสามารถในการดูดซับ
ทักษะความรู ้/เทคโนโลยี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า
ส่งผลด้านบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่าการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหลัง โดยการ
มีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้างหน้าและการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกที่เชื่อมโยงไปข้าง
หลังจะส่ งผลด้านบวกต่อการพัฒนาเมื่อประเทศมี ความสามารถในการดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยีสูง ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Victor Kummritz (2014) ซึ่งพบว่าการมีส่วนร่ วมใน
ห่ วงโซ่มูลค่าโลกมีความสัมพันธ์กบั มูลค่าเพิ่มภายในประเทศในทิศทางเดียวกันสาหรับประเทศที่มีรายได้อยูใ่ น
ระดับกลางถึงประเทศที่มีรายได้สูงเท่านั้น ในขณะที่ไม่พบประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศที่ มี
รายได้น้อยที่ชดั เจน ดังนั้น ผลจากการวิจยั นี้ แสดงให้เห็นว่าประโยชน์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ประเทศได้รับ
จากการมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าโลกไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ แต่ประเทศต้องมีการพัฒนาความสามารถ
ในการดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยีเพื่อทาให้การมีส่วนร่ วมในห่ วงโซ่มูลค่าส่ งผลให้เกิ ดประโยชน์ดา้ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริ ง

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) รัฐควรส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก
(2) รัฐควรส่งเสริ มความสามารถในการดูดซับทักษะความรู ้/เทคโนโลยีท้ งั ในส่วนของภาคธุรกิจและ
รัฐบาล เช่น การศึกษา การลงทุนเพื่อการวิจยั และพัฒนา เป็ นต้น เพือ่ ให้ประเทศได้ประโยชน์ในการมีส่วนร่ วมใน
ห่วงโซ่มูลค่าโลกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การวิจยั โดยแบ่งตามกลุ่มประเทศ ได้แก่ ประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกาลังพัฒนา
(2) ทาการวิจยั ในระดับการผลิตหรื อรายอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อให้สามารถระบุ
ความแตกต่างของระดับการผลิตหรื อรายอุตสาหกรรมที่จะส่งผลต่อห่วงโซ่มูลค่าโลกได้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
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การวิจัย นี้ ศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคล และเปรี ยบเที ยบปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเป็ นลูกค้า ของธนาคาร
พาณิ ชย์ไทย จาแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และประเภทบริ การที่ใช้ ใช้วธิ ีวทิ ยา
แบบผสม (Mixed Methodology) อาศัยกระบวนการวิจยั ทั้งเชิ งปริ มาณ และ เชิ งคุณภาพ ควบคู่กันไป โดยการ
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารธนาคาร และ แจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ผูใ้ ช้บริ การ ในนครหลวงเวียงจันทน์ จานวน 396
ฉบับ
พบว่า ปั จจัย ด้านระบบเครื อข่ายของธนาคาร มีอิทธิ พล มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านภาพลักษณ์ ความ
ทันสมัยของเทคโนโลยี ความเหมาะสมทาเลที่ต้ งั ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ให้บริ การ ตามลาดับ และที่มี
อิทธิพลน้อยที่สุด คือด้านความเชื่อถือในทีมงานผูบ้ ริ หาร ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลูกค้าของธนาคาร
ที่มี สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทธุรกรรมที่ใช้บริ การกับธนาคาร และระยะเวลาใน
การเป็ นลูกค้าแตกต่างกัน มี ผลต่อปั จจัยทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเป็ นลูกค้าของธนาคารโดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนลูกค้าของธนาคาร ที่มี เพศ อายุ แตกต่างกัน มีผล
ต่อปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเป็ นลูกค้าของธนาคาร โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ปั จจัยที่มีอิทธิพล , ธนาคารพาณิ ชย์ไทย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

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

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
คาว่า “BANK” มาจากรากศัพท์ภาษาฝรั่งเศสโบราณว่า"บังก์" (Banque) ยืมมาจากภาษา อิตาเลียนว่า
"Banca" หมายถึงเคาเตอร์ที่ใช้ติดต่อกับทางธนาคาร การให้บริ การของธนาคารในประเทศไทย แห่ งแรกที่เข้ามา
จดทะเบียนตั้งสาขา คือ 1.ธนาคารฮ่องกงและเซี่ ยงไฮ้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2431 ปั จจุบนั ก็คือ ธนาคารเอชเอสบีซี
มีฐานะเป็ นสาขาของธนาคารต่างประเทศ 2. ธนาคารชาร์ เตอร์ แห่ งอินเดี ย ลอนดอน และจี น จดทะเบี ยนในปี
2437 ต่อมา ในปี 2540 ธนาคารแห่ งนี้ เข้าซื้ อกิจการธนาคารไทย ทนุ และเปลี่ยนชื่อเป็ นธนาคารแสตนดาร์ด ชาร์
เตอร์ ไทย (มหาชน) จากัด 3. ธนาคารแห่ งอิ นโดจี นของฝรั่งเศส จดทะเบี ยนในปี 2440 ได้ เข้าควบรวมกับ
กิจการกับแบงค์เครดิตลียองเนส์ ก่อนหน้านี้ ใช้ชื่อธนาคารอินโดสุ เอซ ชื่อปั จจุบนั คือ ธนาคารเครดิต อะกริ กอล
คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเมนท์แบงก์ 4.ธนาคารเมอร์แคนไทล์แห่งอินเดีย ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ น ธนาคารซิต้ ีแบงก์
โดยธนาคารซิ ต้ ีแบงก์เข้ามาซื้ อกิ จการในปี 2526 ส่ วนธนาคารของประเทศไทย แห่ งแรกนั้น เดิ ม ชื่ อ บุคคลัภย์
เปิ ดดาเนินการ ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2447 ปั จจุบนั คือ ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารพาณิ ชย์ ตามที่ ร ะบุ ไว้ใน พระราชบัญ ญัติ ธนาคารพาณิ ชย์ พ.ศ. 2505 คื อ ธนาคารที่ ไ ด้รั บ
อนุ ญ าตให้ประกอบการธนาคาร และหมายรวมตลอดถึงสาขาของธนาคารในต่างประเทศที่ ได้รับอนุ ญาตให้
ประกอบการธนาคาร นอกจากนี้ ในพระราชบัญ ญัติฉบับเดี ยวกัน นี้ ยังได้กาหนดความหมายของคาว่า “การ
ธนาคารพาณิ ชย์” ไว้วา่ การประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ ตอ้ งจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรื อเมื่อสิ้ นระยะเวลาอัน
ได้กาหนดไว้ และใช้ประโยชน์เงินนั้นในทางหนึ่ งหรื อหลายทาง เช่น ให้กูย้ ืม ซื้ อ หรื อขาย หรื อเก็บเงินตามตัว๋
แลกเงิน หรื อตราสารเปลี่ยนมือได้ และซื้อหรื อขายเงินปริ วรรตต่างประเทศ ทั้งนี้จะประกอบธุรกิจประเภทอื่น อัน
เป็ นประเภทที่ ธนาคารพาณิ ชย์พึ งกระท าด้วยหรื อไม่ก็ตาม ธนาคารพาณิ ชย์ที่ เปิ ดดาเนิ น การในปั จจุ บันมี ท้ ัง
ธนาคารในประเทศและต่างประเทศ มี ทั้งธนาคารที่ เป็ นของเอกชน ที่ ต่างชาติถือหุ ้นร่ วมกับคนไทย (วารสาร
สมาคมธนาคารไทย , 2560)
นายเกียรติพงศ์ อริ ยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์ อาวุโส ธนาคารโลกประจาประเทศไทย กล่าวถึง รายงาน
ฉบับล่าสุ ดคาดการณ์วา่ กลุ่มประเทศกาลังพัฒนาอย่างกัมพูชา เมียนมา และ สปป.ลาว เวิลด์แบงก์ประเมินว่ายังมี
แนวโน้มเติบโตอย่างสดใส เนื่ องจากการปฏิ รูปนโยบายและการให้ความสาคัญกับการปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมใน
การลงทุน โดยเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศจะช่วยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจ สาหรับประเทศไทย เวิลด์
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แบงก์ปรับเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปี นี้ เป็ น 3.1% ดีข้ ึนจากเดิมที่เคยประเมินไว้ที่ 2.5% ด้วยเหตุผลหลัก
มาจากไตรมาส 1 และ 2 ที่บ่งชี้วา่ เศรษฐกิจไทยเติบโตค่อนข้างดีจากภาคการท่องเที่ยวและมาตรการการคลังที่เข้า
มาช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจ
ประเด็นสาคัญที่ควรจับตามองที่สุด คือ สถานการณ์การเมืองของไทย เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงจะ
ส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นนโยบายให้เกิ ดความไม่ต่อเนื่ อง อาทิ โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่ อาจไม่
เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ เพราะไม่เพียงแต่ทาให้ขาดแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลต่อความเชื่อมัน่ ด้านการ
บริ โภค การลงทุนของเอกชนในระยะต่อไป

จากข้อมูลจากสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิ ดล ระบุวา่ ประเทศไทยมีประชากรรวม
64.98 ล้านคน มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปถึง 10.13 ล้านคน คิดเป็ นสัดส่ วน 15.6% และมีประชากรอายุ 65 ปี ขึ้น
ไป 6.77 ล้านคน หรื อ 10.4% ของประชากรทั้งประเทศ เที ยบตามเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติแล้ว ถือว่า
ประเทศไทยอยูใ่ นขั้นของการก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ และกาลังจะเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์ ในอีกไม่กี่ปี
ข้างหน้า
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จากข้อมูลข้างต้น จะเห็ น ว่า ประเทศไทย กาลังเข้าสู่ ภาวะ สังคมผูส้ ู งอายุ ทาให้ จี ดีพี ของประเทศ
เติบโตในอัตราที่ต่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศ กลุ่ม อาเซี่ ยน นอกจากนั้น อาจมีความเสี่ ยงทางด้านสถานการณ์
การเมืองในอนาคต ธนาคารพาณิ ชย์ไทย จึงจาเป็ นต้องสร้างการเติบโต โดยการเปิ ดสาขาในต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือเป็ นประเทศความหวังหนึ่ง เนื่องจาก อยูใ่ กล้ประเทศไทย มี
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ภาษา ใกล้เคี ยงกัน และยังมี การคาดการณ์ การเติ บ โตของ GDP. ในอัตราที่ สู งกว่า
ประเทศไทยมากกว่า 2 เท่า ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็ นลูกค้า ของธนาคารพาณิ ชย์ไทย ใน
นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน และสร้างความพร้อมทางธุรกิจของธนาคารไทย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล จาแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ประเภท
ธุรกรรมที่ใช้ และระยะเวลาในการเป็ นลูกค้าธนาคาร
(2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็ นลูกค้า ประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์ของธนาคาร ด้านความ
เหมาะสมทาเลที่ต้ งั ของธนาคาร ด้านความเชื่อถือในทีมงานผูบ้ ริ หารของธนาคาร ด้านระบบเครื อข่ายของธนาคาร
ด้านความทันสมัยของเทคโนโลยี และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
(3) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็ นลูกค้า ของธนาคารพาณิ ชย์ไทย จาแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.สถานภาพ
3.อายุ
4.การศึกษา
5.อาชีพ
6.รายได้ต่อเดือน
7.ประเภทธุรกรรมที่ใช้
8.ระยะเวลาการเป็ นลูกค้าธนาคาร

ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการเป็ นลูกค้าธนาคาร
1.ภาพลักษณ์ของธนาคาร
2.ความเหมาะสมของทาเลที่ต้ งั
3.ความเชื่อถือในทีมงานผูบ้ ริ หาร
4.ระบบเครื อข่ายของธนาคาร
5.ความทันสมัยของเทคโนโลยี
6.ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
ในการวิจยั ได้ใช้รูปแบบวิธีดาเนิ นการวิจยั เชิ งสารวจ (survey research) และเชิ งพรรณนา (descriptive
research) ในลักษณะของการเก็บข้อมูลครั้ งเดี ยว (one-shot case study) ดาเนิ นการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ ห ารธนาคาร
พาณิ ชย์ไทย ในนครหลวงเวียงจันทน์ และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ภาคสนาม ทาการวิจยั ข้อมูล
ด้วยเครื่ องมือทางสถิติ และนาเสนอรายงานการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ปแบบของค่าตัวเลข
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ศึกษา คือ ลูกค้าที่ ใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ไทยทั้ง 5 ธนาคาร ได้แก่ ธ.กรุ งเทพ ธ.กรุ งศรี
อยุธ ยา ธ.กรุ ง ไทย ธ.ทหารไทย และ ธ.ซี ไ อเอ็ ม บี ไ ทย ซึ่ งไม่ ท ราบจ านวนประชากรที่ แ น่ น อน โดยใช้
แบบสอบถามจานวน 396 ฉบับ ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อหาความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา (content
validity) และนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาความเชื่อมัน่ (reliability) แล้ว
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล จาแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ
การศึกษาอาขีพ รายได้ต่อเดือน ประเภทธุรกรรมที่ใช้ และระยะเวลาการเป็ นลูกค้าธนาคาร
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเป็ นลูกค้าธนาคาร ประกอบด้วย
ด้านภาพลักษณ์ของธนาคาร ด้านความเหมาะสมของทาเลที่ต้ งั ด้านความเชื่อถือในทีมงานผูบ้ ริ หาร ด้านระบบ
เครื อข่ายของธนาคาร ด้านความทันสมัยของเทคโนโลยี และด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ีวทิ ยาแบบผสม (Mixed Methodology) โดยแบ่งเป็ นขั้นตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารธนาคารพาณิ ชย์ไทย
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ตอนที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้วิธี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น โดย
พิจารณาจากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามซึ่ งครอบคลุมนิ ยามปฏิ บัติการที่ กาหนดไว้ และทาการทดสอบดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ รวมถึงนาแบบสอบถามที่ได้จากการทดสอบความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์แล้ว สร้างเป็ นแบบสอบถาม ทาการทดลองใช้ (try-out) ร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่าง จากจานวนที่
ใช้ในแบบสอบถามจริ ง
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วธิ ีเก็บและรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยสอบถามจากลูกค้า
ที่มาใช้บริ การธนาคารพาณิ ชย์ไทย จานวน 396 ชุด
ข้อ มู ล ทุ ติ ยภู มิ (Secondary Data) ใช้วิธี ศึก ษา ค้น คว้าและรวบรวมจากเอกสารและงานวิจัยต่ างๆที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลตามเว็ปไซด์ ของหน่วยงานภาคเอกชน และภาครัฐ ของประเทศ
ไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ และปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริ การธนาคารคือ ค่า
ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ( x ) และ ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) การทดสอบสมมติ ฐาน ใช้ค่าสถิ ติท ดสอบความ
แตกต่าง (t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way anova, F-test) หากมีปัจจัยที่ มีอิทธิ พลแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 จะเปรี ยบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยเป็ นรายคู่ ด้วยการเปรี ยบเที ยบเชิ งซ้อน (Multiple
Comparison)โดยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD.)

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารธนาคารพาณิ ชย์ไทย พบว่า ประชาชนทัว่ ไปไม่นิยมขอสิ นเชื่อเพื่อการบริ โภค
มักซื้ อสิ นค้าเป็ นเงิ นสด เช่ น การซื้ อป้ าน ซื้ อรถจักรยานยนต์ หรื อซื้ อรถยนต์ ร้อยละ 90 ซื้ อเป็ นเงิ นสด ส่ วน
ผูป้ ระกอบการ จะใช้บริ การฝากเงิน และ ขอสิ นเชื่อประเภทต่าง ๆ ด้วย ในการใช้บริ การสิ นเชื่อของประชาชน
ทัว่ ไปนั้น ที่มีบา้ งจะเป็ นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้ า/อุปกรณ์ IT กลุ่มประชาชนทัว่ ไปที่มาใช้บริ การธนาคารส่วนใหญ่ จะมา
ฝากเงิน ประเภทเงินฝากที่ใช้บริ การกับธนาคารส่ วนใหญ่ เป็ นเงินฝากออมทรัพย์ ส่ วนปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
เป็ นลูกค้า ของธนาคาร ด้านระบบเครื อข่ายของธนาคารจะถูกพัฒนาโดยสานักงานใหญ่ แต่เปิ ดโอกาสให้ ผูจ้ ดั การ
สาขา แสดงความคิดเห็นได้ ส่วนด้านการบริ การ ลูกค้าไม่มีการร้องเรี ยน เนื่องจากแต่ละธนาคาร มีมาตราฐานใน
การบริ การใกล้เคียงกัน ธนาคารยังไม่สามารถปรับปรุ งระบบบริ การให้ทนั สมัยเหมือนบริ การในประเทศไทยได้
เนื่ องจากปริ ม าณผูใ้ ช้บ ริ การยังมี น้อย ส่ วนด้านความหลากหลายของผลิ ตภัณ ฑ์ น้ ัน ธนาคารกาลังทยอยน า
รู ปแบบสิ นเชื่อประเภทต่าง ๆ มานาเสนอ แบบค่อยเป็ นค่อยไป เพื่อเพิ่มปริ มาณผูใ้ ช้บริ การให้มีจานวนมากขึ้น
ผลการศึกษาข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ พบว่า ธนาคารพาณิ ชย์ใน นครหลวงเวียงจันทน์ มีการเติบโตที่สูง
มากในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา สาเหตุสาคัญมาจากรัฐบาล สปป.ลาว ได้มีการปฏิรูประบบธนาคารให้เป็ นสากลมากขึ้น
เพื่อ ให้สอดคล้องกับ เงื่ อนไขในการเข้าเป็ นสมาชิ กองค์การการค้าโลก (WTO) สภาแห่ งชาติ สปป.ลาวจึ งได้
ประกาศใช้ก ฎหมายธนาคารพาณิ ชย์ ฉบับ ใหม่ ในปี 2550 และมี ผลให้ ประเทศต่ างๆ เข้ามาลงทุ น ในธุ รกิ จ
ธนาคารพาณิ ชย์ เพิ่มขึ้นมาก จากจานวน 13 แห่ งในปี 2549 เป็ น 31 แห่ งในปี 2559 แบ่ งออกเป็ น ธนาคารรั ฐ
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ธนาคารเอกชน ธนาคารร่ วมทุ น และสาขาของธนาคารจากต่ างประเทศ (ยกเว้น สแตนดาร์ ท ชาร์ เตอร์ เป็ น
สานักงานตัวแทน) โดยในจานวนทั้งหมดนี้ มีสาขาของธนาคารจากประเทศไทยอยูท่ ้ งั หมด 5 ธนาคารด้วยกันคือ
ธ.กรุ งเทพ ธ.กรุ งศรี อยุธยา ธ.กรุ งไทย ธ.ทหารไทย และ ธ.ซี ไอเอ็มบีไทย (ศูนย์พฒั นาการค้าและธุรกิจไทย ใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สานักงานส่งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์, สปป.ลาว., 2559)
ในปี 2558 ธนาคารพาณิ ชย์ของรัฐ 4 ธนาคาร มีส่วนแบ่งทางการตลาดด้านเงินฝากของ สปป.ลาว ถึง
64.25% มากกว่าธนาคารพาณิ ชย์อีก 27 ธนาคาร ที่ มีส่วนแบ่งทางการตลาดด้านเงินฝากเพียง 35.75% (ธนาคาร
แห่ ง สปป.ลาว, 2559 : ออนไลน์) ธนาคารพาณิ ชย์ของรัฐประกอบด้วย ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (มหาชน)
ธนาคารพัฒนาลาว ธนาคารส่ งเสริ มกสิ กรรม และธนาคารนโยบาย ซึ่ ง 3 ธนาคารแรกเท่านั้นที่มีบริ การรับฝาก
เงิ น ส่ วนธนาคารนโยบาย เป็ นธนาคารเฉพาะกิ จที่มุ่งเน้นการปล่อยสิ นเชื่ อเพื่อส่ งเสริ มการผลิตด้านการเกษตร
และอุตสาหกรรมครอบครัว เช่น หัตถกรรมจักสาน เป็ นต้น ส่ วนปริ มาณเงินฝากเพิ่มขึ้นจาก 6,492.16 พันล้าน
กีบ (25.97 พันล้านบาท) เป็ น 29,684.15 พันล้านกีบ (118.74 พันล้านบาท) สิ นเชื่อเพิ่มขึ้นจาก 3,414.18 พันล้าน
กีบ (13.66 พันล้านบาท) เป็ น 25,566.96 พันล้านกีบ (102.27 พันล้านบาท) (ธนาคารแห่ง สปป.ลาว, 2549-2559 :
ออนไลน์) นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสาคัญอื่น ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว อย่างต่อเนื่ อง โดยเฉลี่ย
ร้อยละ 7.4 ในช่วง 5 ปี ที่ ผา่ นมา (ธนาคารแห่ ง สปป.ลาว, 2559 : ออนไลน์) การที่ธนาคารเป็ นแหล่งเงินทุน และ
แหล่งการลงทุนที่สาคัญ รวมถึงการเข้ามาให้บริ การนักลงทุนจากต่างประเทศ ทาให้เกิดการพัฒนา รู ปแบบบริ การ
ของธนาคารพาณิ ชย์ในนครหลวง เวียงจันทน์ ในทศวรรษ ที่ผา่ นมาอย่างเห็นได้ชดั
ผลการศึ กษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 57.3 สถานภาพโสด ร้อยละ 50.3 มี
อายุระหว่าง 20-35 ปี ร้อยละ 59.8 รองลงมา คือ 36-50 ปี ร้อยละ 23.5 ระดับการศึ กษา อุดมศึกษา ร้อยละ 38.4
อาชี พ พนักงานรัฐวิสาหกิ จ ร้อยละ 17.7 พนักงานรัฐการ (ข้าราชการ) ร้อยละ 13.9เจ้าของธุ รกิ จ ร้อยละ 12.9
รายได้ต่อเดือน 3,000,000 – 5,000,000 กีบ( 12,000 – 20,000 บาท) ร้อยละ 33.3 ประเภทธุรกรรมที่ใช้บริ การกับ
ธนาคารคื อเงิ นฝากออมทรั พย์ ร้อยละ 47.5 ระยะเวลาในการเป็ นลูกค้าเงิ นฝากระหว่าง 1 – 2 ปี ร้อยละ 48.2
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเป็ นลูกค้า ของธนาคาร คือ ระบบเครื อข่ายของธนาคาร ( x =3.80 ) มากที่สุด รองลงมา
คือด้านภาพลักษณ์ ( x =3.79 ) ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ( x =3.57 ) ส่วนด้านความเชื่อถือในทีมงาน
ผูบ้ ริ หารของธนาคาร( x =3.41 ) มีผลน้อยที่สุด ส่ วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลูกค้าของธนาคาร ที่มี เพศ
อายุ แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการเป็ นลูคา้ ของธนาคาร โดยรวม ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนลูกค้าของธนาคาร ที่ มี สถานภาพ ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้ต่อเดื อน
ประเภทเงินฝาก ประเภทสิ นเชื่อ ที่ใช้บริ การกับธนาคาร และระยะเวลาในการเป็ นลูกค้าแตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัย
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเป็ นลูกค้าของธนคาร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ

6. อภิปรายผล
ผลการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารธนาคารพาณิ ชย์ไทย พบว่า ในการขอสิ นเชื่อกับธนาคาร ประชาชนลาว ส่ วน
ใหญ่ นิยมซื้อสิ นค้าต่าง ๆ เป็ นเงินสด การซื้อป้ าน ซื้อรถจักรยานยนต์ หรื อซื้อรถยนต์ ก็ใช้บริ การสิ นเชื่อธนาคาร
ค่ อ นข้างน้อ ย ในการใช้สิ น เชื่ อ ที่ มี บ้างจะเป็ นค่ าอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า/อุ ป กรณ์ IT ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ
Amphyvanh Bounsanith. (2015) เรื่ อง The Effective Factors to Behaviors and Comments of choosing the saving
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type of staffing in Souphanouvong University พบว่า ค่าใช้จ่ายในการผ่อนชาระ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ไม่มีค่าใช้จ่ายการผ่อนชาระ ร้อยละ 78.0 รองลงมา คือมีค่าใช้จ่ายการผ่อนชาระค่าอุปกรณ์ไฟฟ้ า/อุปกรณ์ IT ร้อย
ละ 8.7 ผ่อนชาระค่า อื่น ๆ ร้อยละ 5.3 และ ผ่อนชาระรถยนต์/จักรยานยนต์ ร้อยะ 3.3 ตามลาดับ ผูว้ ิจยั เห็ นว่า
ค่านิยมของประชากร ยังไม่นิยมซื้อสิ นค้าเงินผ่อน ยกเว้น อุปกรณ์ IT ซึ่งเป็ นการให้ PROMOTION ของธุรกิจเอง
นั้น สาเหตุหลัก อาจเกิดจาก ธนาคารพาณิ ชย์ มีการกระตุน้ ผูบ้ ริ โภค ร่ วมกับภาคธุรกิจ ในการให้สินเชื่อประเภท
ต่าง ๆ น้อยกว่าการดาเนินการในประเทศไทย ซึ่งอาจเกิดจากความพร้อมของผูบ้ ริ โภคนั้นยังมีนอ้ ย
ผลจากข้อมูลทุติยภูมิ พบว่า ปั จจุบนั สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว มีสาขาของธนาคารจาก
ประเทศไทยอยูท่ ้ งั หมด 5 ธนาคารด้วยกันคือ ธ.กรุ งเทพ ธ.กรุ งศรี อยุธยา ธ.กรุ งไทย ธ.ทหารไทย และ ธ.ซีไอเอ็มบี
ไทย อย่างไรก็ตามพบว่า ประเทศที่มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประเทศนี้ เช่น จีน และ เวียดนาม ก็ได้เปิ ด สาขาของ
ธนาคาร เช่ น กัน ได้แ ก่ ธนาคารจี น (Bank of China) สาขานครเวี ย งจัน ทน์ และ Sacombank สาขานคร
เวียงจันทน์ ซึ่งจะเป็ นคู่แข่งที่สาคัญ ของธนาคารพาณิ ชย์ไทย
ผลจากข้อมูลปฐมภูมิ พบว่า ด้านปั จจัยที่ มี อิธิพ ล ต่อการตัดสิ น ใจเป็ นลูกค้าของธนาคาร คื อ ระบบ
เครื อข่ายของธนาคาร มากที่สุด รองลงมาคือด้านภาพลักษณ์ ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ส่ วนด้านความ
เชื่ อถื อในที มงานผูบ้ ริ หารของธนาคาร มี ผลน้อยที่ สุด ผูว้ ิจัยเห็ นว่า แม้ผูบ้ ริ โภค จะให้ความสาคัญ ด้านระบบ
เครื อข่ายของธนาคาร ซึ่ งเป็ นจุดด้อย ของธนาคารพาณิ ชย์จากต่างประเทศ ที่จะเข้ามาแข่งขัน อย่างไรก็ดี ระบบ
การให้บริ การของธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศไทย ซึ่งดีกว่ามาก จะนามาซึ่ งการเปรี ยบเทียบของผูบ้ ริ โภค และจะ
เกิดการพัฒนาระบบการให้บริ การของธนาคารพาณิ ชย์โดยภาพรวม ในที่สุด

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ธนาคารพาณิ ชย์ไทย ควรมีการกระตุน้ ผูบ้ ริ โภค ร่ วมกับภาคธุรกิจ ในการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ โดย
มุ่งเน้นสิ นเชื่อเพื่อการบริ โภค ซึ่งสิ นเชื่อประเภทนี้ อาจเกิดขึ้นในหลายรู ปแบบเช่น การเปิ ดบัญชีไว้กบั ร้านอาหาร
หรื อเจ้าของผลิตภัณฑ์ เมื่อถึงสิ้นเดือนจึงชาระครั้งเดียว หรื อการผ่อนส่ งจากการซื้อสิ นค้าโดยเฉพาะสิ นค้าคงทน
เช่ น ตู ้เย็น โทรทัศ น์ รถยนต์ รวมทั้ง สิ น เชื่ อ จากบัต รเครดิ ต เป็ นต้น พร้ อ มทั้ง ควรเร่ ง ปรั บ ปรุ ง ระบบการ
ให้บริ การของธนาคารพาณิ ชย์ให้เท่าเที ยมกับการให้บริ การในประเทศไทย ซึ่ งดี กว่า มาตราฐาน การให้บริ การ
ของ ธนาคารพาณิ ชย์ใน สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว อันจะนามาซึ่ งการเปรี ยบเที ยบของผูบ้ ริ โภค
และจะเกิ ด การพัฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารของธนาคารพาณิ ชย์โดยภาพรวม ของสาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว ในที่ สุด เช่ น 1) มี พนักงานต้อนรับบริ การบัตรคิว และตอบคาถาม 2) บัตรคิว มี การแสดงเลข
ลาดับ และเวลารอคิว โดยประมาณ 3) ภายในสาขา มีหน้าจอแจ้งเบอร์คิว 4) การตรวจสอบจานวนเงิน มีเครื่ องนับ
เงิน ให้ลูกค้ามองเห็น ทั้งการฝากเงินและการถอนเงิน เป็ นต้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ผูว้ จิ ยั ครั้งต่อไป ควรศึกษา ความพร้อมทางการตลาดของธนาคารพาณิ ชย์ไทย ในด้านต่าง ๆ เช่น จานวน
ธุรกิจ รายได้ต่อหัว สภาพอุตสาหกรรม สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ โดยรวม ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เป็ นต้น
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
E-mail: Mrjorn_ni27@hotmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคสิ นค้าในตลาดออนไลน์ 2) เพื่อศึ กษาการ
สื่ อสารการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 3) เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดออนไลน์ให้กบั ผลิตภัณฑ์
ชุมชนบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างของประชากรที่ศึกษาคือผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อสิ นค้าใน
ตลาดออนไลน์ จานวน 400 คน ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคสิ นค้าใน
ตลาดออนไลน์ และการสื่ อสารการตลาดออนไลน์ ผลิ ตภัณฑ์ชุมชน สาหรั บการวิเคราะห์ กลยุทธ์การสื่ อสาร
การตลาดออนไลน์ให้กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้ ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิ คการสนทนากลุ่มจากผูท้ รงคุณวุฒิผเู ้ ชี่ยวชาญด้าน
การตลาดออนไลน์ ผูป้ ระกอบการ ตัวแทนของผูบ้ ริ โภคผลิตภัณฑ์ชุมชน จานวนทั้งสิ้น 11 คน
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ซ้ือสิ นค้าออนไลน์จากสื่ อสังคมออนไลน์ดว้ ยเหตุผลหลักคือมีการ
แสดงสิ นค้าที่น่าสนใจในมุมมองที่หลากหลายทั้งภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหว ประเภทของสิ นค้าที่นิยมเลือกซื้ อ
คือ เป็ นกลุ่มเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย เครื่ องนุ่มห่ ม ผูซ้ ้ือส่ วนใหญ่ได้รับการสื่ อสารจากสื่ อสังคมออนไลน์ Facebook
เครื่ องมือที่ผบู ้ ริ โภคนิ ยมใช้คือ Google ซื้อสิ นค้าในตลาดออนไลน์เดือนหนึ่งประมาณ 1-3 ครั้ง ราคาเฉลี่ยแล้วอยู่
ในช่วง 100-500 บาทต่อครั้ง ช่องทางที่นิยมซื้ อคือซื้ อจาก Facebook ช่วงเวลาที่ นิยมใช้งานคือช่วงเวลากลางวัน
ส่ วนใหญ่ ชาระเงิ น โดยโอนเงิ น ผ่านธนาคาร ATM และ Internet Banking และใช้สื่อ Facebook ในการพูดคุ ย
ทักทาย ส่วนใหญ่ไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านตลาดออนไลน์
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ส าหรั บ การศึ ก ษาการสื่ อ สารการตลาดออนไลน์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชนทั้ง 6 ด้า น พบว่า ผู ้บ ริ โ ภคให้
ความสาคัญในด้านผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับที่หนึ่ ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นจะแสดงออกถึงวัฒนธรรมเอกลักษณ์และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รองลงมาให้ความสาคัญกับช่องทางการจัดจาหน่ายโดยมีการนาผลิตภัณฑ์ชุมชนไปขายผ่าน
ช่ อ งทางโซเชี ย ลเน็ ต เวิร์ค ที่ ห ลากหลาย เช่ น Line Facebook Instagram Twitter และเว็บ ไซต์ต ลาดออนไลน์
อันดับที่ สามคือด้านนโยบายความเป็ นส่ วนตัว/ความปลอดภัย ให้ความสาคัญ ในเรื่ องการชาระเงิ นสิ นค้าผ่าน
ระบบรับชาระมีความปลอดภัย และในเรื่ องการปกปิ ดข้อมูลของลูกค้า ส่ วนในด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้าน
ราคา และด้านการให้บริ การแบบเจาะจง ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญเป็ นสามอันดับสุดท้าย
การวิเคราะห์ กลยุทธ์ การสื่ อ สารการตลาดออนไลน์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ชุ มชนบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุ รี ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ 11 คน ซึ่ งอาศัยข้อมูลผลการศึ กษาจากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1
และ 2 มาประกอบ โดยกาหนดเป็ นกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดออนไลน์ 6 ด้าน ดังนี้ กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ คือ
ต้องมีความแตกต่างจากท้องตลาด กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่ าย คือ ควรจาหน่ ายผ่านทางโซเชี ยล เช่ น
Facebook หรื ออาจจะมีเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ไปด้วย กลยุทธ์ดา้ นการรักษาความปลอดภัย ควรให้
ความสาคัญ ในเรื่ องการขนส่ งและประกัน สิ น ค้าเสี ยหาย สาหรั บ เทคนิ คด้านการชาระเงิ น ควรมี ระบบความ
ปลอดภัยที่ ดีปกป้ องข้อมูลส่ วนตัว กลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด ใช้คนดังในท้องถิ่นสนับสนุ นผลิตภัณฑ์
และหน่ วยงานราชการในท้องถิ่นให้การสนับสนุ น กลยุทธ์ดา้ นราคา สามารถตั้งแพงได้ ใช้กลวิธีการเพิ่มมูลค่า
ทางจิตใจ และกลยุทธ์ดา้ นการให้บริ การแบบเจาะจง ควรมีระบบฐานข้อมูลลูกค้าจดจาลูกค้ารายบุคคลประกอบ
กับ ใช้แ อพลิ เคชั่น ไลน์ ที่ ส ามารถเข้าถึ งบุ ค คลโดยตรง พร้ อมทั้งฝึ กอบรมผูข้ ายเรื่ อ งการสื่ อ สาร สร้ างค าสื่ อ
ความหมาย และกาหนดโปรโมชัน่ แบบเจาะจง
คาสาคัญ: กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดออนไลน์, ตลาดออนไลน์, ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ABSTRACT
The objectives of the study were to 1) to study consumer behavior in online marketing. 2) to study
online marketing communication, community products. 3) to analyze online marketing communication
strategies for Bongti community products in Sai Yok district, Kanchanaburi province. The samples of the study
population were 400 consumers who had purchased in online market. The researcher used a questionnaire to
collected data consumer behavior in online marketing and online marketing communication community
products. For analysis of online marketing communication strategies for Bongti community products. The
researchers used focused group discussion techniques from highly qualified online marketing professionals,
entrepreneurs and consumer representatives community products. Totally 11 persons.
The study indicated that, most of consumers bought online products from social media, because there
are interesting displays in a variety of perspectives, both slide and motion pictures. Types of popular products
are clothing and costume. Most consumers got the communication from social media called Facebook and
most popular tool is Google also buy online products 1-3 times for a month, average price is in the range of
100-500 baht each times, The most popular way to buy is from Facebook and also use Facebook to talking
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greetings or buy products. Daytime is the most popular time to use online market and pay by ATM, Internet
Banking. And most of them have never buy a community product in online marketing.
For the study of online marketing communication, the six community products found that consumers
place importance on the product first so the community products will express the unique culture and local
wisdom.The second focus on place distribution, so community products are selling in social networks, as Line,
Facebook, Instagram, Twitter and the online marketing website. The third are the Privacy/Security Policy Pay
attention to the payment by the secure payment system and confidentiality of customer information. In terms of
market promotion, price and personalization consumers focus on the last three.
Strategic Marketing Communication Analysis, Bongti Community Products, Sai Yok District,
Kanchanaburi with focused group discussion from 11 experts based on the results of the study, use with follow
objectives 1 and 2 and set to be online Marketing Strategies 6 ways as follows: Product strategy is different
from the market. Place strategy is to sell via social networks such as Facebook or with e-commerce
sites. Privacy security Strategy had better pay attention to transport and insurance products damaged. For
payment techniques it should have a good security system to protect personal information.Promotion strategy
use local celebrities to support the product. And local government agencies to support. Price strategy can be
expensive. Use mental enhancement strategies, and Personalization strategy should be a database of customers,
individual customers, and use application Line that can directly reach people. Also training the seller about the
communication. Make a meaningful speech and set a specific promotion.
KEYWORDS: communication strategies online marketing, online marketing, community products

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การตลาดถูกแบ่งออกเป็ นสองกลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ การตลาดดั้งเดิม(Traditional Marketing) และการตลาด
ดิจิทลั (Digital Marketing) ซึ่ งปั จจุบนั การตลาดทั้งสองแบบมีอิทธิ พลกับธุรกิจเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะการตลาด
ดิจิทลั ที่มีบทบาทกับเศรษฐกิจสังคมและการดาเนิ นธุรกิจ เพราะด้วยความนิ ยมจากกลุ่มคนที่หันมาใช้เทคโนโลยี
จนกลายเป็ นสิ่ งหนึ่ งในชี วิต (Thumbsup บทความออนไลน์ , 2558) ด้ว ยเทคโนโลยีที่ ถู กพัฒ นาไปอย่างไม่ มี
ขี ด จ ากัด ปฏิ เสธไม่ ไ ด้ที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งการใช้ง านและต้อ งยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น ไปโดยปริ ย าย
ผูป้ ระกอบการหลายรายมองเห็ นช่องทางการสร้างรายได้ดว้ ยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคดิ จิทัลเป็ น
เครื่ องมือด้านการตลาดออนไลน์ ใช้เทคโนโลยีเป็ นตัวกลางการสื่ อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านเทคโนโลยีที่เรี ยกกัน
ว่า การตลาดดิ จิทัล (Digital Marketing) หรื อ การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เป็ นช่ อ งทางการสื่ อสาร
การตลาดไปยังลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว อีกทั้งประหยัดต้นทุนและเวลาในการเข้าถึงลูกค้า เมื่อสังคมถูกพัฒนาด้วย
เทคโนโลยีกา้ วสู่ ยคุ ดิจิทลั วิถีชีวิตสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจาเป็ น
สาหรั บ ชี วิต ประจาวัน รวมถึ งการประกอบธุ รกรรมใด ๆ ผูป้ ระกอบการหลายรายมี ความสนใจท าการตลาด
ออนไลน์มากขึ้น จากการศึกษาฐานข้อมูลทางการตลาดออนไลน์พบว่า ปั จจุบนั ธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทยมี
มูลค่าทางเศรษฐกิ จกว่า 80,000 ล้านบาทต่อปี การส่ งเสริ มสนับสนุ นของหน่ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน แต่
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อย่างไรก็ตามธุ รกิ จออนไลน์ภายในประเทศยังเติบโตได้ช้ากว่าประเทศอื่น ๆ ผูป้ ระกอบการขาดความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดาเนิ นธุรกิจออนไลน์ และผูบ้ ริ โภคก็ยงั ขาดความเชื่อถือและความไว้วางใจในการสั่งซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ ปั ญหาดังกล่าวเกิ ดจากการขาดกลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดที่ มีประสิ ทธิ ภาพและมี ความถูกต้อง
(ณัฐา ฉางชูโต, 2558 : 70)
ในปั จจุบนั ภาครัฐได้หาแนวทางเสริ มสร้างให้ประเทศเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ ยคุ เศรษฐกิจดิจิทลั หรื อ
ประเทศไทย 4.0 โดยกาหนดยุทธศาสตร์ประเทศทางด้านการวิจยั ของชาติ และด้านการการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนากระบวนการผลิตให้เสริ มสร้างการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
ผูป้ ระกอบการในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการผลิต จาหน่าย ลดต้นทุน
การผลิต การประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิ กส์และขยายโอกาสทางการตลาด โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ เพิ่มมูลค่าผลิ ตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ (GDP) และก้าวข้ามผ่านกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) (คู่มือการจัดทางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการด้านการส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนา, 2558 : 24-26) จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได้วา่ ภาครัฐมีความ
พยายามที่ จะสนับสนุ นและเสริ มสร้า งให้สังคมไทยเข้าสู่ ยคุ เศรษฐกิ จดิ จิทลั อย่างแท้จริ ง ด้วยการสนับสนุ นให้
ผูป้ ระกอบการมีองค์ความรู ้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการผลิต จาหน่ ายผลิตภัณฑ์
ช่วยขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กบั ผูป้ ระกอบการเพื่อเข้าสู่ยคุ เศรษฐกิจดิจิทลั
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้ ชุมชนท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้อนั อุดมสมบูรณ์
มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมเป็ นของตนเอง ประชาชนส่ วนใหญ่สวมใส่ ชุดกระเหรี่ ยงที่ผลิตจากผ้าทอมือของคน
ในชุมชนเอง จนเกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมกระเหรี่ ยงทอมือ และยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นอีกจานวน
มากเพื่อจาหน่ายให้แก่นักท่องเที่ ยว ผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้องตี้ถูกพัฒนาและปรับปรุ งให้มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพ
และสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ผา้ ทอธรรมดาสู่การเป็ นผ้าไหมกะเหรี่ ยงตามสมัยนิยม เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว จากข้อมูลในการศึกษายังพบอีกว่าชุมชนดังกล่าวยังไม่ได้ทาการตลาดแบบสมัยใหม่ ยังพบว่าใช้
วิธีการทางการตลาดแบบดั้งเดิม เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิ จดิ จิทลั ผูว้ ิจยั จึ งเล็งเห็ น
ความส าคัญ ในการท าการตลาดออนไลน์ ซ่ ึ งเป็ นการตลาดแบบสมัย ใหม่ ที่ เรี ย กว่า การตลาดดิ จิ ทัล (Digital
Marketing) หรื อ การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) โดยพัฒ นาและสนั บ สนุ น รู ป แบบการสื่ อ สารทาง
การตลาดของผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนในท้องถิ่ นโดยให้บุคคลทั่วไปเข้าถึ งผลิตภัณ ฑ์ได้ง่าย เพิ่มรายได้ให้กับชุ มชน
ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศกั ยภาพในการพัฒนาชุ มชนเพื่อรองรับยุคเศรษฐกิ จดิ จิทัล การสื่ อสารการตลาดเป็ น
กระบวนการสื่ อคุณ ค่าของผลิตภัณฑ์ห รื อบริ การไปยังลูกค้า กระบวนการสื่ อสารทางการตลาดนั้นมี หลายวิธี
ด้วยกัน เช่น การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การส่งเสริ มการขาย การตลาดทางตรง และอาจสื่ อสารผ่านการตลาด
แบบกิจกรรม ฯลฯ ภายใต้กลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดออนไลน์อย่างไรที่เสริ มสร้างศักยภาพของผลิตภัณฑ์
ชุมชนและมีโอกาสให้ผปู ้ ระกอบการชุมชนมี ตลาดเพิ่มมากขึ้น การตลาดออนไลน์ถือเป็ นส่ วนในการผลักดัน
และช่ วยเสริ ม สร้ างการแข่ งขัน ให้ธุรกิ จก้าวสู่ เศรษฐกิ จในยุค ดิ จิทัล การใช้ก ลยุท ธ์ก ารสื่ อ สารทางการตลาด
ออนไลน์จึงถือว่าเป็ นส่ วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ชุมชนดังกล่าว ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความ
สนใจที่ จะศึ กษางานวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดออนไลน์เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่
เศรษฐกิจดิจิทลั กรณี ศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคสิ นค้าในตลาดออนไลน์
(2) เพื่อศึกษาการสื่ อสารการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
(3) เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดออนไลน์ให้กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้ อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี สู่การเป็ นเศรษฐกิจดิจิทลั

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจัยน าแนวคิ ดหลักการตลาดออนไลน์ 6P การตลาดอิ เล็กทรอนิ กส์ ม าเป็ นแนวทางในการศึ กษา
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) การส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
การให้บริ การแบบเจาะจง (Personalization) และการรักษาความเป็ นส่วนตัว (Privacy) (อาณัติ ลีมคั เดช, 2546:4053) และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องของ ชาญ อัศวนง (2558) การสื่ อสารทางการตลาดอิ เล็กทรอนิ กส์ กมล ชัยวัฒ น์
(2558: 12-15) การพัฒนากลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร เมธาวี เจริ ญผล และบุหงา ชัยสุวรรณ (2558)
การกาหนดกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ จารุ ณี ภัทรวงษ์ธนา (2557) การขยายช่องทางการตลาด
ออนไลน์ และ นพวรรณ มีสมบูรณ์ (2552) ปั จจัยการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ เป็ นต้น พร้อมทั้งปรับข้อ
คาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ซึ่งสามารถสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดงั นี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์
กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดออนไลน์เพื่อเสริ มสร้าง
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทลั
กรณี ศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้ อาเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี

พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าในตลาดออนไลน์
การสื่ อสารการตลาดออนไลน์ 6 P

ชุ ม ชนน ากลยุ ทธ์ การสื่ อสารการตลาดออนไลน์ ไ ป
ปรั บใช้กบั ผลิ ต ภัณ ฑ์ในชุ ม ชนโดยสามารถเลื อกใช้
เครื่ องมื อการตลาดออนไลน์ ในการสื่ อสารได้อย่าง
เหมาะสมกั บ สถานการณ์ ในปั จจุ บั น สู่ การเป็ น
เศรษฐกิจดิจิทลั

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ 3 ประเด็น โดยแบ่งขอบเขตในการศึกษาเนื้อหาได้ดงั นี้
ประเด็นที่ 1 ผูว้ จิ ยั ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อสิ นค้าในตลาดออนไลน์โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม ประเด็นที่ 2 ผูว้ ิจยั ศึ กษาข้อมูลเกี่ ยวกับการสื่ อสารการตลาดออนไลน์
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ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยแบ่งเป็ น 6 ด้าน ตามทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด E-commerce ประกอบด้วย 6P คื อ
ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านการให้บริ การแบบ
เจาะจง และด้านการรักษาความปลอดภัย และประเด็นที่ 3 ผูว้ จิ ยั ดาเนิ นการวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด
ออนไลน์ 6P ด้วยการนาข้อมูลจากประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2 เป็ นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ กลยุทธ์ดว้ ย
ผูเ้ ชี่ยวชาญการตลาด ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูม้ ีประสบการณ์ขายสิ นค้าออนไลน์ และตัวแทนผูท้ ี่
เคยซื้อสิ นค้าในตลาดออนไลน์ รวม จานวน 11 ท่าน
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประชากรคือผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อสิ นค้าในตลาดออนไลน์ สาหรับวัตถุประสงค์ขอ้ ที่
1 และข้อที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือผูบ้ ริ โภคที่ เคยซื้ อสิ นค้าในตลาดออนไลน์ จานวน 400 คน
เนื่ องจากผูว้ ิจยั ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้วิธีการคานวณสู ตรโดยไม่ทราบจานวนประชากร และ
กาหนดให้ได้สัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่าง 50 % ด้วยระดับความเชื่ อมัน่ 95% กลุ่มตัวอย่างที่ คานวณได้จึงเท่ ากับ
384.16 คน (Taro Yamane, 1973) เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการเก็บ
รวมรวมข้อมูลจานวนทั้งสิ้ น 400 คน ด้วยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์และใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็ นด้วยวิธีการสุ่ มแบบบังเอิญสุ่ม ซึ่ งผูว้ ิจยั ใช้วิธีการตรวจสอบคาตอบก่อนนา
ข้อมูลไปวิเคราะห์ ซึ่ งจะต้องเป็ นผูท้ ี่ เคยซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางตลาดออนไลน์เท่ านั้น และวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการวิเคราะห์กลยุทธ์จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 11 ท่าน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้ อาเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ งได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคสิ นค้าในตลาดออนไลน์ และระดับ ความ
คิดเห็นที่ให้ความสาคัญต่อการสื่ อสารการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผู้วิจัยใช้ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคสิ นค้าในตลาดออนไลน์ และการสื่ อสารการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เก็บข้อมูลใน
ประเด็นพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในตลาดออนไลน์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์
ชุมชน และ การสนทนากลุ่ม (Focused group discussion) เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดออนไลน์
ให้กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยผูว้ จิ ยั นาผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามมา
ดาเนิ นการใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (focused group discussion) จากบุคคลที่ มีความเชี่ ยวชาญและมี ประสบการณ์
จานวน 11 ท่าน เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการตลาด
ออนไลน์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
การตลาดระหว่างประเทศ ผูม้ ีประสบการณ์ในการขายสิ นค้าออนไลน์ และตัวแทนผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออนไลน์
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อสิ นค้าในตลาดออนไลน์ ด้วยวิธีการตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ ก่อนที่ จะนาข้อมูลไปวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบคาตอบที่ ได้รับโดยนาข้อมูล
เฉพาะที่ มีการตอบข้อมูลที่ ครบถ้วนและถูกต้องเป็ นข้อมูลจากผูท้ ี่ เคยซื้ อสิ นค้าในตลาดออนไลน์ จานวนทั้งสิ้ น
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400 คน โดยข้อมูลที่รวบรวมมานั้นประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของผูบ้ ริ โภค ข้อมูลพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่เคย
ซื้ อสิ นค้าในตลาดออนไลน์ และข้อมูลเกี่ ยวกับการสื่ อสารการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และนอกจากนี้
ผูว้ ิจยั ใช้การสนทนากลุ่มจากผูเ้ ชี่ ยวชาญในด้านการตลาดออนไลน์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกลยุทธ์การ
สื่ อสารการตลาด ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ผูท้ ี่ มีประสบการณ์ในการขายสิ นค้าออนไลน์ และตัวแทนจาก
ผูบ้ ริ โภคที่ เคยซื้ อสิ นค้าออนไลน์ จานวนทั้งสิ้ น 11 ท่าน ในการวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดออนไลน์
ให้กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริ มาณผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามด้วยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย
ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนข้อมูลเชิ งคุณภาพผูว้ ิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม
(focused group discussion) จากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ จานวน 11 ท่าน

5. สรุ ปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 400 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 287 คน (คิดเป็ น
ร้อยละ 71.80) และเพศชาย จานวน 113 คน (คิดเป็ นร้อยละ 28.20) อายุ 20-29 ปี จานวน 260 คน (คิดเป็ นร้อยละ
65.00) รองลงมา อายุ 30-39 ปี จ านวน 82 คน (คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 20.50) ส่ ว นใหญ่ ประกอบอาชี พ ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่ ของรัฐ จานวน 81 คน (คิดเป็ นร้อยละ 20.30) รองลงมา พนักงานบริ ษทั เอกชนและอื่น ๆ ในจานวนที่
เท่ ากัน คื อ 70 คน (คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 17.50) ส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพโสด จานวน 308 คน (คิ ดเป็ นร้ อยละ 77.00)
รองลงมาสมรส จานวน 59 คน (คิดเป็ นร้อยละ 14.80) มีภูมิลาเนาจังหวัดกาญจนบุรี จานวน 335 คน (คิดเป็ นร้อย
ละ 83.80) รองลงมา สุ พรรณบุรี จานวน 25 คน (คิดเป็ นร้อยละ 6.30) มีการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จานวน
243 คน (คิดเป็ นร้อยละ 60.80) รองลงมา ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 118 คน (คิดเป็ นร้อยละ 29.50) มีรายได้ส่วน
บุคคลเฉลี่ยต่อเดื อนอยู่ที่ 10,001-15,000 บาท จานวน 125 คน (คิดเป็ นร้อยละ 31.30) รองลงมา น้อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 10,000 บาท จานวน 96 คน (คิดเป็ นร้อยละ 24.00 มีรายจ่ายส่ วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท จานวน 231 คน (คิดเป็ นร้อยละ 57.80) รองลงมาไม่มีรายจ่าย จานวน 49 คน (คิดเป็ นร้อยละ 12.30)
มีรายจ่ายส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนในเรื่ องซื้อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคทัว่ ไป จานวน 223 คน (คิดเป็ นร้อยละ 55.80)
รองลงมา ผ่อนสิ นค้าและบริ การ จานวน 57 คน (คิดเป็ นร้อยละ 14.20)
ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคสิ นค้าในตลาดออนไลน์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าออนไลน์
จากสื่ อสังคมออนไลน์ดว้ ยเหตุผลหลักคือในตลาดออนไลน์มีการแสดงสิ นค้าที่น่าสนใจในมุมมองที่หลากหลาย
ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวและไม่มีเวลาออกไปซื้ อด้วยตนเอง ประเภทของสิ นค้าที่นิยมเลือกซื้อ คือ เป็ นกลุ่ม
เสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย เครื่ องนุ่มห่ม รองมา คือ กระเป๋ า รองเท้า และเครื่ องประดับ ผูซ้ ้ือส่วนใหญ่ได้รับการสื่ อสาร
จากสื่ อสังคมออนไลน์ Facebook เครื่ องมือที่ ผบู ้ ริ โภคนิ ยมใช้คือ Google ซื้ อสิ นค้าในตลาดออนไลน์เดื อนหนึ่ ง
ประมาณ 1-3 ครั้ง ราคาเฉลี่ยแล้วอยูใ่ นช่วง 100-500 บาทต่อครั้ง ช่องทางที่นิยมซื้อคือซื้อจาก Facebook ช่วงเวลา
ที่นิยมใช้งานคือช่วงเวลากลางวัน ส่ วนใหญ่ ชาระเงินโดยโอนเงินผ่านธนาคาร ATM และ Internet Banking และ
ใช้สื่อ Facebook ในการพูดคุยทักทาย ส่วนใหญ่ไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านตลาดออนไลน์
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สาหรับการศึกษาการสื่ อสารการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง 6 ด้าน พบว่า สาหรับการศึกษาการ
สื่ อสารการตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง 6 ด้าน พบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญในด้านผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับ
ที่ ห นึ่ ง ซึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชนนั้ นจะแสดงออกถึ ง วัฒ นธรรมเอกลัก ษณ์ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น รองลงมาให้
ความสาคัญ กับช่ องทางการจัดจาหน่ ายโดยมี ก ารน าผลิ ต ภัณ ฑ์ชุม ชนไปขายผ่านช่ องทางสื่ อสังคมออนไลน์
(Social Network)ที่ ห ลากหลาย เช่ น Line Facebook Instagram Twitter และเว็ บ ไซต์ ต ลาดออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสม และอันดับที่สามคือด้านนโยบายความเป็ นส่ วนตัว/ความปลอดภัย ให้ความสาคัญในเรื่ องการชาระเงิน
สิ น ค้าผ่านระบบรั บ ชาระมี ค วามปลอดภัย และในเรื่ อ งการปกปิ ดข้อ มูล ของลู กค้า ส่ วนในด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านราคา และด้านการให้บริ การแบบเจาะจง ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญเป็ นสามอันดับสุ ดท้าย ข้อมูลดัง
แสดงตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิ ดเห็ น การสื่ อสารการตลาดออนไลน์ ผลิ ตภัณฑ์ชุมชน
แบ่งเป็ น 6 ด้าน (n=400)
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการสื่ อสารการตลาดออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ ชุมชน
X
4.11
3.99
4.11
4.01
3.86
4.04
4.02

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านการให้บริ การแบบเจาะจง
ด้านนโยบายความเป็ นส่ วนตัว/ความปลอดภัย
รวมทุกด้ าน

ระดับความคิดเห็น
S.D.
แปลผล
.581
มาก
.663
มาก
.671
มาก
.642
มาก
.710
มาก
.673
มาก
.656
มาก

การวิเคราะห์ กลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดออนไลน์ ผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ 11 ท่าน ซึ่ งอาศัยข้อมูลผลการศึ กษาจากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1
และ 2 มาประกอบ โดยกาหนดเป็ นกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดออนไลน์ 6 ด้าน ดังนี้ กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ คือ
ต้อ งมี ค วามแตกต่ างจากท้องตลาด กลยุท ธ์ ด้านช่ องทางการจัด จ าหน่ าย คื อ ควรจาหน่ ายผ่านทางสื่ อ สังคม
ออนไลน์ (Social Network) เช่น Facebook หรื ออาจจะมีเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ไปด้วย กลยุทธ์ดา้ น
การรักษาความปลอดภัย ควรให้ความสาคัญในเรื่ องการขนส่ งและประกันสิ นค้าเสี ยหาย สาหรับเทคนิ คด้านการ
ชาระเงิ น ควรมี ระบบความปลอดภัยที่ ดีปกป้ องข้อมูลส่ วนตัว กลยุทธ์ดา้ นการส่ งเสริ มการตลาด ใช้คนดังใน
ท้องถิ่นสนับสนุ นผลิตภัณฑ์ และหน่วยงานราชการในท้องถิ่นให้การสนับสนุน กลยุทธ์ดา้ นราคา สามารถตั้ง
แพงได้ ใช้กลวิธีการเพิ่มมูลค่าทางจิตใจ และกลยุทธ์ดา้ นการให้บริ การแบบเจาะจง ควรมีระบบฐานข้อมูลลูกค้า
จดจาลูกค้ารายบุคคลประกอบกับใช้แอปพลิเคชัน Line ที่สามารถเข้าถึงบุคคลโดยตรง พร้อมทั้งฝึ กอบรมผูข้ าย
เรื่ องการสื่ อสาร สร้างคาสื่ อความหมาย (Keywords) และกาหนดกิจกรรมส่งเสริ มการขายแบบเจาะจง
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6. อภิปรายผล
ประเด็นที่ 1 พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดออนไลน์ สื่ อที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในตลาด
ออนไลน์มาจากสื่ อสังคมออนไลน์ ที่นิยมใช้กนั มากที่ สุดในปั จจุ บันคื อ Facebook อาจเป็ นเพราะว่าสื่ อสังคม
ออนไลน์ดงั กล่าวสามารถแสดงภาพสิ นค้าในมุมมองที่หลากหลายมีท้ งั ภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหว มีฟังก์ชนั ที่
เหมาะสมสาหรับการเปิ ดร้านขายสิ นค้าออนไลน์ และสิ นค้าที่ ผูบ้ ริ โภคนิ ยมชอบซื้ อเป็ นสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้า
เครื่ องแต่งกาย ซึ่ งตรงกับผลิตภัณฑ์ชุมชนของบ้องตี้ที่มีสินค้าจาพวกเสื้ อผ้า เครื่ องแต่งกาย ผูว้ ิจยั จึงได้สร้างเพจ
ขายสิ นค้าบน Facebook ชื่ อว่า Takiya Bongti Sai Yok Kanchanaburi ซึ่ งงานวิจยั การกาหนดกลยุทธ์การสื่ อสาร
การตลาดออนไลน์ของนิตยสารลอฟฟี เชียล ไทยแลนด์ ได้ศึกษาการตอบสนองของผูอ้ ่านในการสื่ อสารการตลาด
ผ่านสื่ อออนไลน์พบว่า กลุ่มผูอ้ ่านเกิ ดความเข้าใจในเนื้ อหาและรู ปแบบการเสนอนิ ตยสารเมื่อเข้าถึงข้อมูลผ่าน
ช่องทางของ Facebook เป็ นอันดับหนึ่ ง(เมธาวี เจริ ญผลและบุหงา ชัยสุ วรรณ, 2558) และในส่ วนของการสื บค้น
ข้อ มู ลสิ น ค้าในตลาดออนไลน์ ส่ วนใหญ่ จะเคยใช้ google ในการค้น หาสิ น ค้าบริ การในตลาดออนไลน์ จาก
งานวิจยั ทาให้พบข้อค้นพบว่าการทาการตลาดออนไลน์ที่จะขาดไม่ได้นอกจากการโฆษณาแล้ว คือการทา google
adwords เพื่ อให้สิ นค้าและบริ ก ารของเราเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายให้เจาะจงมากที่ สุ ดนั่น เอง ซึ่ งจะสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั การสื่ อสารทางการตลาดอิเล็กทรอนิ กส์ที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ (ชาญ เดชอัศวนง, 2558)
งานวิจยั นี้พบว่าเครื่ องมือการสื่ อสารทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถกระตุน้ ให้เกิดการซื้อได้ดีที่สุดอันดับที่
1 คือ การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ตผ่านระบบ Search engine ให้เหตุผลว่าเนื่ องจากมีความสะดวกในการใช้
งาน การตั้งราคาสิ นค้าให้ตรงกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคควรตั้งราคาช่วง 100-500 บาท เพราะในหนึ่งเดือนผูบ้ ริ โภคจะ
ซื้ อสิ นค้าเพียงเดื อนละไม่เกิ น 3 ครั้งและแต่ละครั้งราคารวมแล้วไม่เกิ น 500 บาท และในเรื่ องการซื้ อผลิตภัณฑ์
ชุมชนในตลาดออนไลน์น้ นั ส่ วนใหญ่แล้วรู ้จกั ผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่เคยซื้ อผ่านตลาดออนไลน์แต่ก็ยงั มีจานวนไม่
มากนัก แต่เหตุผลที่ยงั คงซื้อผ่านตลาดออนไลน์เพราะมีความคิดว่าเป็ นการช่วยส่งเสริ มอาชีพและรายได้ต่อชุมชน
ถ้าจะโฆษณาโดยใช้กลยุทธ์ขอ้ นี้ก็จะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างดี เช่น การสร้างเรื่ องราวความเป็ นมาของผลิตภัณฑ์
เพื่อให้เห็นคุณค่ากว่าจะมาเป็ นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่าง เป็ นต้น
ประเด็นที่ 2 การสื่ อสารการตลาดออนไลน์ ผลิตภัณ ฑ์ ชุมชน จากข้อมูลประเด็นที่ 1 ผูบ้ ริ โภคยังรู ้จัก
ผลิตภัณฑ์ชุมชน แต่ยงั มีการซื้อผ่านตลาดออนไลน์นอ้ ยอยู่ ฉะนั้นการสื่ อสารผลิตภัณฑ์ชุมชนไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภค
ยังค่ อ นข้างยาก กลยุท ธ์ ที่ เหมาะสมคื อ ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ส ร้ างความแตกต่ างจากผลิ ต ภัณ ฑ์ทั่ว ไปเพื่ อ ให้เห็ น
เอกลักษณ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีเรื่ องราวเล่าขานสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายให้ชดั เจน สร้างความเชื่อ
ใจและความน่าเชื่อถือในเรื่ องการชาระเงินให้เป็ นไปตามนโยบายความเป็ นส่วนตัว/ความปลอดภัย ซึ่งเป็ นที่ทราบ
กันดีอยู่แล้วว่าคนไทยยังมีกลุ่มคนที่ ยงั ไม่เชื่อใจกับระบบการชาระเงิ นในรู ปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ QRCode, Internet Mobile Banking การสร้างบทวิจารณ์ในส่วนการสื่ อสารด้านการส่ งเสริ มการตลาดสามารถนาเรื่ อง
การชาระเงิ นที่ ลูกค้าเคยชาระมาแสดงในการโฆษณาจะยิ่งสามารถสร้างความมัน่ ใจในเรื่ องความปลอดภัยได้
เช่นกัน แสดงในลักษณะของภาพเคลื่ อนไหว ภาพนิ่ ง หรื อเป็ นข้อความ การแบ่ งปั นประสบการณ์ ในการใช้
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหรับเรื่ องราคาจะแพงหรื อถูกมีผลต่อการซื้ อในการที่จะขายผ่านระบบออนไลน์น้ นั การแจ้ง
รายละเอียดของราคาสิ นค้าอย่างชัดเจนเป็ นส่ วนสาคัญ เนื่ องจากหน้าร้านไม่สามารถตอบโต้หรื อตอบคาถามกับ
ลูกค้าได้ทนั ที รวมไปถึงการให้บริ การแบบเจาะจงเมื่อลูกค้าคือพระเจ้า การจดจาลูกค้าได้เป็ นรายบุคคลจะยิ่งมี
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โอกาสทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจกลับมาซื้ อซ้ า การสื่ อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลมากที่ สุดอันดับที่ 1 ก็คือ
ช่องทางการจัดจาหน่ ายและมีความสอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ องปั จจัยการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
และบริ การผ่านการท าตลาดออนไลน์ บ นโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ กรณี ศึ ก ษานัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัยธุ รกิ จบัณ ฑิ ต
(นพวรรณ มีสมบูรณ์, 2552) สรุ ปผลไว้วา่ ระดับความสาคัญของปั จจัยการตลาดทั้ง 6 ด้าน ด้านที่มีความสาคัญมาก
ที่สุดคือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ประเด็น ที่ 3 กลยุ ท ธ์ การสื่ อสารการตลาดออนไลน์ ผ ลิต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนบ้ อ งตี้ อ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี สิ่ งสาคัญที่เป็ นข้อสาคัญคือเรื่ องผลิตภัณฑ์มองไปในส่ วนของการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ตอ้ งมีความ
แตกต่างจากท้องตลาดเนื่องด้วยเดิมทีผลิตภัณฑ์ไม่มีบรรจุภณั ฑ์ ไม่มีตราสิ นค้า ทีมงานวิจยั จึงได้ร่วมมือกันคิดค้น
ออกแบบ สร้ างตราสิ น ค้า ประกอบทั้งเพิ่ ม ช่ อ งทางการจัดจ าหน่ ายผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ Facebook ให้ กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้และมีเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอกนิกส์ควบคู่ไปด้วย ประกอบกับสร้างโฆษณาด้วยภาพนิ่ ง
และภาพเคลื่อนไหว โฆษณาผ่านทาง Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ ายและฐานข้อมูลลูกค้า สิ่ งหนึ่ งที่ได้
คาตอบจากตัวแทนจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคสิ นค้าออนไลน์ได้กล่าวว่าการให้ความสาคัญในเรื่ องการขนส่ งต้องขนส่ ง
และประกันสิ นค้าเสี ยหายต้องสร้างความน่าเชื่อถือด้านการชาระเงิน สิ่ งหนึ่ งที่สามารถจะช่วยส่ งเสริ มการตลาด
ผลิ ตภัณ ฑ์ชุมชนบ้องตี้ นอกจากทางสื่ อสังคมออนไลน์ แล้วสามารถใช้คนดังในท้องถิ่ นสนับ สนุ นผลิ ตภัณ ฑ์
รณรงค์เยาวชนใช้สินค้าในชุมชน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางจิตใจก็จะสามารถส่งผลต่อการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ที่แพง
ได้ ถ้าผลิตภัณ ฑ์มีความแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปจริ ง ๆ ก็สามารถที่ จะเพิ่มราคาที่ สูงขึ้น ได้ และสื่ อสังคม
ออนไลน์ อี กหนึ่ งเครื่ อ งมื อ คื อ Line กลยุท ธ์ ที่ จะช่ ว ยในเรื่ อ งการให้ บ ริ ก ารแบบเจาะจงได้ดี ที่ สุ ด คื อ การใช้
โปรแกรม Line ที่ช่วยส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ โปรโมชัน่ ต่าง ๆ ไปยังกลุ่มลูกค้าได้รวดเร็ วและตรงกลุ่มเป้ าหมายมาก
ที่สุด งานวิจยั เรื่ องการขยายช่องทางการตลาดออนไลน์สินค้าหัตถกรรมชุมชนตาบลมะขุนหวาน อาเภอสันป่ าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ (จารุ ณี ภัทรวงษ์ธนา, 2557) ผลการวิจยั ภาพรวมกล่าวไว้วา่ การใช้ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในการทาการตลาดออนไลน์สามารถช่วยในการขยายช่องทางการตลาดของสิ นค้าหัตถกรรมของชุมชนได้

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ผูป้ ระกอบการที่ จาหน่ ายผลิ ต ภัณ ฑ์ชุ มชนหรื อหัต ถกรรมชุ ม ชนสามารถน ากลยุท ธ์การสื่ อ สาร
การตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้ท้ งั 6 ด้านไปใช้กบั ผลิตภัณฑ์ของตนเองแต่ตอ้ งศึ กษาถึงปั จจัยอื่น ๆ
เพิ่มเติมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเพื่อให้กลยุทธ์มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของตนเอง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้อและไม่เคยซื้อสิ นค้าออนไลน์ เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์
กลยุท ธ์สาหรับกลุ่มเป้ าหมายทั้งสองกลุ่ม และต่อยอดงานวิจยั ด้วยการพัฒ นาเป็ นต้นแบบกลยุทธ์การสื่ อสาร
การตลาดออนไลน์สาหรับนาไปใช้กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นอื่น ๆ
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์ 1) ศึ ก ษาถึ ง ภาวะผูน้ าของหัว หน้า งานที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ ความพึ งพอใจใน
การปฏิ บตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา กรณี ศึกษาสานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิ ลปากร ตลิ่งชัน 2) ศึ กษาถึง
ภาวะผูน้ าของหัว หน้า งานที่ มี อิทธิ พ ลต่อ ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผลในการทางานของผูใ้ ต้บังคับบัญชา
กรณี ศึกษาสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 3) ศึกษาถึงภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจไม่ลาออกจากงาน ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา กรณี ศึกษาสานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิ ลปากร ตลิ่งชัน
รู ปแบบการศึกษาเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เชิงลึก (In – depth Interview) บุคลากรของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ทั้งในระดับหัวหน้างาน
กองคลังและกองการเจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิบตั ิงานในกองคลังและกองการเจ้าหน้าที่ และนักวิชาการที่มีความรู ้ดา้ นภาวะผูน้ า
รวมจานวน 15 คน รวมทั้ง ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยผลการศึกษาพบว่า 1. ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานมีอิทธิพล
ต่อการดาเนิ นงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา กรณี ศึกษาสานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน คือ ปั จจัย
ด้านบุคคล (Personal Factor) ปั จจัยด้านงาน (Factor in the Job) และปั จจัยด้านการจัดการ (Factor Controllable)
ทาให้บุคลากรในสานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิ ลปากร ตลิ่งชัน มีความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงาน ทาให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถดาเนินงานด้วยความเต็มใจ และเต็มกาลังความสามารถ ทาให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพ
และราบรื่ น ไปได้ด้วยดี 2. ภาวะผูน้ าของหัว หน้า งานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ดาเนิ นงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา กรณี ศึกษาสานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน คือ ความรอบรู ้
การวางแผน การตัดสิ นใจ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม และมนุษยสัมพันธ์ ของหัวหน้างาน ทาให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล สร้างความเป็ นอันหนึ่ง
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อันเดียวกันภายในหน่วยงาน ส่งผลให้การดาเนินงานขององค์การบรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ได้ 3. ภาวะผูน้ า
ของหัว หน้า งานที่ มี อิ ทธิ พ ลต่ อ การตัดสิ น ใจไม่ ล าออกของพนัก งานระดับ ปฏิ บัติก าร กรณี ศึ ก ษาส านัก งาน
อธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิ ลปากร ตลิ่งชัน คือ การยอมรับ มนุษยสัมพันธ์ และความพึงพอใจ ที่เกิดขึ้นกับหัวหน้างาน
ทาให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ตัดสิ นใจที่จะทางานอยูใ่ นมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป เนื่องจากมี
ความพึงพอใจในการทางาน มีสภาพแวดล้อมที่ดีทาให้การทางานมีความสุข
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ า อิทธิพล ความพึงพอใจ ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล การตัดสิ นใจไม่ลาออกจากงาน

ABSTRACT
This study had 3 objective: 1) to study the leadership of the supervisor, influence the level of job
satisfaction of subordinates: A Case Study of Office of the President Silpakorn University Taling Chan. 2) to
study the leadership of the supervisor, influence the efficiency and effectiveness in work of subordinates: A Case
Study of Office of the President Silpakorn University Taling Chan. 3) to study the leadership of the supervisor,
influence the decision not to resign the job of subordinates: A Case Study of Office of the President Silpakorn
University Taling Chan. Educational model is qualitative research. Researcher collects and analyzes the data
from personnel of Office of the President Silpakorn University Taling Chan in – depth interview. Both in
supervisor level Division of Finance and Division of Personnel, Workers in Division of Finance and Division of
Personnel and Scholars with leadership knowledge total 15 persons. In addition, researchers have collected
information from relevant documents.
The study showed that: 1. The Study of Leadership of the supervisor Influence the Operation of
Subordinates: A Case Study of Office of the President Silpakorn University Taling Chan is personal factor, factor
in the job and factor controllable. Makes the personnel in Office of the President Silpakorn University Taling
Chan was satisfied with the job. Makes subordinates are able to perform their work with full willingness and
capability. Makes the output quality and smoothly go well.2. The leadership of the supervisor, influence the
efficiency and effectiveness in work of subordinates: A Case Study of Office of the President Silpakorn University
Taling Chan is knowledge, planning, decision- making, responsibility, justice and human relations of the
supervisor. Makes personnel of Silpakorn University Taling Chan are able to perform their work with efficiency
and effectiveness. Create a unified within the organization. As a result, the operation of the organization to achieve
the set goals.3. The leadership of the supervisor, influence the decision not to resign the job of subordinates: A
Case Study of Office of the President Silpakorn University Taling Chan is acceptance, human relations, and
satisfaction that happens to the supervisor. Makes the personnel of Silpakorn University Taling Chan decided to
continue working in Silpakorn University. Because of the job satisfaction. A good environment makes work
happy.
KEYWORDS: leadership, influence, satisfaction, efficiency and effectiveness, decision not to resign the job of
subordinates
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานถื อ เป็ นส่ ว นส าคัญยิ่ง ในการบริ ห ารงานให้ประสบผลส าเร็ จ การพัฒ นา
องค์การให้กา้ วหน้าควรเริ่ มต้นที่การสร้างภาวะผูน้ าให้เกิดกับผูน้ าผูบ้ ริ หารในฐานะเป็ นผูน้ าองค์การ จะต้องสร้าง
ความร่ วมมือร่ วมใจกันในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกัน
มหาวิทยาลัยศิ ลปากร เป็ นส่ วนราชการที่ มีเป้ าหมายหลักในการให้การศึ กษาแก่ประชาชนโดยทัว่ ไป
ซึ่ งบุ คลากรหลัก ได้แก่ อาจารย์ที่มีความรู ้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ทาหน้าที่ ในการให้ความรู ้ แก่ นักศึ กษา
แต่การบริ หารจัดการงานภายในมหาวิทยาลัยนั้นมีหลากหลายด้าน ทาให้ตอ้ งมีพนักงานสายสนับสนุนวิชาการที่
ทาหน้าที่ดูแลกระบวนการทางานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็ นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และทันตามกาหนดการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็ นมหาวิทยาลัยที่มีหลายวิทยา
เขต จึงทาให้การบริ หารงานแยกออกเป็ นหลายส่ วนทาให้เกิดความซับซ้อนในการทางาน จึงได้มีการตั้งสานักงาน
อธิ การบดี ตลิ่งชัน ขึ้นมา เพื่อเป็ นส่ วนกลางในการทาหน้าที่บริ หารจัดการเกี่ยวกับงานสนับสนุนวิชาการต่าง ๆ
ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากร จากเดิมที่เป็ นส่ วนราชการ ได้เปลี่ยน
สถานะเป็ นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบาล ทาให้ตอ้ งบริ หารจัดการภายในมหาวิยาลัยด้วยเงินรายได้ของตนเอง
จึงต้องมีการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
กองการเจ้า หน้า ที่ และกองคลัง ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานหลัก ที่ ส าคัญ ในการด าเนิ น งานต่ า ง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยที่มีความสาคัญอย่างยิง่ เพราะเป็ นหน่วยงานที่ดูแลเรื่ องงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ
ภายในมหาวิทยาลัย ในส่ วนของกองการเจ้าหน้าที่น้ นั จะดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทา
ให้การบริ หารงานจะต้องเป็ นไปอย่างมีระบบ ผูบ้ ริ หารจะต้องมีการวางแผนในการทางานอย่างมีวิสัยทัศน์ เพราะ
บุคลากร หรื อคน นั้นเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดขององค์กร หากไม่มีคนทางานองค์กรก็ไม่สามารถขับเคลื่อนไป
ได้ ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงต้องให้ความสาคัญกับ2หน่วยงานนี้ เพราะหากองค์กรไม่สามารถบริ หารจัดการบุคลากรให้มี
ประสิ ทธิภาพในการทางานได้ จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความก้าวหน้าในอนาคตขององค์กร
ผูว้ ิจยั สนใจในเรื่ องของ “ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา”
มีปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานระดับปฏิบตั ิการเมื่อได้รับการสัง่ การ เช่น การปฏิบตั ิงานของพนักงานระดับ
ปฏิ บตั ิการ การตัดสิ นใจในการแก้ปัญหาหรื อดาเนิ นการของหัวหน้างาน จะมีผลกระทบกับตัวพนักงานระดับ
ปฏิ บตั ิการหรื อไม่ ทาให้เขามีความพึงพอใจต่อการทางานภายในองค์กรต่อไปหรื อไม่ ซึ่ งงานวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ น
ประโยชน์กบั ผูอ้ านวยการกองและหัวหน้างาน ในการสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานระดับปฏิบตั ิการให้เกิดความ
กระตื อรื อร้ นในการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น สามารถรั กษาพนักงานที่ มีคุณภาพให้อยู่ร่วมไปกับ
องค์การและทาให้พวกเขาเติบโตไปพร้อมกับองค์การ โดยที่เพิ่มความพึงพอใจ และพัฒนาความสามารถให้กบั ตัว
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ และเป็ นการลดปั ญหาการลาออกของพนักงานที่มีคุณภาพ ช่วยประหยัดทรัพยากรที่
ต้องใช้ในการฝึ กพนักงานใหม่อีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

845

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

(2) เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ในการทางานของ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
(3) เพื่ อ ศึ ก ษาภาวะผูน้ าของหัว หน้า งานที่ มี อิทธิ พ ลต่อ การตัดสิ นใจไม่ล าออกของพนัก งานระดับ
ปฏิบตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. กรอบแนวคิดและทฤษฎี
การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ภาวะผู ้น าของหัว หน้า งานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การด าเนิ น งานของผูใ้ ต้บัง คับ บัญ ชา
กรณี ศึกษา สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ผูว้ จิ ยั อาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนามาเป็ น
แนวทางในการศึกษา คือ
3.1 แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นา (Fiedler, 1971)
ภาวะผูน้ า เป็ นความสามารถด้านอิทธิ พลต่อบุคคลในกลุ่มเพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จตามเป้ าหมาย ใช้
กระบวนการสัง่ การ การมีอิทธิพลต่อผูอ้ ื่น การมีปฎิสมั พันธ์ โดยถ่ายทอดแนวคิดไปสู่การปฏิบตั ิ ดังนั้นอาจกล่าว
ได้วา่ ภาวะผูน้ าเป็ นการมีปฎิสมั พันธ์ที่ไม่หยุดนิ่งของกระบวนการ 3 อย่าง ที่มีความเกี่ยวเนื่องและมีอิทธิพลต่อกัน
ได้แก่ ผูน้ า (Leaders) ผูต้ าม (Follows) และสถานการณ์ (Situations) อันนาไปสู่การบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย
3.2 แนวคิดความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ าน (Harrell, 1972 อ้างถึงใน นิมะ หุตาคม, 2541)
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมีความเกี่ยวข้องกับปั จจัยต่าง ๆ ซึ่งปั จจัยเหล่านี้สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือบ่งชี้
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางาน ปั จจัยเหล่านี้ มี 3 ประการ ดังนี้ ปั จจัยด้ านบุคคล (Personal
Factor) คุณลักษณะส่ วนตัวบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับงานได้แก่ ประสบการณ์ในการทางานทางาน เชาว์ปัญญา และ
ลักษณะงานที่ทา เป็ นต้น ปัจจัยด้ านงาน (Factor in the Job) ได้แก่ ลักษณะงาน โอกาสในการเรี ยนรู ้และศึกษางาน
โครงสร้างของงานมีความชัดเจนจะทาให้สามารถควบคุมสถานการณ์ทางานได้ง่ายยิ่งขึ้น เป็ นต้น และปัจจัยด้ าน
การจัดการ (Factor Controllable by Management) ได้แก่ ความเข้าใจกันระหว่างผูบ้ ริ หารกับพนักงาน การสื่ อสาร
จากผูบ้ งั คับบัญชา และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่ วมงาน จะทาให้คนมีความสุขในการทางาน เป็ นต้น
3.3 แนวคิด ทฤษฎีเกีย่ วกับประสิทธิภาพในการทางาน (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2542)
ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) คือการสนับสนุนให้มีวิธีการบริ หารที่จะได้รับผลดีมากที่สุดโดยสิ้ นเปลือง
ค่าใช้จ่ายน้อยที่ สุด นั่นคือการลดค่าใช้จ่ายทางด้านวัตถุ บุคลากรลง ในขณะที่ พยายามเพิ่มความเร็ วและความ
ราบเรี ยบ ดังนั้นประสิ ทธิ ภาพจึงมีความสาคัญต่อองค์การมาก หากการดาเนิ นงานขององค์การไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
จะทาให้ไม่มีผลกาไร ประสบแต่ความขาดทุน ก็ยากที่องค์การจะตั้งอยูไ่ ด้ องค์การที่มีประสิ ทธิ ภาพจึงต้องทาให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดความพึงพอใจและร่ วมมือกันปฏิบตั ิงานให้ได้ผลผลิต (Output) ที่ตอ้ งการ เพื่อให้องค์การบรรลุ
เป้ าหมายภายในเงื่อนไขที่มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 เกณฑ์ การคัดเลือกพืน้ ที่
พื้นที่ ศึกษาในครั้งนี้ คือบุคลากรในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน เนื่องจากเป็ นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลทรัพยากรในการบริ หารที่สาคัญขององค์การ คือ ทรัพยากร
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มนุ ษย์ และงบประมาณ ขององค์การ หากการบริ หารงานภายในหน่วยงานไม่มีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอจะส่ งผล
กระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในกอง และขยายผลไปสู่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของหน่ ว ยงานอื่ น ๆภายใน
มหาวิทยาลัยด้วย จึงกาหนดเป็ นพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้
4.2 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ หัวหน้างานในกองคลัง และกองการ
เจ้าหน้าที่ สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน จานวน 3 คน เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิการในกองคลัง
และกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิ ลปากร ตลิ่งชัน จานวน 10 คน และนักวิชาการที่ มี
ความรู ้ดา้ นภาวะผูน้ า จานวน 2 คน
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล (ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเอง) ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 7 ข้อ ซึ่ งเป็ นข้อ
คาถามเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชื่ อ-นามสกุล เพศ อายุ อาชี พ ภูมิลาเนา สถานภาพการ
สมรส ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และหน่วยงาน
(2) แบบสัมภาษณ์ ก่ ึ งโครงสร้ าง (Semi-Structured Interview Guide) ซึ่ งผูว้ ิจัยสร้ างขึ้ นโดยเป็ นข้อ
คาถามปลายเปิ ดสอบถามเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
กรณี ศึกษา สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน โดยครอบคลุมตามกรอบแนวคิด 3 ด้าน ได้แก่ (1)
ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จานวน 6 ข้อ (2)
ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการทางานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จานวน
3 ข้อ และ (3) ภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจไม่ลาออกจากงาน ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จานวน
3 ข้อ
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัย ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ซึ่ ง เป็ นข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าจากการสื บ ค้น เอกสาร หนัง สื อ
บทความวิชาการ วิทยานิ พนธ์ รายงานการวิจยั และข้อมูลด้านวิชาการต่าง ๆ และดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ หัวหน้างานในกองคลัง และกองการ
เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ระดับปฏิ บตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และนักวิชาการที่มีความรู ้ดา้ นภาวะผูน้ า
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จากการสัม ภาษณ์ เ ชิ งลึ ก จะนามาตรวจสอบความครบถ้ว นของเนื้ อหาว่า ครอบคลุมทุ ก
วัต ถุ ป ระสงค์หรื อไม่ ก่ อ นน ามาตรวจสอบความถู ก ต้อ งของข้อ มู ลแบบสามเส้า ด้า นวิธี ก ารรวบรวมข้อมูล
(Methodological Triangulation) โดยนาข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก มาตรวจสอบความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือว่าเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรื อไม่ ก่อนนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล (Content Analysis) โดยจาแนกตาม
วัตถุประสงค์ประเด็นการศึกษา สังเคราะห์เพื่อให้ได้ภาพรวมภายใต้กรอบแนวคิด สรุ ปผลการศึกษา และนาเสนอ
ผลการศึกษาโดยการพรรณนาความ (Descriptive)
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5. สรุ ปผลการวิจัย
5.1 ข้ อมูลด้ านความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงานระดับปฏิบัตกิ าร
จากผลการศึ กษาวิจัยภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการปฏิ บัติงานของ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สะท้อน
ให้เห็นว่าหัวหน้างาน จะต้องมีคุณสมบัติในการเป็ นผูน้ า และมีพฤติกรรมการแสดงออกต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่าง
เหมาะสม รวมทั้ง มี ภ าวะผูน้ าในการจัด การด้า นบุ คคล กล่ า วคื อ สามารถเข้า ใจคุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ คคลของ
ผู ้ป ฏิ บัติ ง านแต่ ล ะคนภายในหน่ ว ยงาน โดยมอบหมายงานให้ เ หมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของผูป้ ฏิบตั ิงาน ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความรู ้สึกและทัศนคติที่ดีในการทางาน นอกจากนี้หวั หน้างาน
จะต้องมีภาวะผูน้ าในการจัดการด้านงานด้วย โดยหัวหน้างานจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และความเข้าใจในงานหรื อ
โครงสร้างของงานที่ชดั เจนสามารถอธิ บายชี้แจงเป้ าหมาย และรายละเอียดในการปฏิบตั ิงานให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานรับรู ้
ถึงเป้ าหมายขององค์การได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถเรี ยนรู ้และศึ กษางาน
รวมทั้งควบคุมการทางานและวิธีการทางานได้อย่างอิสระ โดยมีหัวหน้างานคอยกากับดูแลและให้คาแนะนาเมื่อ
งานมี ปั ญ หา และหัวหน้างานจะต้อ งมี ภาวะผูน้ าในการจัด การด้านการจัด การระบบการท างาน เนื่ อ งจาก
ผูป้ ฏิ บตั ิงานมีความพึงพอใจต่อการทางานเมื่อมีการจัดการระบบการทางานที่ดี หัวหน้างานมีการวางแผนการ
ทางานอย่างเป็ นระบบ มีการประสานงานที่ดีเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างหัวหน้างานกับผูป้ ฏิบตั ิงาน และ
เพื่ อ นร่ ว มงาน ท าให้มี ค วามสุ ข ในการท างาน หัว หน้า งานมี ค วามยุติ ธ รรมในการจัดการการท างานภายใน
หน่วยงาน ทาให้ทีมงานมีความตั้งใจทางานมากขึ้น
5.2 ด้ านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการทางานของพนักงานระดับปฏิบัตกิ าร
จากการศึกษาภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล ในการทางานของ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงให้
เห็นว่าภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ในการทางานของพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสัมพันธ์กบั ความ
รอบรู ้ของหัวหน้างาน เมื่อผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดข้อสงสัยในการดาเนิ นงานหรื อเกิดปั ญหาขึ้นระหว่างการดาเนิ นงาน
หัวหน้างานสามารถให้คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาแก่ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการดาเนิ นงานต่าง ๆ ได้ และคอยให้
คาปรึ กษาพร้ อมชี้ แนะแนวทางการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นภายในหน่ วยงาน จากความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญในการทางานที่ ผ่านมาของหัวหน้างาน มีการวางแผนการดาเนิ นงานอย่างเป็ น
ระบบ มี การนัดประชุ มร่ วมกัน และมี การศึ กษางานแต่ละงานว่างานใดเหมาะสมที่ จ ะมอบหมายให้ใครเป็ น
ผูด้ าเนิ นการ รวมทั้งมีความกล้าตัดสิ นใจในการทางานที่ รวดเร็ ว สมเหตุสมผล เวลาที่ มีปัญหาเกิ ดขึ้นภายใน
หน่วยงาน จะใช้เหตุผลในการตัดสิ นใจดาเนินงานต่าง ๆ โดยยึดระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนิ นงานเป็ นหลัก และรับฟั งความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแต่ละคน มีการอธิ บายเหตุผลให้เข้าใจถึง
ความจาเป็ นที่ตอ้ งตัดสิ นใจเลือกแนวทางการแก้ไขปั ญหาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในงานคนอื่น ๆ ทราบ ช่วยแก้ไขปั ญหา
หากเกิดความผิดพลาดขึ้นมาหัวหน้างานต้องกล้าที่จะรับผิดชอบต่องานนั้น ๆ คือทุกงานที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานดาเนิ นการ
ต้องผ่านหัวหน้างานเป็ นผูต้ รวจสอบ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหัวหน้างานต้องกล้าที่จะรับผิดชอบหรื อกล้าที่จะปกป้ อง
ผูป้ ฏิบตั ิงานในทางที่ถูกต้อง และมีความยุติธรรมในการมอบหมายงานให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานอย่างเป็ นธรรม นอกจากนี้
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การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับหัวหน้างาน รวมถึงเพื่อนร่ วมงานในทีมงานและหน่วยงานอื่นๆ
ที่ เกี่ ยวข้อง ทาให้การประสานงานและการทางานร่ วมกันเป็ นไปได้อย่างราบรื่ น เมื่ อเกิ ดปั ญหาขึ้นทุกคนใน
หน่วยงานคอยช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ส่ งผลให้เกิดความรู ้สึกดีในการทางาน สร้างสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ดี
ในที่ทางานช่วยทาให้เรามีความสุขในการทางานเพิ่มขึ้น
5.3 ด้ านการตัดสินใจไม่ ลาออกของพนักงานระดับปฏิบัตกิ าร
จากการศึ กษาภาวะผูน้ าของหัวหน้างานที่ มีอิท ธิ พลต่ อการตัดสิ นใจไม่ ลาออกของพนักงานระดับ
ปฏิ บตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิ ลปากร พบว่าภาวะผูน้ าของ
หัวหน้างานที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจไม่ลาออกของพนักงานระดับปฏิบตั ิการในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่
สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับอิทธิ พลมากจากหัวหน้างานมีภาวะผูน้ า รับฟังความคิดเห็นของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เปิ ดโอกาสให้วางแผน คิดวิธีการทางานทุกอย่างด้วยตนเอง กล้าคิดกล้าทาในสิ่ งที่สร้างสรรค์
และถูกต้องภายใต้การควบคุ มดู แลอย่างเป็ นกันเองของหัวหน้างาน และสภาพแวดล้อมในการทางาน การมี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างาน เวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นภายในหน่วยงานสามารถปรึ กษาหรื อพูดคุยกันได้ทา
ให้เกิ ดความสัมพันธ์ที่ดีในการทางาน ผูป้ ฏิ บตั ิงานมีความเข้าใจในการทางานมากขึ้น หัวหน้างานคอยช่วยให้
ความคิ ดเห็ นข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อการแก้ไขปั ญหาหรื อ การดาเนิ นงานต่ าง ๆ รวมถึ งการ
ตัดสิ นใจในการแก้ไขปั ญหา พร้อมรับผิดชอบร่ วมกันในผลการดาเนิ นงาน จึ งเกิ ดความพึงพอใจในการทางาน
รวมถึงผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงานทุกระดับ หัวหน้างานมีการมอบหมายงานที่ตรงกับความรู ้ ความสามารถที่ได้ศึกษามา มี
ระบบการดาเนิ นงานภายในองค์กรภายในหน่ วยงานที่ชดั เจน ช่วยอานวยความสะดวกในการดาเนิ นงานต่าง ๆ
รวมถึงผูร้ ่ วมปฏิบตั ิงานทุกระดับคอยช่วยเหลือในการทางานภายในหน่วยงาน ส่งผลให้พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
ในกองคลัง และกองการเจ้าหน้าที่สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตัดสิ นใจไม่ลาออกจากหน่วยงาน

6. อภิปรายผล
6.1 ภาวะผู้นาของหัวหน้ างานที่มีอิทธิพลต่ อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ในกองคลัง และกองการเจ้ าหน้ าที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาวะผูน้ าของหัว หน้า งานมี อิ ทธิ พ ลต่อ การดาเนิ นงานของผูใ้ ต้บัง คับบัญชา กรณี ศึ ก ษาส านัก งาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน คือ ปั จจัยด้านบุคคล (Personal Factor) ปั จจัยด้านงาน (Factor in the Job)
และปั จจัยด้านการจัดการ (Factor Controllable) ทาให้บุคลากรในสานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่ง
ชัน มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ทาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถดาเนิ นงานด้วยความเต็มใจ และเต็มกาลัง
ความสามารถ ทาให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพและราบรื่ นไปได้ดว้ ยดี ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของวิภาดา คุปตา
นนท์ (2544) ได้กล่าวไว้วา่ ความพึงพอใจในงาน คือทัศนคติของบุคคลที่มีต่องานที่เขาทา อาจเป็ นทางบวกหรื อ
ทางลบ ซึ่งความพึงพอใจในงานก่อให้เกิดการทุ่มเทต่อการทางาน และผูบ้ ริ หารสามารถกระตุน้ ให้บุคคลเกิดความ
พึงพอใจในงานได้โดยระดับความพึงพอใจจะเพิ่มสูงขึ้น เมื่อหัวหน้าแสดงให้เห็นว่า มีความเข้าใจลูกน้อง, ยกย่อง
เมื่อปฏิบตั ิงานมีผลงานดี, รับฟังความเห็นลูกน้อง, แสดงความสนใจ, มีความจริ งใจ และก่อให้เกิดความรู ้สึกเป็ น
บวก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของศิริภทั ร ดุษฎีววิ ฒั น์ (2555) ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง ภาวะผูน้ าที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิ บัติงานของพนักงานธนาคารออมสิ น สานักงานใหญ่ ผลการศึ กษาพบว่า พนักงานธนาคารออมสิ น
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สานักงานใหญ่ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ าที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก
6.2 ภาวะผู้นาของหัวหน้ างานที่มอี ิทธิพลต่ อประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล ในการทางานของพนักงาน
ระดับปฏิบัตกิ ารในกองคลัง และกองการเจ้ าหน้ าทีส่ านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาวะผู ้น าของหั ว หน้า งานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการด าเนิ น งานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา กรณี ศึกษาสานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชันคือ ความรอบรู ้ การวางแผน การ
ตัดสิ นใจ ความรั บผิดชอบ ความยุติธรรม และมนุ ษยสัมพันธ์ของหัวหน้างาน ทาให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตลิ่งชัน สามารถดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สร้างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ภายในหน่วยงาน ส่ งผลให้การดาเนิ นงานขององค์การบรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ได้ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของสุ ภาวดี จิ ตติรัตนกุล (2550) ที่ ได้ศึกษาเรื่ องภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานของ
นายกเทศมนตรี : กรณี ศึ กษาเทศบาลเมื อ งพัง งา อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด พัง งา ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงมีผลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานใน 4 ด้าน โดยเน้นการสร้างแรงบันดาลใจ คานึ งถึงปั จเจกบุคคล
กระตุน้ ทางปั ญญาให้พนักงาน และมีการปฏิบตั ิตามระเบียบ ตามนโยบายขององค์การเป็ นหลัก และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของรัตนาวรรณ เวศนานนท์ (2552) ที่ศึกษาภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปกับความพึงพอใจในงาน ประสิ ทธิ ภาพ
การทางาน และการไม่ลาออกจากงานของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ผลวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ า
เชิงปฏิรูปมีความสัมพันธ์ต่อประสิ ทธิภาพการทางานของพนักงานสาขา
6.3 ภาวะผู้นาของหัวหน้ างานทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการตัดสินใจไม่ ลาออกของพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารในกอง
คลัง และกองการเจ้ าหน้ าที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาวะผู ้น าของหั ว หน้า งานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจไม่ ล าออกของพนัก งานระดับ ปฏิ บัติ ก าร
กรณี ศึกษาสานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัย ศิลปากร ตลิ่งชัน คือ การยอมรับ มนุษยสัมพันธ์ และความพึงพอใจ
ที่เกิดขึ้นกับหัวหน้างาน ทาให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน ตัดสิ นใจที่จะทางานอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
ศิ ลปากรต่อไป เนื่ องจากมี ความพึง พอใจในการท างาน มี สภาพแวดล้อมที่ ดีทาให้ก ารท างานมี ค วามสุ ข ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของรัตนาวรรณ เวศนานนท์ (2552) ที่ ศึกษาภาวะผูน้ าเชิ งปฏิรูปกับความพึงพอใจในงาน
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน และการไม่ลาออกจากงานของพนักงานธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) ผลวิจยั
พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูปมีความสัมพันธ์ในการตัดสิ นใจไม่ลาออกของพนักงานสาขา

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) จากการศึ กษา พบว่า ผูน้ าหรื อหัวหน้างานมีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จึ ง
ควรมีการจัดอบรมหัวหน้างานเกี่ยวกับความรู ้และทักษะด้านภาวะผูน้ าเพื่อให้หวั หน้างานมีศกั ยภาพในการทางาน
อันจะทาให้ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน มีประสิ ทธิภาพและราบรื่ นมากยิง่ ขึ้น
(2) จากการศึกษา พบว่า การตัดสิ นใจของหัวหน้างานมีผลต่อการดาเนินงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็ น
อย่างมาก องค์กรจึงควรมีการจัดอบรมให้ความรู ้ในเรื่ องความสาคัญของการตัดสิ นใจให้แก่หวั หน้างานได้เรี ยนรู ้
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และเข้าใจถึงความสาคัญของการตัดสิ นใจมากขึ้น เพื่อให้การดาเนิ นงานมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ตาม
เป้ าหมายขององค์กรมากยิง่ ขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรท าการศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การด าเนิ น งานของผู ้ใ ต้บัง คับ บัญ ชา
มหาวิทยาลัยศิ ลปากร ตลิ่ งชัน เพื่อที่ จะสามารถน าปั ญหาและอุป สรรคที่ เ กิ ดขึ้ นมาด าเนิ น การแก้ไข เพื่อให้
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
(2) การศึกษาในครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ จึงควรมีการศึกษาเชิงปริ มาณเพื่อสามารถนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์มากที่สุด
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ของข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงาน ในเขต
ภาคตะวันตก ประเทศไทย (2) เพื่อศึ กษาผลการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการตารวจที่ ปฏิบตั ิงาน ในเขตภาคตะวันตก
ประเทศไทย (3) เพื่อเปรี ยบเที ยบระดับความคิดเห็ นที่ มีต่อแรงจู งใจในการปฏิ บัติงานของข้าราชการตารวจที่
ปฏิบตั ิงานในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล (4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงานในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ข้าราชการตารวจที่ ปฏิ บตั ิงานในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย จานวน 420 คน เครื่ องมือที่ ใช้ใน
การศึกษาเป็ นแบบสอบถามมาตรส่ วนประมาณค่า Rating Scale ที่มีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ
0.971 สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล คื อ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วย
ค่าสถิติที ค่าสถิติเอฟ และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงในในการปฏิบตั ิงาน
ข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงานในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย มีแรงจูงในการปฏิบตั ิงานทั้ง 3 ด้านอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ทั้งในภาพรวม และรายด้านผลการปฏิบตั ิงาน พบว่า ข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงานในเขตภาคตะวันตก
ประเทศไทย มีผลการปฏิบตั ิงานทั้ง 6 ด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งในภาพรวม และรายด้าน ผลการเปรี ยบเทียบ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงานในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย จาแนก
ตามปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล พบว่า ข้าราชการต ารวจที่ มี เพศต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับผลการปฏิ บัติง านของ
ข้าราชการ ตารวจที่ปฏิบตั ิงานในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนอายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ ระยะเวลาที่รับราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน พบว่า โดยรวมไม่
แตกต่างกัน ผลศึกษาการความสัมพันธ์ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงานในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ: แรงจูงใจต่อผลการปฏิบตั ิงาน , ข้าราชการตารวจ
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ABSTRACT
This research aimed to (1) Study work motivation among police officials in western Thailand. ( 2 ) Study
performance of police officers in western Thailand. (3) Study the compare opinions on the performance of police
officers in western Thailand, by personal factors. (4) Study the relationship between motivation and performance of police
officers in western Thailand. The samples were police officers in western Thailand, used to study in this research
is 420. Tools used in the study were query as Rating Scale with 0.971 reliability. The statistics used in data
analysis were percentage, means, standard deviation and the hypothesis was tested by t-test (Independent), F-test (Oneway ANOVA), and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient Test. The results showed that: The overall
and each aspect of work motivation among police officials in western Thailand were at middle level. The overall
and each aspect of performance of police officers in western Thailand were at middle level. The comparison by
personal factors, Sex were difference with statistically significant at .05 and, Age, Education, Position rank, Duration
of Operation and Average income per month were non-significant. The relationship between motivation and
performance of police officers in western Thailand with statistical significance at the level of 0.01
KEY WORDS : motivation and performance, police officers

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
จากสภาพปั จจุบนั การปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงานในเขตภาคตะวันตก ของประเทศ
ไทย พบว่า มีบุคลากรน้อย ไม่สอดคล้องกับปริ มาณงานที่มากเกิ นไป ทาให้การปฏิ บตั ิให้เสร็ จตามกาหนด เวลา
ต้องมีความรับผิดชอบสูง และบางงานมีความซ้ าซ้อน ไม่ได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานอื่นเท่าที่ควร มีอิทธิพล
ต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอยูเ่ สมอและนโยบายเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ทาให้เกิดปั ญหาในการทางาน อีกทั้งสภาพ
การจู ง ใจในการท างานมี น้อ ย ข้า ราชการต ารวจต่ า งมี ค วามเห็ น ที่ ส อดคล้อ งกัน ว่า มี ค วามจ าเป็ นอย่า งยิ่ง ที่
ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ เนื่ องจากภารกิจหน้าที่ของตารวจนั้น
เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนและความมัน่ คงของประเทศ หากเจ้าหน้าที่ตารวจไม่มีแรงจูงใจใน
การทางาน ไม่มีการพัฒนา หรื อปรับปรุ งองค์กรและบุคลากรในสถานีตารวจแล้ว จะทาให้ภาพลักษณ์ของตารวจ
ติดลบในสายตาของประชาชน ความน่าเชื่อถือของผูพ้ ิทกั ษ์สันติราษฎร์ในสายตาของประชาชนก็หายไป แต่หาก
ข้าราชการตารวจมีแรงจูงใจในการทางาน ปฏิบตั ิงานด้วยความทุ่มเท เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็ นส่วนใหญ่
ยึด ถื อ กฎระเบี ย บ และกฎหมายเป็ นที่ ต้ งั ไม่ เ ข้า ข้า งฝ่ ายอิ ท ธิ พ ลฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง สัง คมก็ จะอยู่อย่างสงบสุ ข
ประชาชนก็จะมีความสุข ย่อมจะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อตารวจ ผูพ้ ิทกั ษ์ สันติราษฎร์ (นิพนั ธ์ พิสุทธิภกั ดิ์. 2542) เพราะ
แรงจูงใจในการทางาน จะช่วยกระตุน้ ให้บุคคลกระทาพฤติกรรมต่าง ๆ ที่พึงประสงค์ดว้ ยความเต็มใจและพอใจ
ซึ่ งแรงจูงใจนั้น สามารถแบ่งเป็ น แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) ซึ่ งเป็ นความต้องการของบุคคลที่จะ
แสดงพฤติกรรมออกมาโดยต้องอาศัย สิ่ งจูงใจภายนอก (Extrinsic Incentives) รางวัล แรงเสริ มหรื อ กฎข้อบังคับมา
เป็ นเงื่ อนไขตัวกาหนดให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ออกมา โดยสิ่ งจูงใจภายนอกที่ ใช้อาจอาศัยสิ่ งจูงใจ
ภายนอกทางบวกเพื่อให้พฤติกรรมที่พึงประสงค์ดารงอยูแ่ ละมีความเข้มข้นในการแสดงพฤติกรรมนั้น ได้แก่ การ
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ให้รางวัลหรื อให้ได้รับผลลัพธ์ในทางบวก หลังจาก ได้กระทาพฤติกรรมนั้น เช่น การแสดงความชื่นชม ยกย่อง การ
ให้รางวัล ของขวัญหรื อเงินเป็ นต้น หรื ออาจให้สิ่งจูงใจภายนอกทางลบ เช่น เงื่อนไขข้อบังคับ กฎระเบียบ การ
กาหนดเวลา เป็ นตัวจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการ
จากที่ กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็ นได้ว่า การปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามภารกิ จหน้าที่ ของข้าราชการตารวจจะมี
ประสิ ทธิภาพหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็ นสภาพแวดล้อม ความพร้อมของเครื่ องมือ
ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา จานวนคดี กฎหมาย ระเบียบ และสิ่ งสาคัญอย่างหนึ่ ง
คือ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น อนึ่ งปั จจัยดังกล่าว ยังไม่มีผใู ้ ดศึกษาไว้อย่างเด่นชัดมากนัก ว่าแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์ มีอิทธิพลและส่ งผลต่อการปฏิบตั ิของข้าราชการตารวจ ที่ปฏิบตั ิงานในเขตจังหวัด
เพชรบุรี มากหรื อน้อยเพียงใด ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานใดบ้าง ที่ มี
ความสัมพันธ์ และมี อิทธิ พลต่อผลการปฏิบตั ิของข้าราชการตารวจ ที่ปฏิบตั ิงานในเขตจังหวัดเพชรบุรี โดยประยุกต์
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ Herzberg (1959) มาใช้ในการศึกษา แรงจูงใจของข้าราชการ
ตารวจที่ปฏิบตั ิงานในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประยุกต์ใช้แนวคิดผลการปฏิบตั ิงานตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยเกณฑ์วิธีการ
และระยะเวลาการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของข้าราการตารวจ 2547 ของ สานักงานตารวจแห่ งชาติ มาใช้ใน
การศึกษา ผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงานในเขตจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผลที่ได้จากการวิจยั สามารถ
จะนาข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่ได้ไปใช้ในการ พัฒนาและปรับปรุ งการบริ หารจัดการ เพื่อให้ขา้ ราชการตารวจ
เกิดแรงจูงใจในการทางาน ปฏิบตั ิงาน ด้วยความทุ่มเท และผลการปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และเกิด
ประสิ ทธิ ผล ซึ่ งจะส่ งผลให้ภาพลักษณ์ตารวจ มีความน่าเชื่อถือในสายตาของประชาชนมากยิง่ ขึ้น ประชาชนได้รับ
การคุม้ ครอง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน และได้รับบริ การที่สะดวก รวดเร็ ว เที่ยงธรรม และเสมอภาค

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ของข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงาน ในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงาน ในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย
3. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงาน
ในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจที่
ปฏิบตั ิงานในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจต่อผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงานใน
เขตจังหวัดเพชรบุรี ในประเทศไทย ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ประยุกต์ใช้ แนวคิดทฤษฎีของ Clayton P. Alderfer (1992) ใน
การศึ กษา แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน ของข้าราชการตารวจที่ ปฏิ บตั ิงานในเขตจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย
(1) ความต้องการดารงชีวติ อยู่ (2) ความต้องการความสัมพันธ์ และ(3) ความต้องการเจริ ญเติบโต และศึกษาผลการ
ปฏิ บตั ิงานของข้าราชการตารวจที่ ปฏิ บตั ิงานในเขตจังหวัดเพชรบุรี ใน 6 ด้าน โดยประยุกต์ใช้ กฎ ก.ตร. ว่าด้วย
เกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราการตารวจ 2547 (สานักงานตารวจแห่ งชาติ.
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2547) ประกอบด้วย (1) ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ (2) ด้านความพร้อม ทางร่ างกาย (3) ด้านความรวดเร็ ว (4) ด้าน
การประสาน (5) ด้านการควบคุม (6) ด้านความสาเร็ จ ซึ่ งสามารถนามาพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้
ได้ดงั นี้
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ระดับชั้นยศ
5. ระยะเวลาที่รับราชการ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม

ผลการปฏิบัตงิ าน
ประกอบด้วย
1. ด้านความพร้อมของอุปกรณ์
2. ด้านความพร้อมทางร่ างกาย
3. ด้านความรวดเร็ ว
4. ด้านการประสาน
5. ด้านการควบคุม
6. ด้านความสาเร็ จ

แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
1. ความต้องการดารงชีวติ อยู่
2. ความต้องการความสัมพันธ์
3. ความต้องการเจริ ญเติบโต

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาครั้ งนี้ ครั้ งนี้ ใช้วิทยาการวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research Methodology) ศึ กษาวิจัยเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจต่อผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงานในเขตจังหวัดเพชรบุรี ใน
ประเทศไทย
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
1. ประชากรทีศ่ ึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการตารวจ ที่ปฏิบตั ิงานในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย
จานวนทั้งสิ้น 5,695 คน (ตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี. 2560)
2. กลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% โดยใช้
ตารางการกาหนดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 300 คน นอกจากนี้ การเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล ด้วยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ (Mailing) ผูต้ อบมัก ไม่ ใ ห้รับความร่ วมมื อเท่ าที่ ควร
หมายถึงสัดส่ วนที่ ผูต้ อบจะส่ งแบบสอบถามคืน (Response Rate) ค่อนข้างต่ า ผูว้ ิจยั จึ งได้ทาการประมาณอัตราการ
ตอบกลับเป็ น 300 + (300 x 0.4) = 420 คน (กัลยา วานิ ชย์บญ
ั ชา. 2549) และเพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการเก็บ
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ข้อมูล และเป็ นการสารอง หรื อลดความคลาดเคลื่ อน จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง กรณี ที่มีการส่ ง
แบบสอบถามคื นค่อนข้างต่ า และเพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ มีความสมบู รณ์ ครบถ้วน น่ าเชื่ อถื อมากขึ้ น จากกรณี ความ
ผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถาม บางฉบับไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ จานวน
420 คน ซึ่ งมีจานวน เพียงพอและเหมาะสม สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลแทนประชากรที่ ศึกษาได้
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงแจกแบบสอบถามไปยังข้าราชการตารวจ ที่ ปฏิบตั ิงานในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย จานวน 420
คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ในการศึ กษาวิจัยเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจู งใจต่อผลการปฏิ บัติงานของข้าราชการตารวจที่
ปฏิ บตั ิงานในเขตจังหวัดเพชรบุรี ในประเทศไทยที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มีตวั แปรที่
เกี่ยวข้อง 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน และปั จจัยด้านผลการ
ปฏิบตั ิงาน
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจต่อผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงานใน
เขตจัง หวัด เพชรบุ รี ครั้ งนี้ ใช้วิ ท ยาการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research Methodology) ทั้ง นี้ ผู ้วิจัย ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั บุคลากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 420
คน
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ ิจัยขอหนังสื อแนะนาตัวเพื่อขอความอนุ เคราะห์ สาหรั บการเก็บรวบรวมข้อมูล จากบัณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด ไปยังสถานี ตารวจในเขตจังหวัดเพชรบุรี ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ ิจยั ทาการติดต่อสถานี ตารวจในเขตจังหวัดเพชรบุรี โดยทาหนังสื อชี้แจงขอความร่ วมมือพร้อม
แนบแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมถึงผูต้ อบแบบสอบถามทุกคน
3. ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม โดยการจัดส่ ง
ทางไปรษณี ย ์ พร้อมซองติดแสตมป์ ส่ งกลับคืนให้กบั ผูว้ ิจยั ให้กบั สถานี ตารวจในเขตจังหวัดเพชรบุรี พร้อมแนบ
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมถึงผูต้ อบแบบสอบถามทุกคน ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจยั ครั้งนี้ ท้ งั หมด จานวน 420 ฉบับ ในกรณี ที่ยงั ไม่ได้รับแบบสอบถามคืน ผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการติดตามครั้งที่ 2
และ 3 โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ส่ งแบบสอบถามไปให้ใหม่ โทรศัพท์สอบถาม และติดตามด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ที่สุด
4. ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด
5. ผูว้ ิจัยดาเนิ นการรวบรวมแบบสอบถามที่ สมบู รณ์ ท้ งั หมด ไปวิเคราะห์ ขอ้ มูล เพื่อหาค่าสถิ ติที่
เกี่ยวข้อง ต่อไป

857

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการรวบรวมแบบสอบถามที่ ได้รับทั้งหมด มาวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อการวิจยั โดยกาหนดระดับ ความมีนยั สาคัญ 0.05
และมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1. ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ใช้ส าหรั บ วิ เ คราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D.)ใช้สาหรับ วิเคราะห์ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ และระดับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
3. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นระหว่างเพศ หรื อตัวแปรที่แยกเป็ น 2 ระดับทดสอบโดย
ใช้สถิติที t-test (Independent)
4. วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบความคิดเห็นระหว่าง อายุ ระดับการศึ กษา ตาแหน่ งงาน และระยะเวลาที่
ปฏิบตั ิงาน หรื อตัวแปรที่มากกว่า 2 ระดับขึ้นไป โดยใช้สถิติเอฟ (F-test : One-way ANOVA) กรณี ที่ผลการทดสอบ
มี ค วามแตกต่ า งอย่า งมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ผูว้ ิจัย จะดาเนิ นการทดสอบรายคู่ โดยวิธี ก ารของเชฟเฟ่ (Scheffe'
method)
5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิ งเหตุผล ระหว่างภาวะผูน้ าเชิ งกลยุทธ์ กับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยใช้สถิติ Multiple Regression
ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงานใน
เขตภาคตะวันตก ประเทศไทย โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient)
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ผลการปฏิบัตงิ านของข้ าราชการตารวจทีป่ ฏิบัตงิ าน
ในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย
r
p-value
1. ด้านความพร้อมของอุปกรณ์
0.704**
0.000
2. ด้านความพร้อมทางร่ างกาย
0.580**
0.000
3. ด้านความรวดเร็ ว
0.390**
0.000
4. ด้านการประสาน
0.220**
0.000
5. ด้านการควบคุม
0.229**
0.000
6. ด้านความสาเร็จ
0.313**
0.000
รวม
0.525**
0.000
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ0.01
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจด้านความพร้อมของอุปกรณ์ ด้านความ
พร้อมทางร่ างกาย ด้านความรวดเร็ ว ด้านการประสาน ด้านการควบคุม และด้านความสาเร็ จ มีความสัมพันธ์กบั
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงานในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงาน
ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ (0.704) สู งที่ สุด รองลงมาคือ ด้านความพร้ อมทางร่ างกาย (r=0.580) ด้านความ
รวดเร็ ว (r=0.390) ด้านความสาเร็ จ (0.313) ด้า นการควบคุ ม (0.229) และด้า นการประสาน (r=0.220) อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตามลาดับ

5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนีผ้ ้วู จิ ยั สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดงั นี้
ผลการศึกษาผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงาน ในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย พบว่า
โดยภาพรวมผลการปฏิบตั ิงาน ของข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงานในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการประสาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
รองลงไปคือ ด้านความพร้อมทางร่ างกาย ด้านความรวดเร็ ว ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ ด้านการควบคุม และ
ด้านความสาเร็ จ ตามลาดับ สามารถอธิบายได้วา่ การปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการตารวจ ล้วนเป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่
ตามบทบาท อานาจของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสัง่ ให้เกิดผลสาเร็ จ รวดเร็ วทันเวลา และบรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ได้กาหนดไว้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่ งในบางครั้งอาจเกิดปั ญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบตั ิงานได้ ซึ่ งต้องรายงาน
ผูบ้ ังคับบัญชาทราบก่ อน ทาให้บางครั้งเกิ ดความล่าช้าในการแก้ไขปั ญหา จึ งเป็ นเหตุให้ผลการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงาน ในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทยอยูใ่ นระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับงานวิจยั
ของหลายมท่าน เช่น งานวิจยั ของ ชูยศ ศรี วรขันธ์ (2553) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยแรงจูงใจต่อผลการปฏิบตั ิงาน :
กรณี ศึกษา ขององค์กรบริ หารส่วนตาบล เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ผลการวิจยั พบว่า ผลการปฏิบตั ิงาน
ขององค์กรบริ หารส่วนตาบล เขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มาอยูใ่ นระดับปานกลาง งานวิจยั ของ ชูเกียรติ ยิม้
พวง (2554) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจที่ มีต่อผลการปฏิ บตั ิงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั บางกอกกลาส จากัด โรงงาน
ปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน และผลการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง และ
งานวิจยั ของ Ojokuku R.M. (2013) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการวัดผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานเพื่อใช้ในการพัฒนา
อาชี พ สร้างความผูกพันต่อองค์กร และการธารงรักษา พบว่า ผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน อยู่ในระดับปานกลาง
เพราะมหาวิทยาลัยในไนจีเรี ยกาลังประสบปั ญหาอย่างหนักกับการขาดแคลนนักวิชาการ ที่มีประสบการณ์ จากการ
อพยพของอาจารย์ไปยังประเทศอื่นๆ

6. อภิปรายผล
ผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็น พบว่า ข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงานในเขตภาคตะวันตก ประเทศ
ไทยที่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ยต่ อเดื อ นต่า งกันมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับแรงจู ง ใจในการปฏิ บัติงานไม่ แตกต่างกัน ที่ ร ะดับ
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ ง ไม่ เ ป็ นไปตามสมมติ ฐ านการวิจัย 1.6 ที่ ต้ งั ไว้ สามารถอธิ บ ายได้ว่า รายได้ข อง
ข้าราชการตารวจ มีการกาหนดฐานเงินเดือนกับตาแหน่งงานไว้อย่างชัดเจน การปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจ
ในแต่ละระดับได้มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้แล้ว ดังนั้นไม่วา่ รายได้สูงหรื อต่ า ต่างมีความมุ่งมัน่ ใน
การปฏิบตั ิอย่างเต็มความสามารถตามตาแหน่งงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่ได้กาหนดไว้ตามขั้นตอนต่าง ๆ
(พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547) จึงทาให้รายได้ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ดังนั้นจึงเป็ นเหตุ
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ให้ขา้ ราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงานในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็ น
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของหลายท่าน เช่น งานวิจยั ของ กาบ
ทิ พย์ ศิ ริชมพู (2554) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ พนักงานส่ วนตาบลในเขตพื้นที่อาเภอ
โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผลการเปรี ยบเที ยบจาแนกตามรายได้ต่อเดื อน พบว่า รายได้ต่อเดื อนที่ ต่างกัน มี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน และ งานวิจยั ของ นราทร กลางประพันธ์ (2557) ได้ศึกษาวิจยั
เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ ตารวจ กองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ 234 อาเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร ผลการเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ของข้าราชการตารวจ กองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่
234 อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จาแนกตามเงิ นเดื อน พบว่า เงิ นเดื อนที่ ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน งานวิจยั ของ ณรงค์ฤทธิ์ ยอดวิชา (2556) ได้ทาศึกษาวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการ ตารวจ สังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 12 อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผลการ
เปรี ยบเทียบ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจ สังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 12 จาแนก
ตามคุณลักษณะส่ วนบุคคลด้านรายได้ พบว่า ข้าราชการตารวจที่ มีรายได้ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานไม่
แตกต่างกัน ผลการความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานกับผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจที่
ปฏิบตั ิงานในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการตารวจที่ ปฏิ บตั ิงานในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติ ฐ านการวิจั ย 2 ที่ ต้ งั ไว้ สามารถอธิ บ ายได้ว่า แรงจู งใจเป็ นความต้องการมี อิทธิ พลมากต่อ
พฤติ กรรม เป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติ กรรมเพื่อบรรลุจุด มุ่งหมายที่ ตอ้ งการ (Amabile, 1993) ซึ่ งมี ท้ งั
แรงจูงใจทางด้านร่ างกาย (physical motivation) และแรงจูงใจทางด้านสังคม (social motivation) ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎี E.R. G. ของ Alderfer (1992) ที่กล่าวไว้วา่ ความต้องการของมนุษย์ ประกอบด้วย (1) ความต้องการ
ดารงชีวิตอยู่ (existence needs) คือ ความต้องการทางร่ างกายและความปลอดภัย ความต้องการรายได้ สวัสดิการ
และสภาพแวดล้อมการทางาน (2) ความต้องการความสัมพันธ์ (relatedness needs) คือ ความต้องการทุกอย่างที่
เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในสถานที่ทางาน (3) ความต้องการเจริ ญเติบโต (growth needs) คือ
ความต้องการภายในเพื่อการพัฒนาส่วนบุคคล ความต้องการของบุคคลที่จะเจริ ญเติบโตพัฒนา และใช้ความสามารถ
อย่างเต็มที่ดว้ ยการ แสวงหาโอกาส และการเอาชนะความท้าทายใหม่ ๆ ความต้องการดังกล่าวเป็ นสิ่ งผลักดันหรื อ
มีแรงจูงใจให้เกิดขึ้น กล่าวคือ เป็ นพฤติกรรมที่มีความเข้มข้น จริ งจัง ลงทุนลงแรง กระทาในสิ่ งนั้นเพื่อให้ผลงาน
หรื อผลการกระทาบรรลุเป้ าหมายที่ ตอ้ งการ (Guillén, L., Mayo, M., & Korotov, K., 2015) ดังนั้นจึ งเป็ นเหตุให้
แรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานมี ความสัมพันธ์ กับผลการปฏิ บัติง านของข้า ราชการต ารวจที่ ปฏิ บัติง านในเขตภาค
ตะวันตก ประเทศไทย และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของหลายมท่าน เช่น งานวิจยั ของ Mei Retno Adiwaty (2009)
ได้ศึ ก ษาวิจัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานในสุ ร าบายา พบว่า แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กร และการจัดการความรู ้ มีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญในเชิงบวกต่อผลการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงานอยู่ในระดับดี มาก งานวิจยั ของ Ojokuku R.M. (2013) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ องการวัดผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานเพื่อใช้ในการพัฒนาอาชีพ สร้างความผูกพันต่อองค์กร และการธารงรักษา พบว่า แรงจูงใจใน
การทางาน กระบวนการจัดการความรู ้ และวัฒนธรรมองค์กร เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้มีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี
และงานวิจยั ของ พรเพ็ญ ล่ามกิจจา (2557) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจ สถานี
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ตารวจภูธรบางเสาธง ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
ตารวจสถานีตารวจภูธรบางเสาธง

7. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
ควรดาเนิ นการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือนและสวัสดิการให้เหมาะกับ
ความรู ้ความสามารถ และเหมาะสมกับงาน และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จในปั จจุบนั เพื่อเป็ นรางวัล/ขวัญ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานและควรดาเนินการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของ มนุษย์สมั พันธ์อนั ดีชองบุคลากรทุก
ฝ่ าย รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชาทั้งในแนวราบ และแนวดิ่ง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1.ควรศึกษา ปั จจัยอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงานใน
เขตภาคตะวันตก ประเทศไทย เช่น สภาพแวดล้อมขององค์กร หรื อวัฒนธรรมขององค์กร เป็ นต้น
2.ควรศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงานในเขต
ภาคตะวันตก ประเทศไทย
3.ควรศึ กษา ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อผลการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการตารวจที่ ปฏิ บัติงานในเขตภาค
ตะวันตก ประเทศไทย
4.ควรศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจต่อผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจที่ปฏิบตั ิงาน
ในระดับภาค หรื อระดับประเทศ

8. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัย เรื่ อ งความสัม พันธ์ ร ะหว่า งแรงจู งใจต่ อผลการปฏิ บัติง านของข้า ราชการต ารวจที่
ปฏิบตั ิงานในเขตภาคตะวันตก ประเทศไทยผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์
ที่ กรุ ณาให้ค าปรึ กษา ข้อ เสนอแนะที่ เ ป็ นประโยชน์ ตรวจแก้ไ ขงานวิจัย นี้ และติ ด ตามความก้า วหน้า อย่า ง
สม่าเสมอ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้กรุ ณา
สละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่าน ปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือวิจยั จนได้เครื่ องมือที่ มีคุณภาพ ขอขอบคุณ อาจารย์และ
บุคลากร ของคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด อย่างสู งที่เป็ นกาลังใจและให้การสนับสนุน
การทางานอย่างต่อเนื่ อง ขอขอบคุณทุกท่านที่ยงั ไม่ได้เอ่ยนามที่ได้มีส่วนร่ วมให้งานวิจยั ชิ้นนี้ เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์
ไปด้วยดี คุณความดีหรื อประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาคุณบิดามารดา
และบูรพาจารย์ที่ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอันเป็ นเครื่ องชี้นาความสาเร็ จในชีวติ ของ
ผูว้ จิ ยั ต่อไป
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สาขา บริหารธุรกิจ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยทางการบริ หาร และผลประกอบการของธุ รกิจโรงสี ขา้ ว
เขตภาคกลาง ในประเทศไทย (2) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อผลประกอบการ ของธุรกิจโรงสี ขา้ ว เขตภาค
กลาง ในประเทศไทย จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการบริ หาร
กับผลประกอบการของธุ รกิ จโรงสี ขา้ ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ระกอบการของธุ รกิ จ
โรงสี ขา้ ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย จานวน 200 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมาตรส่ วน
ประมาณค่า Rating Scale ที่มีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.961 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติ ฐานด้วยค่าสถิ ติที ค่าสถิ ติเอฟ และค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยทางการบริ หาร และผลประกอบการของธุรกิจโรงสี ขา้ ว เขตภาค
กลาง ในประเทศไทย อยู่ในระดับ มากทั้งในภาพรวม และรายด้าน ผลการเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นที่ มี ต่ อผล
ประกอบการของธุรกิจโรงสี ขา้ ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจโรงสี ขา้ วที่มีระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประกอบการของธุรกิจ
โรงสี ขา้ ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วน เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส และระยะเวลาการดาเนินงาน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ผลศึกษาการความสัมพันธ์ พบว่า ปั จจัยทางการบริ หาร
มี ความสัมพันธ์ กับผลประกอบการ ของธุ รกิ จโรงสี ข ้าว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย อยู่ในระดับ ปานกลาง
(r=0.779) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ : ปั จจัยทางการบริ หาร, ผลประกอบการของธุรกิจโรงสี ขา้ ว
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ABSTRACT
This research aimed to (1) study the management factors and performance of rice mill business in
central Thailand (2 ) Study the compare opinions on performance of rice mill business in central Thailand. (3 )
Study the relationship between management factors onto performance of rice mill business in central Thailand.
The samples were owner of rice mill business in central Thailand used to study in this research is 200. Tools
used in the study were query as Rating Scale with 0.961 reliability. The statistics used in data analysis were
percentage, means, standard deviation and the hypothesis was tested by t-test (Independent), F-test (One-way
ANOVA), and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient Test. The results showed that:The overall
and each aspect of management factors and performance of rice mill business in central Thailand were at high
level. The results of the study in Compare of the opinions on performance of rice mill business in central Thailand
classified by personal factors were found that: Education, income/month were difference with statistically significant at
0.05, except sex, age, Marital and Time of performance were non-significant. The overall and each aspect, of the
relationship between management factors and performance of rice mill business in central Thailand at middle level (r =
0.779) with statistical significance at the level of 0.01
KEY WORDS : management factors , performance of rice mill business

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
สาหรับการผลิตข้าวในประเทศไทย ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญของเศรษฐกิจไทย เพราะมีแรงงานทางานอยูเ่ ป็ น
จานวนมาก ซึ่ งประเทศไทยมีประเพณี การปลูกข้าวมาช้านาน มีที่ดินปลูกข้าวมากที่ สุด เป็ นอันดับที่ห้าของโลก
และเป็ นผูส้ ่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก ประเทศไทยวางแผนที่จะเพิม่ ที่ดิน เพื่อผลิตข้าวให้ได้มากยิง่ ขึ้น สมาคม
ชาวนาข้าวไทยคาดการณ์ ผ ลผลิ ต ข้าวของไทยในปี 2560 ว่า แม้ราคาข้าวเปลื อ กจะลดลงได้ร าคาไม่ เท่ ากับ
โครงการรับจานา และกรณี ที่กรมชลประทานได้ขอความร่ วมมือชาวนาในเขตลุ่มน้ าเจ้าพระยา และแม่น้ าแม่กลอง
งดทานาปรังในฤดูแล้ง (พ.ย.57-พ.ค.59) จากปริ มาณน้ าในเขื่อนมีไม่เพียงพอในการสนับสนุนทานา แต่คาดการณ์
ผลผลิตข้าวในปี 2560 จะลดลงจากปี 2559 ไม่มากนัก สาหรับราคาข้าวเปลือกในปี 2560 ในส่ วนของข้าวเปลือก
เจ้าที่ ชาวนาขายได้เฉลี่ยคงอยู่ที่ระดับ 7-8 พันบาทต่อตัน แต่หากชาวนาหาวิธีลดต้นทุ น และเพิ่มผลผลิ ตอย่าง
จริ งจัง โดยใช้ขา้ วพันธุ์ดี ก็สามารถอยู่ได้และมีกาไรซึ่ งอาจมากกว่าในช่วงที่ มีโครงการรับจานา โดยปกติโรงสี
ข้าวขนาดเล็ก จะมีปริ มาณข้าวที่รับซื้ อในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวประมาณมากกว่า 100 ตัน/วัน ขณะที่โรงสี ขนาดกลางจะ
รับซื้ อได้สูงกว่า 500 ตัน และขนาดใหญ่กว่า 1,000 ตัน แต่ขณะนี้ โรงสี ทุกขนาด มีขา้ วในสต็อกไม่ถึง 50% จากที่
เคยรับซื้อปกติ ทาให้โรงสี จานวนกว่า 40-50% ต้องหยุดพักเครื่ อง เพราะทนกับการแบกรับต้นทุนที่มีสูงกว่าเดือน
ละ 1 ล้านบาทไม่ได้ สาเหตุหลักเกิ ดจากเกษตรกรนาข้าวมาขายน้อยลง ส่ วนที่ นามาขายได้ก็คุณ ภาพไม่ดีมาก
เมล็ดลีบ เพราะต้องเร่ งเก็บเกี่ยวก่อนแล้งหนัก ทาให้โรงสี ขาดรายได้ไปกว่าครึ่ ง หากเป็ นแบบนี้ ต่อไปปั ญหาอาจ
ลุกลามไปยังปริ มาณข้าวที่ขายให้กบั ผูซ้ ้ือเพื่อไปทาข้าวถุง และส่ งออกให้ลดลง ขณะเดียวกันการหยุดสี ขา้ วจะทา
ให้แรงงานในอุตสาหกรรมนี้ตอ้ งเดือดร้อนกว่า 200,000 คน สิ่ งที่โรงสี ขา้ วกังวลมากที่สุดขณะนี้ไม่ใช่การแบกรับ
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ต้นทุนที่สูงทุกวัน แต่อยูท่ ี่ความไม่มนั่ ใจของสถาบันการเงินในการปล่อยสิ นเชื่อเสริ มสภาพคล่อง หากต้องมีโรงสี
หยุดกิจการเพราะภัยแล้งยังคุกคามหนัก ดังนั้นเพื่อให้วงจรของโรงสี อยูไ่ ด้ กระทรวงพาณิ ชย์จะต้องช่วยผลักดัน
ราคาขายข้าวให้สูงขึ้น เพื่อให้โรงสี มีกาไรเพียงพอเสริ มสภาพคล่องตัวเอง และไม่ทาให้ปัญหาภัยแล้ง ที่ เกิ ดขึ้น
ทาลายกลไกการเป็ นผูส้ ่ งออกข้าวอันดับ 1 ของไทยในอนาคต ดังนั้นผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงสี ขา้ วจึงจาเป็ นอย่าง
ยิ่งที่ ตอ้ งนาเอาหลักการบริ หารจัดการมาปรับใช้ในธุ รกิ จของตนเอง นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการธุรกิ จโรงสี ขา้ ว
จะต้องประเมิ นสมรรถนะขององค์กร ซึ่ งถือว่าเป็ นความจาเป็ นอย่างยิ่ง ในการสร้างความยัง่ ยืนในการพัฒ นา
เนื่องจากจะทาให้เราได้รู้สภาพความเป็ นจริ งว่าองค์กรของเรามีสมรรถนะอย่างไร เพื่อที่จะทราบถึงความแข็งแรง
และสมบู รณ์ และค้นหาจุดอ่อน ที่ จาเป็ นต้องได้รับ การเยียวยา เพื่อพร้อมที่ จะดารงอยู่อย่างมัน่ คงและสามารถ
ไปสู่ เป้ าหมาย และประสบผลส าเร็ จ ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการประกอบธุ รกิ จ ได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิ ทธิผล
จะเห็นได้วา่ การประกอบธุรกิจโรงสี ขา้ ว นอกจากเงินทุนแล้ว เจ้าของหรื อผูป้ ระกอบการจะต้องเป็ นผู ้
นาพาองค์กรไปสู่ เป้ าหมาย หรื อประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ให้ได้ โดยเฉพาะท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มี
การแข่ งขัน อยู่ต ลอดเวลา ผูป้ ระกอบการจะต้องมี ก ารประเมิ น สมรรถนะของตนเอง เพื่ อที่ จะทราบถึ งความ
แข็งแรงและสมบูรณ์ และค้นหาจุดอ่อน ที่ จาเป็ นต้องได้รับการปรับปรุ งและแก้ไข เพื่อให้เกิ ดความพร้อมที่ จะ
ดารงอยูอ่ ย่างมัน่ คง สามารถไปสู่ เป้ าหมาย ประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของการประกอบธุ รกิ จได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชุติมา เจริ ญชนม์ (2555) ได้ทาการศึกษาวิจยั
เรื่ อง การศึ กษากลยุทธ์ทางธุ รกิ จเพื่อการเติบโตของธุ รกิจโรงสี ขา้ ว กรณี ศึกษา โรงสี ขา้ วเจริ ญธัญญกิ จ จังหวัด
ราชบุรี ผลการวิจยั พบว่า การเติบโตของธุ รกิจโรงสี ขา้ ว กรณี ศึกษาโรงสี ขา้ วเจริ ญธัญญกิจ จังหวัดราชบุรี ต้อง
อาศัยกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์การเจริ ญเติบโต (Growth Strategies) กลยุทธ์ การมุ่ง
ตอบสนองความต้อ งการของลูก ค้าเฉพาะกลุ่ ม (Focus Strategy) และกลยุท ธ์ ระดับ หน้าที่ ห รื อ กลยุท ธ์ ระดับ
ปฏิ บัติการ (Functional or Operational Strategy) งานวิจัยของ ภาคภูมิ นันทปรี ชา (2555) ได้ทาการ ศึ กษาวิจัย
เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ประสิ ท ธิ ผ ลการด าเนิ น งานโดยตัว ชี้ วัด ตามแนวคิ ด Balanced Scorecard
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลการดาเนิ นงานที่สนับสนุนต่อประสิ ทธิผลการดาเนินงาน
โดยตัวชี้ วดั ตามแนวคิด Balanced Scorecard ประกอบด้วย 7 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านผูน้ า นโยบายของผูบ้ ริ หาร
องค์กร ด้านการจัดการข้อมูล ความสัมพันธ์ภายใน ส่ วนงาน การสื่ อสารภายในส่ วนงาน การติดตามประเมินผล
การพัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถของบุ ค ลากรในองค์ก ร และงานวิ จัย ของ ประธาน ทองเจริ ญ ( 2557) ได้
ทาการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ การจัดการ 7's แมคคินซี ย ์ ที่มีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนิ นงานของโรงสี ขา้ ว จังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า การจัด การ 7’s แมคคิ น ซี ย ์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ ผลการ
ดาเนินงาน ของโรงสี ขา้ ว จังหวัดมหาสารคาม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05
จากหลักการ และเหตุที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และจากการศึกษา ทบทวนวรรณกรรม ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่ จะ
ศึกษาวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการบริ หารกับผลประกอบการของธุรกิจโรงสี ขา้ วเขตภาคกลาง ใน
ประเทศ ทั้งนี้ ผลวิจยั ที่ได้ในครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และอิทธิ พลของปั จจัยทางการบริ หารที่มีต่อผล
ประกอบการของธุ รกิ จโรงสี ขา้ วเขตภาคกลาง ในประเทศไทย และผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโรงสี ขา้ วสามารถนา

866

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ข้อมูลจากงานงานวิจยั ครั้งนี้ ไปเป็ นข้อมูล พื้นฐานในการพัฒนาปรับปรุ งการแนวทางในการรบริ หารธุรกิจโรงสี
ข้าว ให้มีประสิ ทธิภาพ และเกิด ประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้นอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปั จจัยทางการบริ หาร และผลประกอบการของธุรกิจโรงสี ขา้ ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย
2.เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อผลประกอบการของธุรกิจโรงสี ขา้ ว เขตภาคกลาง ใน
ประเทศไทย จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการบริ หารกับผลประกอบการของธุรกิจโรงสีขา้ ว เขตภาค
กลาง ในประเทศไทย

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการ
บริ หารกับผลประกอบการของธุรกิจโรงสี ขา้ วเขตภาคกลาง ในประเทศไทย ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั สามารถประยุกต์ใช้
แนวคิด 7-S Framework McKinsey (Waterman. 1977) ในการศึกษาปั จจัยทางการบริ หาร ธุรกิจโรงสี ขา้ ว ใน 7 ด้าน
ประกอบด้วย โครงสร้าง (Structure) ระบบหรื อวิธีการ (Systems) รู ปแบบการบริ หาร (Style) คนหรื อพนักงาน (Staff)
ทักษะ (Skills) กลยุทธ์ (Strategy) คุณค่าร่ วม (Shared Values) ประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลเชิงดุลยภาพ
(Balanced Scorecard : BSC) ของ Kaplan & Norton (1996) ในการศึกษาผลประกอบการของธุรกิจโรงสี ใน 4 ด้าน
ประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน (Financial) ด้านลูกค้า (Customer) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process
Perspective) และด้านการเรี ยนรู ้ภายในและการเติบโต (Learning and growth) ซึ่งสามารถนามาพัฒนา เป็ นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ได้ดงั นี้
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ระยะเวลาการดาเนินการ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยทางการบริหาร
1. โครงสร้าง
2. กลยุทธ์
3. บุคลากร
4. การจัดการ
5. ระบบ
6. ค่านิยมร่ วม
7. ทักษะ

ตัวแปรตาม
ผลประกอบการของธุรกิจ
1. ด้านการเงิน
2. ด้านลูกค้า
3. ด้านกระบวนการภายใน
4. ด้านการเรี ยนรู้และการพัฒนา
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริ หาร และผลประกอบการของธุรกิจโรงสี ขา้ ว
เขตภาคกลาง ในประเทศไทยในครั้งนี้ ใช้วทิ ยาการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research Methodology) โดยนา
ข้อมูลเชิงประจักษ์จากประสบการณ์จริ งมาตรวจสอบกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดขึ้นจากหลักการ
แนวคิด และทฤษฎี
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
1. ประชากรทีศ่ ึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการโรงสี ขา้ ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย
จานวน 137 แห่ง (ที่มา: www.thairiceforlife.comสื บค้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 )
2. กลุ่มตัวอย่ าง
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาวิจัยครั้งนี้ โดยใช้ตารางการ
กาหนดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ท้ งั สิ้น จานวน 100 แห่ง นอกจากนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ (Mailing)
สัดส่วนที่ผตู ้ อบจะส่งแบบสอบถามคืน (Response Rate) ค่อนข้างต่า (กัลยา วานิชย์บญั ชา. 2549) และเพื่อป้ องกัน
ความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล เพื่อเป็ นการสารอง หรื อลดความคลาดเคลื่อนจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่าง และเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ มีความสมบู รณ์ ครบถ้วนน่ าเชื่ อถือมากขึ้ น จากกรณี ความผิดพลาดจากการตอบ
แบบสอบถาม ที่ไม่สมบูรณ์ ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลแห่งละ 2 คน ดังนั้นจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
คือ จานวน 200 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริ หาร และผลประกอบการของธุรกิจโรงสี ขา้ ว
เขตภาคกลาง ในประเทศไทย ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มีตวั แปรที่เกี่ยวข้อง 3 ตัวแปร
ได้แก่ ตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคล ตัวแปรปั จจัยด้านทางการบริ หารและตัวแปรปัจจัยด้านผลประกอบการของ
ธุรกิจ
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการบริ หาร และผลประกอบการของธุรกิจโรงสี ขา้ ว เขตภาค
กลาง ในประเทศไท ครั้ งนี้ ใช้วิท ยาการวิจัยเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research Methodology) ทั้งนี้ ผูว้ ิจัยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั บุคลากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 200
คน
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. ข้อมู ลทุ ติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่ รวบรวมมาจากการศึ กษาเอกสารต่าง ๆ รวมทั้ง
ศึกษาจากผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสื อ บทความ รายงานวิจยั และสถิติขอ้ มูลต่าง ๆ จาก หอสมุด
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และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลทุติยภูมิน้ ี ใช้ในการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 รวมทั้งใช้
ในการวางแผนการวิจยั ในบทที่ 3
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ เก็บรวบรวมจากภาคสนาม ดาเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม มีลาดับขั้นดาเนินการ ดังนี้
2.1 ขอหนังสื อแนะนาตัวเพื่อขอความอนุ เคราะห์ สาหรั บการเก็บรวบรวมข้อมูล จากบัณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด ไปยังผูป้ ระกอบการธุรกิ จโรงสี ขาว ในเขตภาคกลาง ประเทศไทย ที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองบางส่ วนในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2.3 ผูว้ ิจัยส่ งแบบสอบถามพร้ อมหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ ในการตอบแบบสอบถาม โดยการ
จัดส่ งทางไปรษณี ยใ์ ห้กบั ผูป้ ระกอบการธุรกิ จโรงสี ขาว ที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวม ข้อมูลการวิจยั ครั้งนี้
ทั้งหมด ในกรณี ที่ยงั ไม่ได้รับแบบสอบถามคืน ผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการติดตามครั้งที่ 2 และ 3 โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น
ส่ งแบบสอบถามไปให้ใหม่ โทรศัพท์สอบถาม และหรื อติดตามด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ให้มากที่สุด
2.4 ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด
2.5 ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์ท้ งั หมด ไปวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อหาค่าสถิติ
ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู ้วิจัยน าข้อ มู ล ที่ ได้น ามาวิ เคราะห์ โดยใช้เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ (Micro Computer) วิ เคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS for Windows เพื่อคานวณหาค่าสถิติต่อไปนี้ (ทองใบ สุ ดชาชี . 2546) โดยกาหนดระดับ
ความมีนยั สาคัญ.05
1. วิเคราะห์สถานภาพทัว่ ไปผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการบริ หาร รู ปแบบภาวะผูน้ าทางการบริ หาร และผลประกอบการ ของ
ธุรกิจโรงสี ขา้ ว โดยหา ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)
3. วิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ ดังนี้
3.1 ใช้สถิติ t-test เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
3.2 ใช้ก ารวิ เคราะห์ ห าความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way ANOVA) เปรี ย บเที ย บความ
แตกต่างที่มีมากกว่าสองกลุ่ม ได้แก่ อายุระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ถ้าหากพบความ
แตกต่างกัน จะดาเนินการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยวิธีของ Scheff
4. หาความสั มพันธ์ ระหว่างปั จจัยทางการบริ หาร และผลประกอบการ ของธุ รกิ จโรงสี ข ้าว โดยใช้
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการบริ หารกับผลประกอบการของธุรกิจโรงสี ขา้ ว
เขตภาคกลาง ในประเทศไทย ในภาพรวม
ผลประกอบการ (TPE)
ปัจจัยทางการบริหารของธุรกิจโรงสีข้าว เขตภาคกลาง
ในประเทศไทย
r
Sig.
1. ด้านโครงสร้าง (MA1)
0.482**
0.000
2. ด้านกลยุทธ์ (MA2)
0.532**
0.000
3. ด้านบุคลากร (MA3)
0.596**
0.000
4. ด้านการจัดการ (MA4)
0.722**
0.000
5. ด้านระบบ (MA5)
0.725**
0.000
6. ด้านค่านิยมร่ วม (MA6)
0.660**
0.000
7. ด้านทักษะ (MA4)
0.758**
0.000
ในภาพรวม (TMA)
0.779**
0.000
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ0.01
จากตารางที่ 1 พบว่า ปั จจัยทางการบริ หารของธุรกิจโรงสี ขา้ ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย (TMA) ใน
ภาพรวม มีความสัมพันธ์กบั ผลประกอบการของธุ รกิ จโรงสี ขา้ ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทยในภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง (r=0.779) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ปั จจัยทางการบริ หารมีความสัมพันธ์กบั ผลประกอบการ
ของธุรกิจโรงสี ขา้ ว (TPE) อยูใ่ นระดับปานกลาง 6 ค่า โดยด้านทักษะ (MA7) มีค่าความสัมพันธ์สูงสุ ด (r=0.758)
รองลงมาคือ ด้านระบบ (MA5) (r=0.725) ด้านการจัดการ (MA4) (r=0.722) ด้านค่านิ ยมร่ วม (MA6) (r=0.660)
ด้านบุ คลากร (MA3) (r=0.596) ด้านกลยุทธ์ (MA2) (r=0.532) และมีความสัมพันธ์กับผลประกอบการของธุ รกิ จ
โรงสี ขา้ ว (TPE) อยูใ่ นระดับต่า 1 ค่าคือ ด้านโครงสร้าง (MA1) (r=0.482) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนีผ้ ้วู จิ ยั สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดงั นี้
ปั จจัยทางการบริ หาร ของธุ รกิจโรงสี ขา้ ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย ทั้ง 7 ด้านอยูใ่ นระดับมาก โดย
ด้านโครงสร้าง มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ด้านทักษะ ด้านระบบ ด้านค่านิ ยมร่ วม ด้านกลยุทธ์ ด้านบุคลากร
และด้านการจัดการ ตามลาดับ ผลประกอบการ ของธุรกิจโรงสี ขา้ ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย อยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยด้านการเรี ยนรู ้และการเจริ ญเติบโต มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
รองลงมาคือ ด้านกระบวนการภายใน ด้านลูกค้า และมีดา้ นการเงิน ( X =3.65 ; S.D.=060) ตามลาดับ ตามลาดับ
ผลการเปรี ยบเที ยบเปรี ยบเที ยบความคิดเห็นเกี่ ยวกับผลประกอบการของธุรกิจโรงสี ขา้ ว เขตภาคกลาง ในประเทศ
ไทย จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่า ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโรงสี ขา้ วที่ มีระดับการศึ กษา และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประกอบการของธุรกิจโรงสี ขา้ ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และระยะเวลาการดาเนินงาน พบว่า ไม่
แตกต่างกัน ปั จจัยทางการบริ หาร มีความสัมพันธ์กบั ผลประกอบการของธุรกิจโรงสี ขา้ ว เขตภาคกลาง ในประเทศ
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ไทยในภาพรวม อยู่ใ นระดับ ปานกลาง (r=0.779) เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ด พบว่า ปั จ จัย ทางการบริ ห ารมี
ความสัมพันธ์กบั ผลประกอบการของธุรกิจโรงสี ขา้ ว อยูใ่ นระดับปานกลาง 6 ค่า โดยด้านทักษะ มีค่าความสัมพันธ์
สู งสุ ด (r=0.758) รองลงมาคื อ ด้านระบบ (r=0.725) ด้านการจัดการ (r=0.722) ด้านค่านิ ยมร่ วม (r=0.660) ด้าน
บุคลากร (r=0.596) ด้านกลยุทธ์ (r=0.532) และมีความสัมพันธ์กบั ผลประกอบการของธุรกิจโรงสี ขา้ ว อยูใ่ นระดับ
ต่า 1 ค่าคือ ด้านโครงสร้าง (r=0.482) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

6. อภิปรายผล
ปั จจัยทางการบริ หาร ของธุรกิจโรงสี ขา้ ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทั้ง 7 ด้าน โดยด้านโครงสร้าง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านทักษะ ด้านระบบ
ด้านค่านิ ยมร่ วม ด้านกลยุทธ์ ด้านบุคลากร และด้านการจัดการ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมากเป็ น
ส่ วนใหญ่ สามารถอธิ บายได้ว่า การบริ หารเป็ นปั จจัย ที่ มีความสาคัญและจาเป็ นต่อการบริ หาร ไม่ว่าจะเป็ นการ
บริ หารในภาคราชการหรื อภาคเอกชนก็ตาม ประกอบด้วย คนหรื อบุคลากร (Man) เงินหรื องบประมาณ (Money)
วัส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจักรที่ ใช้ในการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการ (Material or Machine) และ
กระบวนการในการบริ หารจัดการหรื อวิธีการในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ (Management, Method) เพราะ
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการบริ หารขึ้นอยูก่ บั ความสมบูรณ์และคุณภาพของปั จจัยการบริ หาร (ประจักร บัว
ผัน, 2553) ซึ่ งประกอบด้วยชุ ด กิ จกรรม อัน จะน าไปสู่ ความส าเร็ จตามเป้ าหมายและกิ จกรรมต่าง ๆ นั้น มักจะ
เกี่ ยวข้องกับการติ ดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล ส่ วนการจัดการ (Management) หมายถึ ง ขบวนการที่ ท าให้งาน
กิจกรรมต่าง ๆ สาเร็ จลงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลด้วย คนและทรัพยากรขององค์กร (Robbins
and DeCenzo, 2004; Certo, 2003) ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิ ด ของ Waterman (1977) ที่ ก ล่ าวถึ ง ปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อ
ความสาเร็ จในการดาเนิ นงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์เชื่ อมโยงกันทั้งหมด 7 ปั จจัย ได้แก่ โครงสร้าง (Structure) ระบบ
หรื อวิธีการ (Systems) รู ปแบบการบริ หาร (Style) คนหรื อพนักงาน (Staff) ทักษะ (Skills) กลยุทธ์ (Strategy) คุณค่าร่ วม
(Shared Values) และแนวคิดของ ดังนั้นจึ งเป็ นเหตุให้ปัจจัยทางการบริ หาร ของธุ รกิ จโรงสี ขา้ ว เขตภาคกลาง ใน
ประเทศไทย อยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวมรายด้าน และรายข้อ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของหลายมท่าน
เช่น งานวิจยั ของ ณัฐพงษ์ ศิลาเหลือง (2557) ได้ศึกษา ปั จจัยทางการบริ หารที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้าที่ ของนักวิชาการสาธารณสุ ขในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยทางการบริ หารภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก และงานวิจยั ของ ธณัฐพล ชะอุ่ม (2558) ได้ศึกษา การบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิผลของเทศบาลตาบล ใน
เขตภาคกลางของประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า การบริ หารจัดการในภาพรวม พบว่า มีระดับการปฏิบตั ิมาก ผล
ประกอบการของธุรกิจโรงสี ขา้ ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ น
ระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยด้านการเรี ยนรู ้ และการเจริ ญ เติ บโต มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด รองลงมาคื อ ด้านกระบวนการ
ภายใน ด้านลูกค้า และมีดา้ นการเงิน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมากเป็ นส่วนใหญ่ สามารถอธิบายได้วา่
ผูป้ ระกอบการแต่ละคนต่างมี เหตุผลในการเริ่ มต้นธุ รกิ จที่ แตกต่างกัน แต่ไม่ว่าเหตุผลนั้นจะเริ่ มต้นจากความ
ต้องการในการนาเสนอบริ การใหม่ หรื อการปรับปรุ งบริ การที่มีอยูเ่ ดิมก็ตาม ทุกองค์กรมีเป้ าหมายที่ไม่ต่างกัน นัน่
ก็คือ การสร้างผลกาไรและการอยูร่ อด ในตลาดที่มีการแข่งขัน ทั้งนี้ ผปู ้ ระกอบการควรจะจัดให้มีการตรวจสอบ
และประเมินกระบวนการทางธุรกิจด้วยตัวชี้วดั ธุรกิจที่หลากหลายและครอบคลุม ซึ่ งตัวชี้วดั ธุรกิจก็คือข้อมูลเชิง
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ปริ มาณที่ จบั ต้องได้ ข้อมูลที่ เจ้าของธุรกิจสามารถนาไปใช้เพื่อตรวจวัดว่าแผนธุรกิจดาเนิ นไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมหรื อไม่ อย่างไรก็ตาม ตัวชี้ วดั ธุรกิ จสาหรับแต่ละองค์กรนั้นจะแตกต่างกันออกไป ซึ่ งการประเมินผล
องค์กรในปั จจุบนั นี้ ไม่สามารถใช้ตวั ชี้วดั ทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียว ผูบ้ ริ หารต้องพิจารณามุมมองด้านอื่น ๆ
ประกอบการประเมิ น ด้วย การประเมิ นผลองค์กรด้วยมุ มมอง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิ น (Financial) ด้านลู กค้า
(Customer) ด้านกระบวนการธุรกิจภายใน (Internal business process) และด้านการเรี ยนรู ้และการเติบโต (Learning
and growth) ซึ่ งเป็ นแนวคิดการประเมินเชิ งดุลยภาพ (Balanced Scroecard) ของ Kaplan and Norton (1996) ที่ ใช้
ในการวัดผลของกิจการที่ทาให้ผบู ้ ริ หารเห็นภาพรวมขององค์กรอย่างสมดุลขึ้น กล่าวคือ การวัดผลนอกจากการวัด
ทางด้านการเงิ นที่ เป็ นผลของการดาเนิ นงานที่ เกิ ดขึ้นมาแล้ว ต้องมี การวัดผลด้านกระบวนการบริ หารงาน การสร้าง
ความพอใจให้แก่ ลู กค้า ตลอดจน สร้ างนวัตกรรมและการเรี ยนรู ้ ให้ แก่ องค์กร เพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถในการ
แข่งขัน และการสร้างอนาคตให้แก่ องค์กรด้วย ด้วยแนวคิ ดนี้ ผูบ้ ริ หารสามารถประเมิ นศักยภาพโดยรวมของ
องค์กรและความสามารถในการแข่งขันและอนาคตขององค์กรนั้น ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้ น ดังนั้น จึ งเป็ นเหตุ ให้ผล
ประกอบการของธุรกิจโรงสี ขา้ ว เขตภาคกลาง ในประเทศไทย อยูใ่ นระดับมาก ทั้งในภาพรวมรายด้าน และรายข้อ
และยังสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของหลายมท่ าน เช่ น งานวิจยั ของ ภาคภูมิ นันทปรี ชา (2555) ได้ศึกษา ปั จจัยที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลการดาเนิ นงานโดยตัวชี้ วดั ตามแนวคิด Balanced Scorecard : กรณี ศึกษา สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผลการวิจยั พบว่า ตัวชี้ วดั ตามแนวคิด Balanced Scorecard ประกอบด้วย 7 ปั จจัยมี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิผลการดาเนิ นงานที่สนับสนุนต่อประสิ ทธิผลการดาเนิ นงาน ในระดับมาก และงานวิจยั
ของ มณลักษณ์ ภักดีชน (2557) ได้ศึกษา การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารแบบดุลยภาพ (BSC) สาหรับสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยั พบว่า (1) สภาพการบริ หารของสถานศึ กษาในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน/มิติ มี การปฏิ บัติอยู่ใน
ระดับมาก

7. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
ควรดาเนิ นการปรับปรุ ง และพัฒนาในเรื่ องของ การจัดสถานที่ เพื่อรองรับลูกค้าระหว่างการซื้ อ-ขาย
และการก าหนดอ านาจและหน้าที่ และความรั บ ผิ ด ชอบตามโครงสร้ าง ให้ มี ค วามชัด เจนมกยิ่งขึ้ น และควร
ดาเนิ นการปรับปรุ ง และพัฒนาในเรื่ องของ การจัดทาแผนการดาเนิ นธุ รกิ จโรงสี ขา้ วอย่างเป็ นระบบ ทั้งแผน
ประจาปี แผนในระยะสั้น และแผนระยะยาว
ตลอดจนควรดาเนินการปรับปรุ ง และพัฒนาในเรื่ องของ ระบบการควบคุม ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินธุรกิจ และระบบการซ่อมบารุ งอุปกรณ์โรงสี ขา้ ว
7.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการบริ หารกับผลประกอบการของธุรกิ จโรงสี ขา้ ว ใน
ระดับภูมิภาค หรื อระดับประเทศ
2. ควรศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการบริ หารกับผลประกอบการของธุรกิจในองค์กรอื่น ๆ
เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ธุรกิตค้าปลีก/ค้าส่งขนาดใหญ่ ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นต้น
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3. ควรศึ ก ษา ปั จ จัยอื่ น ๆ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ผลประกอบการของธุ รกิ จโรงสี ข ้าว เช่ น ปั จ จัย
ภายนอก/ปั จจัยภายในองค์กร ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร หรื อความได้เปรี ยบในการแข่งขัน เป็ นต้น

8. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางการบริ หาร และผลประกอบการของธุ รกิจ โรงสี ขา้ ว
เขตภาคกลาง ในประเทศไทยผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ ที่กรุ ณาให้
คาปรึ กษา ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ตรวจแก้ไขงานวิจยั นี้ และติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ ผูว้ จิ ยั ขอ
กราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่ายิง่
ของท่ าน ปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมื อวิจยั จนได้เครื่ องมื อที่ มีคุณภาพ ขอขอบคุ ณ อาจารย์และบุ คลากร ของคณะ
บริ หารธุรกิ จ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด อย่างสู งที่ เป็ นกาลังใจและให้การสนับสนุ นการทางานอย่าง
ต่อเนื่อง ขอขอบคุณทุกท่านที่ยงั ไม่ได้เอ่ยนามที่ได้มีส่วนร่ วมให้งานวิจยั ชิ้นนี้เสร็ จสิ้นสมบูรณ์ไปด้วยดี คุณความ
ดีหรื อประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์ที่ให้
การศึกษาอบรมสัง่ สอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอันเป็ นเครื่ องชี้นาความสาเร็ จในชีวติ ของผูว้ จิ ยั ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึ กษากระบวนการการจัดการ สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ และ ความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขัน ของธุ รกิ จสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (2) เปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นเกี่ ยวกับความ
ได้เปรี ยบในการแข่ งขัน ของธุ รกิ จ สปา ในจังหวัด ประจวบคี รีข ัน ธ์ จาแนกตามปั จ จัยส่ วนบุ ค คล (3) ศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการจัดการ และสภาพแวดล้อมทัว่ ไปกับความได้เปรี ยบ ทางการแข่งขันธุรกิจ
สปา ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน
170 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึ กษาเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า Rating Scale ที่ มีค่าความเชื่ อมัน่
(Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.970 สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติที ค่าสถิติเอฟ และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ผลการศึกษาพบว่า
กระบวนการการจัดการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิ จ และความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ของธุ รกิ จสปา ในจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวม และรายด้าน ผลการเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันของธุรกิจสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูป้ ระกอบ
ธุ รกิ จสปาในจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ที่ มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรสต่ างกัน มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ยวกับ ความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันของธุรกิจสปาในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ที่ ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 ส่ วนระดับการศึกษา ระยะเวลาในการกาเนิ นงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลศึกษาการความสัมพันธ์ พบว่า กระบวนการจัดการ และสภาพแวดล้อม
ทางธุ รกิ จ มี ความสัมพันธ์กับความได้เปรี ยบในการแข่งขันของธุ รกิ จสปาในจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01
คาสาคัญ : กระบวนการจัดการ สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ ความได้เปรี ยบในการแข่ งขัน ธุ รกิ จสปา ในจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
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ABSTRACT
This research aimed to (1) Study Management process and Business environment and the competitive
advantage of the spa business, in Prachuap Khiri Khan Province. (2) Study the compare opinions on the
competitive advantage of the spa business in Prachuap Khiri Khan Province, by personal factors. (3) Study the
relationship between management processes and Business environment on the competitive advantage of the spa
business, in Prachuap Khiri Khan Province. The samples were spa business owner used to study in this research
is 170. Tools used in the study were query as Rating Scale with 0.970 reliability. The statistics used in data
analysis were percentage, means, standard deviation and the hypothesis was tested by t-test (Independent), Ftest (One-way ANOVA), and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient Test.
The results showed that:The overall and each aspect of Management process, Business environment
and competitive advantage of the spa business, in Prachuap Khiri Khan Province were at high level.The
comparison by personal factors, Education, Duration of Operation and income/month were difference with
statistically significant at .05 and sex, age, Marital were non-significant.The overall and each aspect, of the
relationship between Management process and Business environment on the competitive advantage of the spa
business in Prachuap Khiri Khan Province with 0.01 statistical significance.
KEYWORD : Management process Business environment competitive advantage of the spa business, in
Prachuap Khiri Khan Province

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
แนวโน้มความสนใจในการดูแลสุ ขภาพที่ เพิ่มสู งขึ้นของคนไทยในกลุ่มชนชั้นกลาง ซึ่ งเป็ นประชากร
ส่ วนใหญ่หรื อร้อยละ 70 ของประชากรไทยทั้งหมด เป็ นโอกาสให้ธุรกิ จสปาขยายตัว สู่ ตลาดระดับกลาง ซึ่ งมี
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ ยวที่ มีกาลังซื้ อ
ระดับปานกลางขึ้นไป โดยผูป้ ระกอบการธุ รกิ จสปาส่ วนใหญ่จะเป็ นคนไทย เปิ ดดาเนิ นธุ รกิ จอยู่ในเมืองใหญ่
หรื อ ย่านธุ รกิ จ ครอบคลุ ม ตั้งแต่ ส ปาที่ อ ยู่น อกโรงแรม แต่ จับ ตลาดบน และสปาขนาดเล็ก ที่ จับ ตลาดระดับ
รองลงมา โดยปั จจุบนั สปาไทยมีการเติบโตปี ละกว่า 30% จากสปาที่ได้มาตรฐานทั้งหมด 500 แห่งทัว่ ประเทศ แต่
ขณะเดียวกันในจานวนดังกล่าวยังมี ประมาณ 200 แห่งที่ยงั มีปัญหาในเรื่ องของมาตรฐานของการบริ หารจัดการ
สปาที่ถูกต้อง จนทาให้ไม่สามารถสูก้ บั คู่แข่งขันได้ และต้องปิ ดตัวลงในที่สุด (ศรี อนันต์. 2560) ปั จจุบนั ธุรกิจ
สปามีการกาหนดรู ปแบบของธุรกิจสปาไว้ 3 รู ปแบบ คือ (1) กิจการสปาเพื่อสุ ขภาพ (2) กิจการนวดเพื่อสุ ขภาพ
(3) กิจการนวดเพื่อเสริ มสวย (กระทรวงสาธารณสุข. 2551) และ ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ในการช่วยผลักดันให้สปาไทยมีความพร้อม ในด้านคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล มีการส่ งเสริ ม
ให้ผปู ้ ระกอบการเข้าร่ วมกันแข่งขันในรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปา ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะเป็ นเครื่ องช่วย
การั น ตี ให้ กับ ธุ ร กิ จ สปาไทย ได้อ ย่างชัด เจนอี ก ทั้งยังเป็ นช่ อ งทางที่ ท าให้ ผูบ้ ริ โ ภครู ้ จัก สปาไทยได้ม ากขึ้ น
โดยเฉพาะในความเชื่อมัน่ เรื่ องคุณภาพมาตรฐานที่ดีของผลิตภัณฑ์และการให้บริ การการพัฒนาทางด้านธุรกิจ
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สปาไทย โดยสิ่ งส าคัญ จะต้องพัฒ นา ได้แก่ กลยุท ธ์ การบริ ห ารและสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ ตลอดจนผลิ ต
บุคลากร ที่เป็ นคนไทยในการให้บริ การ ซึ่งตลาดมีความต้องการบุคลากรด้านสปาที่เป็ นคนไทยมากกว่าชาติอื่น ๆ
เพราะตลาดมองว่าจะได้ความรู ้สึก และได้รับการบริ การที่เป็ นสปาไทยอย่างแท้จริ ง ขณะที่ทางสมาคมธุรกิจสปา
เองได้จดั ฝึ กอบรมการให้ความรู ้ ทั้งในระดับพนักงานผูใ้ ห้บริ การ และในระดับ ผูบ้ ริ หารอย่างต่อเนื่ องอีกด้วย
ธุรกิจสปาจึงมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งภายในประเทศไทย และในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่
เริ่ มมีการพัฒนาธุรกิจสปาอย่างต่อเนื่อง เช่น อินโดนี เซีย บรู ไน มาเลเซีย เวียดนาม พม่า และลาว (พัชริ นทร์ จาปา.
2560) ซึ่งจะเป็ นคู่แข่งขันกับธุรกิจสปา ที่น่ากลัวในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นธุรกิจสปาไทยจะต้องใช้กลยุทธ์ในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จทั้งในเชิ งรุ กและรับที่ ควบคู่กนั เช่น การบริ หารจัดการในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการบริ หารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ เพราะการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็ นกระบวนการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบจากวิสัยทัศน์ของ
ผูบ้ ริ หาร ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์กร เพื่อวาง
แนวทางการดาเนิ นงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ และก่อให้เกิ ดความได้เปรี ยบจากคู่แข่งขันทาง
ธุ ร กิ จ (Thompson and Strickland. 1999) ซึ่ งจะช่ วยให้ธุ รกิ จ สามารถบรรลุว ตั ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ งั ไว้ได้ และเป็ น
แนวทางไปสู่การมีศกั ยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจสปา ที่มีการแข่งขันสูง
จากที่ กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็ นได้ว่า การบริ หารธุ รกิ จสปา จะประสบผลสาเร็ จได้น้ ัน ขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบหลายประการ เช่น ผูป้ ระกอบการต้องมีภาวะผูน้ าในการนาเอาบริ หารจัดการ มาปรับใช้ในธุ รกิ จ
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ มีการแข่งขัน เพื่อให้ธุรกิ จประสบความสาเร็ จ มีผลการดาเนิ นการที่ ดี
และมี ประสิ ทธิ ภาพ จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง ดังนั้นผูว้ ิจัย จึ งสนใจที่ จะ
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการจัดการ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ว่ามีอิทธิ พลต่อความ
ได้เปรี ยบ ในการแข่งขันของธุรกิจสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มากหรื อน้อยเพียงใด ทั้งนี้ ผลวิจยั ทาให้ทราบ
ถึงความสัมพันธ์และอิทธิพลของกระบวนการจัดการ และ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่มีต่อความได้เปรี ยบในการ
แข่งขัน ของธุ รกิ จสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และสามารถ นาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุ ง พัฒนา
แนวทางในการบริ หารจัดการธุ รกิจสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ตลอดจนหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถนา
ผลการวิจัย ไปใช้ใ นการก าหนดนโยบาย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาศัก ยภาพการแข่ ง ขัน ของธุ ร กิ จ สปา ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็ นประโยชน์ในการเผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจในด้านการ
สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ของธุรกิจ ให้แก่ผปู ้ ระกอบการและประชาชน ผูส้ นใจทัว่ ไปอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษากระบวนการจัดการของธุ รกิ จสปา สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ และความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันของธุรกิจสปาในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบระดับความคิดเห็ นที่ มีต่อความได้เปรี ยบในการแข่งขันของธุ รกิ จสปา ในจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเชิ งกลยุทธ์ และสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ ที่ มีต่อความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขันธุรกิจสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการจัดการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันของธุรกิจสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยการ
ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของ Bartol & Martin (1997) ประกอบด้วย (1) การ
วางแผน (2) การจัดองค์การ (3) การนา (4) การควบคุม การศึกษาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตามแนวคิดทฤษฎีของ
Jansen et al. (2006) ประกอบด้วย (1) สภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงเป็ นพลวัตร (2) สภาพแวดล้อมที่เน้นการแข่งขัน
และศึกษาความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ตามแนวคิด ทฤษฎี ของ Porter (1990) ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่าง (2) กลยุทธ์การเป็ นผูน้ าด้านต้นทุนต่า (3) กลยุทธ์ในการตอบสนองที่รวดเร็ ว สามารถนามาพัฒนาเป็ น
กรอบแนวคิด ในการวิจยั ครั้งนี้ ดังภาพประกอบที่ 2
ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
0

ตัวแปรตาม

กระบวนการจัดการ
1. การวางแผน
2. การจัดองค์การ
3. การนา
4. การควบคุม

.

ความได้ เปรียบในการแข่ งขัน
1. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง
2. กลยุทธ์การเป็ นผูน้ าด้านต้นทุนต่า
3. กลยุทธ์ในการตอบสนองที่รวดเร็ ว

สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
1. สภาพแวดล้อมในการดาเนินงาน
2. สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการจัดการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และความได้เปรี ยบใน
การแข่งขันของธุรกิจสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.ประชากรทีศ่ ึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการ และพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในธุรกิจ สปา ที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานโดยกลุ่มส่ งเสริ มธุ รกิ จบริ การเพื่อสุ ขภาพ สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มได้แก่ คือสปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุ ขภาพ นวดเพื่อเสริ มสวย ซึ่ งมีจานวนทั้งสิ้น 18
แห่ ง และมีบุคลากรจานวนทั้งสิ้ น 175 คน ทั้งนี้ การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั เลือกศึกษาเฉพาะธุรกิจสปาที่ ผ่านการ
รับรองมาตรฐานโดยกลุ่มส่ งเสริ มธุรกิ จบริ การเพื่อสุ ขภาพ สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ใน
เขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์เท่านั้น
2.กลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางการกาหนดกลุ่มตัวอย่างสาเร็ จรู ปของ เครจซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ท้ งั สิ้ น
จานวน 120 คน นอกจากนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ (Mailing) เป็ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ ผูต้ อบมักไม่ให้รับความร่ วมมื อมากนัก หรื อหมายถึ งสัดส่ วนที่ ผูต้ อบจะส่ งแบบสอบถามคื น
(Response Rate) ค่อนข้างต่า ผูว้ ิจยั จึงได้ประมาณอัตราการตอบกลับเป็ น 120 + (120 x 0.4) = 168 คน (กัลยา วา
นิชย์บญ
ั ชา. 2549) เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล และเพื่อเป็ นการสารอง หรื อลดความคลาดเคลื่อน
จากการตอบแบบสอบถาม ของกลุ่มตัวอย่าง กรณี ที่มีการส่ งแบบสอบถามคืนค่อนข้างต่า และเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มี
ความสมบู รณ์ ครบถ้วน น่ าเชื่ อถื อมากขึ้น จากกรณี ค วามผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์
ดังนั้น จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ จานวน 170 คน
4.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ขอหนังสื อแนะนาตัวเพื่อขอความอนุเคราะห์สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล จากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด ไปยังผูป้ ระกอบการในธุรกิจสปา ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ ิจยั ทาการติดต่อสถานประกอบการธุรกิจสปาในเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยทาหนังสื อ
ชี้แจงขอความร่ วมมือพร้อมแนบแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมถึงผูต้ อบแบบสอบถาม ทุกคน โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูล
แต่ละแห่ง ประกอบด้วย ผูจ้ ดั การ/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
3. ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผูว้ ิจยั ได้
นาส่ งและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในบางส่ วน และบางส่ วนจะใช้การส่ งทางไปรษณี ยใ์ ห้กบั ผูป้ ระสานงาน
ซึ่ งปฏิ บัติ งานอยู่ภ ายในสถานประกอบการธุ รกิ จ สปาในเขตจังหวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ ในกรณี ที่ ย งั ไม่ ไ ด้รั บ
แบบสอบถามคืน ผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการติ ดตามครั้งที่ 2 และ 3 โดยวิธีการต่างๆ เช่น ส่ งแบบสอบถามไปให้ใหม่
โทรศัพท์สอบถาม และติดตามด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ที่สุด
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4. ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จานวน 170 ชุด ไปดาเนินการเก็บข้อมูล
5. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์จานวน 170 ชุด เพื่อนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด นามา
วิเคราะห์ แ ละประมวลผลข้อ มู ล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ทางสถิ ติเพื่ อ การวิจัย โดยก าหนดระดับ ความมี
นัยสาคัญ 0.05 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1.ใช้โปแกรมสาเร็ จรู ป SPSSในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1.1 สถิ ติ พ้ื น ฐาน ได้แ ก่ ค่ าความถี่ (Frequency) และ ค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ใช้ส าหรั บ การ
วิเคราะห์สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1.2 ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ใช้รายงานและอธิ บายกระบวนการ
จัดการ สภาพแวดล้อมทัว่ ไป และความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
2.วิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ ดังนี้
2.1 ใช้สถิติ t-test เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
2.2 ใช้ก ารวิ เคราะห์ ห าความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way ANOVA) เปรี ย บเที ย บความ
แตกต่างที่มีมากกว่าสองกลุ่ม ได้แก่ อายุระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ถ้าหากพบความ
แตกต่างกัน จะดาเนินการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยวิธีของ Scheff
3.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ผูว้ ิจยั นามาใช้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient)
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรี ยบในการแข่งขันของธุรกิจสปาในจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์เป็ นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Mothod) จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ความได้ เปรียบฯ
ระยะเวลา ตา่ กว่ า15000 15000-25000 25001-35000 มากกว่ า35000
1. ด้านการสร้างความ
ต่ากว่า15000
0.15542
005495
0.60000*
แตกต่าง
15000-25000
0.21037
0.75542*
25001-35000
054505
มากกว่า35000
2. ด้านการเป็ นผูน้ าด้าน
ต่ากว่า15000
0.17035
0.05104
0.73016*
ต้นทุนต่า
15000-25000
0.22139
0.90051*
25001-35000
0.67912*
มากกว่า35000
ในภาพรวม
ต่ากว่า15000
0.12498
0.10826
0.60106*
15000-25000
0.23324
0.72604*
25001-35000
0.49280
มากกว่า35000
* มีนัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05
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จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวม มีจานวน 2 คู่ คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15000 บาทกับรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนมากกว่า 35000 บาทขึ้นไป (0.60106) และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15000-25000 บาทกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 35000 บาทขึ้ นไป (0.72604) ที่ แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 นอกนั้น พบว่า ไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ ด้านการสร้างความแตกต่าง พบว่า มีจานวน 2 คู่ คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15000 บาทกับ
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนมากกว่า 35000 บาทขึ้นไป (0.60000) และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 15000-25000 บาทกับรายได้
เฉลี่ยต่อเดื อนมากกว่า 35000 บาทขึ้นไป (0.75542) ที่ แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้น
พบว่า ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ด้านการเป็ นผูน้ าด้านต้นทุนต่า พบว่า มีจานวน 3 คู่ คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า
15000 บาทกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 35000 บาทขึ้นไป (0.73016) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15000-25000 บาทกับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 35000 บาทขึ้นไป (0.90051) และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 25001-35000 บาทกับรายได้
เฉลี่ยต่อเดื อนมากกว่า 35000 บาทขึ้นไป (0.67912) ที่ แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 นอกนั้น
พบว่า ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ

5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนีผ้ ้วู จิ ยั สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดงั นี้
กระบวนการการจัดการของธุรกิจสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ทั้ง 4 ด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยด้าน
การวางแผน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.86) รองลงมาคือ ด้านการจัดองค์กร (3.85) ด้านการควบคุม (0.82) และด้านการนา
(3.75) ตามลาดับ ด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ของธุรกิจสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ทั้ง 2 ด้านอยูใ่ นระดับ
มาก โดยด้านสภาพแวดล้อมที่ เน้นการแข่งขัน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (3.98) รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ดาเนิ นงาน (3.795) ตามลาดับ การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความได้เปรี ยบในการแข่งขันของธุรกิจสปา
ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจสปาในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ที่มี
เพศ อายุ สถานภาพการสมรสต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความได้เปรี ยบในการแข่งขันของธุ รกิ จสปา ใน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนระดับการศึกษา ระยะเวลาใน
การกาเนิ น งาน และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อ น พบว่า โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05
กระบวนการจัดการ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีความสัมพันธ์กบั ความได้เปรี ยบในการแข่งขันของธุรกิจสปา
ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณา รายละเอียด พบว่า กระบวนการ
จัดการมีความสัมพันธ์กบั ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันธุรกิจสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ดา้ นการสร้างความ
แตกต่าง ในทางบวกอยูใ่ นระดับสู ง (0.711) รองลงมาคือ มีความสัมพันธ์กบั ด้านการเป็ นผูน้ าด้านต้นทุนต่ า ใน
ทางบวกอยู่ในระดับสู ง (0.672) และมีความสัมพันธ์กบั ด้านการตอบสนองที่ รวดเร็ ว อยูใ่ นระดับปานกลาง (r=
0.563) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตามลาดับ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิ จมีความสัมพันธ์กบั ความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขันธุ รกิ จสปา ในจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ด้านการสร้างความแตกต่าง ในทางบวกอยู่ใน
ระดับสู ง (0.711) รองลงมาคื อ มี ความสัม พันธ์กับด้านการเป็ นผูน้ าด้านต้นทุ นต่ า ในทางบวกอยู่ในระดับสู ง
(0.672) และมีความสัมพันธ์กบั ด้านการตอบสนองที่รวดเร็ ว ในทางบวกอยูใ่ นระดับปานกลาง (r=0.563) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตามลาดับ
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6. อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษากระบวนการจัด การ ของธุ รกิ จ สปา ในจังหวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ พบว่า โดยภาพรวม
กระบวนการจัดการ ของธุรกิจสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยูใ่ น
ระดับมาก ทั้ง 4 ด้านโดยด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ด้านการจัดองค์กร ด้านการควบคุม และ
ด้านการนา สามารถอธิบายได้วา่ หากผูป้ ระกอบการธุรกิจสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีกระบวนการวางแผน
โดยการกาหนดเป้ าหมาย และทิศทาง การพัฒนาองค์กร ทั้งแผนการดาเนิ นงาน ทั้งในระยะสั้นและแผนระยะยาว
ไว้อย่างชัดเจน มีการบริ หารจัดการโครงสร้างการดาเนิ นงานตามแบบแผนที่ กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รวมทั้งมีการนานโยบาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาใช้กาหนดกลยุทธ์ในการทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ กล่าวคือ หาก
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีกระบวนการบริ หารจัดการด้านการวางแผน ด้านการจัด
องค์กร ด้านการควบคุม และด้านการนาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพแล้ว ย่อมจะเกิดประสิ ทธิผลต่อการดาเนินธุรกิจ
สปาได้ ดังนั้นจึงเป็ นเหตุให้กระบวนการจัดการ ของธุรกิจสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ อยูใ่ นระดับมาก ทั้งใน
ภาพรวม และรายด้าน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Bartol & Martin (1997) ที่กล่าวถึงกระบวนการจัดการ
ประกอบด้วย 4 ประการสาคัญด้วยกันคือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การนา (Leading)
และการควบคุม (Control) กล่าวคือ กระบวนการจัดการที่ เริ่ มต้น จากการวางแผนแล้วไปจบลงที่การควบคุมจะ
เป็ นกระบวนการที่ เป็ นพลวัตรที่เปลี่ยนแปลง ไปเรื่ อย ๆ ตามสภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งที่เป็ นสภาพแวดล้อม
ภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอก ดังนั้นนักบริ หารจะต้องเป็ นผูท้ ี่ มีความพร้อมอยู่เสมอเพื่อที่ จะทาให้การ
บริ ห ารงานขององค์กรเป็ นไปอย่าง ราบรื่ นและบรรลุเป้ าหมายขององค์กรในท้ายที่ สุด และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของหลายมท่ า น เช่ น งานวิ จัย ของ มงคล วงษ์วุฒิ ศัก (2550) ได้ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
ความส าเร็ จ ในการประกอบธุ ร กิ จ สปาเพื่ อ สุ ข ภาพในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จในการประกอบธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ อันดับแรก คือ ปั จจัย
ด้านกระบวนการจัดการ งานวิจยั ของ พหล ศักดิคะทัศน์ และคณะ (2555) ได้ศึกษา การพัฒนาความเข้มแข็งของ
ธุ รกิ จสปาและนวดแผนไทยโดยชุ มชน ในจังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที มีอิทธิ พลโดยรวมและ
อิทธิ พล ทางตรงที ส่งผลต่อความเข้มแข็งมากที่ สุด คือกลไกและกระบวนการบริ หารจัดการ และงานวิจยั ของ
ศิริพร ฟูบุตร (2556) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ การเชิ งรุ กกับผลการดาเนิ นงานทางการตลาด ของ
ธุ รกิ จสปาในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า การบริ การเชิ งรุ กด้านแผนการบริ การลูกค้า มี ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิ งบวกกับผลการดาเนิ นงานทางการตลาดโดยรวม ด้านความพึงพอใจของลูกค้าและด้านส่ วนแบ่ ง
ตลาด อยูใ่ นระดับมากผลการความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการจัดการ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิ จกับความ
ได้เปรี ย บในการแข่ ง ขัน ของธุ ร กิ จ สปาในจัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ พบว่า กระบวนการการจัด การ และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีความสัมพันธ์กบั ความได้เปรี ยบทางการแข่งขันธุรกิจสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ด้านการสร้างความแตกต่าง ด้านการเป็ นผูน้ าด้านต้นทุนต่ า และด้านการตอบสนองที่ รวดเร็ ว ตามลาดับ อย่างมี
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐ านการวิ จัย 2 ที่ ต้ ัง ไว้ สามารถอธิ บ ายได้ว่ า หาก
ผูป้ ระกอบการธุรกิจสปา มีกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง การเป็ นผูน้ าด้านต้นทุนต่า และการตอบสนองที่รวดเร็ ว
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพแล้ว ย่อมสามารถสร้างความได้เปรี ยบใน
การแข่งขันให้กบั ธุรกิจได้ ซึ่งสอดคล้องกับ Dodh, P., Singh, S. and Ravita (2013) ที่อธิบายถึงสภาพแวดล้อมทาง
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ธุรกิจไว้วา่ หมายถึง ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การและปั จจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การมีผลกระทบ
ต่อความเป็ นผูป้ ระกอบการขององค์การ ทั้งที่ สามารถควบคุมได้และไม่สามารถควบคุมได้ (Ucar, E., & Bilgen,
S., 2013) เรวัตน์ ชาตรี วศิ ิษฎ์ และคณะ (2553) ที่กล่าวถึงความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage)
ไว้ว่า เป็ นความสามารถที่ องค์การดาเนิ นธุ รกิ จของตัวเองได้ดีกว่าองค์การอื่น ทากาไรได้สูงกว่ามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม หรื อองค์การสามารถสร้างให้เกิดคุณค่าแก่องค์การมากกว่าคู่แข่งขัน และธนภัทร กันทาวงศ์ (2559)
ที่กล่าวว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment) หมายถึง สิ่ งต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ขององค์กร และมีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นธุรกิจและการบริ หารจัดการภายในองค์กร และยังสอดคล้องกับงานวิจยั
ของหลายท่าน เช่น งานวิจยั ของ Limpsurapong and Ussahawanitchakit (2011) ได้ศึกษากลยุทธ์การบริ การแบบ
พลวัต ปั จจัย ที่ เกิ ดขึ้ นและผลกระทบจากธุ รกิ จสปาในประเทศไทย พบว่า กลยุทธ์การเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพการ
ให้บริ การเชิงรุ ก มีผลกระทบต่อผลประกอบการด้านรายได้ของธุรกิจ งานวิจยั ของ มงคล วงษ์วฒ
ุ ิศกั (2550) ได้
ศึกษาปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จในการประกอบธุ รกิ จสปาเพื่อสุ ขภาพในเขตกรุ งเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า รายได้จากการดาเนิ นงาน เป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความสาเร็ จในการประกอบธุรกิจสปา
เพื่อสุ ขภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และงานวิจยั ของ ศุภางค์ นันตา (2555) ได้ศึกษา ผลกระทบของกลยุทธ์
นวัตกรรมบริ ก ารที่ มี ต่ อ ผลการด าเนิ น งานของธุ รกิ จ สปา ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า รายได้จากการ
ดาเนินงานแตกต่างกัน มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรแตกต่างกัน

7. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
ควรดาเนิ นการปรับปรุ ง และพัฒนาในเรื่ องของการนาทรัพยากรองค์กรที่มีอยูม่ าใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การดาเนินธุรกิจตามเป้ าหมายให้มีประสิ ทธิภาพมายิง่ ขึ้น และควรจัดทาทั้งแผนการดาเนินงานของธุรกิจทั้งในระยะ
สั้นและแผนระยะยาวไว้อย่างชัดเจนและควรดาเนิ นการปรับปรุ ง และพัฒนาในเรื่ องของ ระบบการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น และการจัดระบบทางานแต่ละฝ่ าย/แผนก แยกออกจากกัน
ให้ชดั เจนมากยิ่งขึ้น ตลอดจนควรดาเนิ นการปรับปรุ ง และพัฒนาในเรื่ องของ การนาข้อมูลพื้นฐานของธุรกิ จมา
พิจารณาเพื่อหาจุดแข็งและข้อได้เปรี ยบ ที่แตกต่างจากร้านอื่น มากาหนดเป็ นกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึ กษา ความสั ม พัน ธ์ร ะหว่าง กระบวนการจัด การ สภาพแวดล้อ มทางธุ รกิ จ และความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันของธุรกิจสปาในระดับภูมิภาค หรื อระดับประเทศ
2. ควรศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของลูกค้า/ผูใ้ ช้บริ การ และความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันของธุรกิจสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3. ควรศึกษาถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่ มีความสัมพันธ์ต่อความได้เปรี ยบในการแข่งขันของธุ รกิ จสปา ใน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เช่น (1) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (3) เทคโนโลยี
และ (4) ทัศนคติ ค่านิยม และขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมทางสังคม เป็ นต้น
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8. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่าง กระบวนการจัดการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และ ความได้เปรี ยบ
ในการแข่งขันของธุรกิจสปา ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด
บรรเจิดฤทธิ์ ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษา ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ตรวจแก้ไขงานวิจยั นี้ และติดตามความก้าวหน้า
อย่างสม่าเสมอ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้
กรุ ณ าส ล ะ เวล าอั น มี ค่ ายิ่ ง ข อ งท่ าน ป รั บ ป รุ งแ ก้ ไ ข เค รื่ อ งมื อ วิ จั ย จน ได้ เ ค รื่ อ งมื อ ที่ มี คุ ณ ภ าพ
ขอขอบคุ ณ อาจารย์และบุ คลากร ของคณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ ด อย่างสู งที่ เป็ น
กาลังใจและให้การสนับสนุ นการทางานอย่างต่อเนื่ อง ขอขอบคุณทุกท่านที่ ยงั ไม่ได้เอ่ยนามที่ได้มีส่วนร่ วมให้
งานวิจยั ชิ้นนี้ เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ไปด้วยดี คุณความดีหรื อประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบ
เป็ นเครื่ องบู ชาคุ ณบิ ดามารดาและบู รพาจารย์ที่ให้การศึ กษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและคุณ ธรรมอันเป็ น
เครื่ องชี้นาความสาเร็ จในชีวติ ของผูว้ จิ ยั ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึ กษาวัฒนธรรมองค์กร การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร และองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้ ของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน ในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย (2) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับ
ความคิดเห็ นที่มีต่อองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของบุคลากรที่ปฏิ บตั ิงาน ในกลุ่มธุรกิจขนส่ งและโลจิสติกส์ในประเทศ
ไทยจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของวัฒนธรรมองค์กร การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กรที่มี
ต่อองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน ในกลุ่มธุรกิจขนส่ งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยกลุ่มตัวอย่าง
คื อ บุ คลากรที่ ปฏิ บัติ งาน ในกลุ่ มธุ รกิ จขนส่ งและโลจิ สติ กส์ ในประเทศไทยจ านวน 528 คนเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ใ น
การศึ กษาเป็ นแบบสอบถามมาตรส่ วนประมาณค่ า Rating Scale ที่ มี ค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับเท่ ากับ
0.988 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลคือค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติที
ค่าสถิติเอฟและการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณผลการศึกษาพบว่าผลการศึกษาวัฒนธรรมองค์กร การรับรู ้การสนับสนุน
จากองค์กร และองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของบุคลากรที่ ปฏิ บัติงาน ในกลุ่มธุ รกิ จขนส่ งและโลจิ สติกส์ ในประเทศไทย
พบว่าในอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมากเป็ นส่วนใหญ่ผลการเปรี ยบเทียบระดับความ
คิดเห็ นที่มีต่อองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของบุคลากรที่ ปฏิ บตั ิงาน ในกลุ่มธุ รกิ จขนส่ งและโลจิ สติกส์ในประเทศไทย
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของพนักงานที่ ปฏิ บัติงานในกลุ่มธุรกิ จขนส่ ง
และโลจิ สติ กส์ ในประเทศไทยแตกต่ างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ผลการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของ
วัฒนธรรมองค์กร การรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์กรที่ มีต่อองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของบุคลากรที่ ปฏิ บตั ิงาน ในกลุ่ม
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย พบว่า วัฒนธรรมองค์กร และการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร มีอิทธิพล
ต่อองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน ในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย อยูใ่ นระดับสูง
มาก (R = 0.899) หรื อร้อยละ 80.80 (R2 = 0.808) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้, บุคลากร, ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
886

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

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

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในยุคเศรษฐกิ จปั จจุบัน “ธุ รกิ จขนส่ งและโลจิ สติกส์” ได้สร้างปรากฏการณ์ และมีบทบาทต่อธุ รกิ จ
อย่างมากมาย ในฐานะที่ โลจิสติกส์ช่วยสนับสนุน การสร้างคุณค่า(Value Creation) ให้กบั บริ ษทั และช่วยในการ
ปรั บปรุ งความสามารถในการ สร้ างผลกาไร (Profitability) แต่มุมมองโลจิ สติ กส์ ไม่แค่การขนส่ งหรื อการจัดการ
คลังสิ นค้าอีกต่อไป โดย ขอบเขตของแนวคิด ได้ขยายผลออกไปทัว่ ทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)
ดู ไ ด้จ ากนิ ย ามของ Council of Logistics Management (CLM) ที่ ก ล่ าวไว้ว่ า “โลจิ สติ กส์ ” คื อ “ส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการโซ่ อุปทาน โดยทาการวางแผน เพื่อ นาไปปฏิ บัติ และทาการควบคุม การไหลเวียนของสิ นค้า การ
บริ การและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล จากจุดเริ่ มต้นไปจนถึงจุดที่มีการบริ โภค เพื่อที่จะ
บรรลุถึงความต้องการ ของลูกค้า” คานิยามนี้ ได้ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่จากคานิ ยามดั้งเดิมของ CLM ในปี ค.ศ.1986
โดยมี การขยายความให้กว้างขึ้นโดยกาหนดว่า โลจิ สติกส์ เป็ นส่ วนหนึ่ งของโซ่ อุปทาน ในปี ค.ศ.1988 และ“โลจิ
สติกส์” หรื อการส่ งกาลังบารุ ง มีการใช้สลับไปมาในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมอยูต่ ลอดมาโดยมีอีกนิยามหนึ่งที่
ใช้โดย Institute of Logistics and Transport ว่า “โลจิสติกส์” คือ “การวางตาแหน่ง ของทรัพยากรอย่างมีความสัมพันธ์
กับเวลา หรื อการจัดการกลยุทธ์ของโซ่ อุปทานโดยรวม” และ “โซ่อุปทาน” คือ “อนุกรม ของเหตุการณ์ ที่ มุ่งมัน่
ในการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า ซึ่ งจะรวมเอาการจัดหาการผลิต การกระจายสิ นค้า และการกาจัดทิ้ง รวมถึง
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การขนส่ งการจัดเก็บ และเทคโนโลยี สารสนเทศ” มุมมองของ “โซ่อุปทาน” ตามกิจกรรม
หน้าที่การทางาน คือ อนุกรมของกิจกรรมธุรกิจที่ดาเนิ นการ ตามแผนก หรื อฝ่ ายที่มีอยูแ่ ล้วในบริ ษทั ทัว่ ๆ ไปใน
ปั จจุบัน โดยเป็ นสถานะพื้นฐานของการดาเนิ นธุ รกิ จ ทั้งนี้ มุมมองใหม่ของ “โซ่ อุปทาน” จะต้องมี ลกั ษณะเป็ น
กระบวนการธุรกิจ (Business Process) ที่เชื่อมโยงเป็ นส่วนธุรกิจเดียวกัน (Streamline Process) ซึ่งเมื่อกระบวนการ
ธุ รกิ จต้องมี ลกั ษณะเชื่ อมโยงกัน เป็ นกระบวนการเดี ยวกัน ดังนั้นการจัดการจึ งมี บทบาทหน้าที่ ส าคัญใน “โซ่
อุปทาน” ซึ่งเมื่อพูดถึง “โซ่ อุปทาน” ก็ตอ้ งนึกถึงผูจ้ ดั ส่งวัตถุดิบและการจัดการ โดยหลักง่าย ๆ ของ “โซ่อุปทาน” คือ
หลายองค์กรทางานร่ วมกัน คิดร่ วมกันตามแต่ความสามารถ ที่ บริ ษทั ของตนเองมีอยู่ และนามาประสานรวมกัน
เพื่อ ผลิตเป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ป สาหรับแนวคิดของการที่บริ ษทั หรื อหลายองค์กรมาเชื่อมต่อกัน มีรากฐานมาจากการ
จัดการ “โลจิสติกส์” แน่นอนว่า การเคลื่อนย้ายทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ตลอดขั้นตอนต่าง ๆ ใน “โซ่อุปทาน”
เป็ นส่ วนสาคัญ ของระบบธุรกิจและเศรษฐกิจ แต่แนวคิดได้ถูกเปลี่ยนไปและถูกขยายผลในเชิงความสัมพันธ์กนั
อย่างแยกไม่ออกระหว่าง “โลจิสติกส์”และ “โซ่อุปทาน” โดย CLM ได้นิยามความหมายของ “โลจิสติกส์” ว่า “โล
จิสติกส์เป็ นส่ วนหนึ่ งของโซ่อุปทาน ที่ วางแผนปฏิ บตั ิและควบคุมการไหลและการจัดเก็บของสิ นค้าและบริ การ
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลจากจุดเริ่ มต้นไปสู่จุดบริ โภคขึ้น เพื่อที่จะบรรลุ
ถึงความต้องการของลูกค้า” สาหรับกระบวนการเชิง “โลจิสติกส์ ” นั้น ไม่ได้มีการเพิ่มคุณค่า หรื อประโยชน์ใน
เชิงคุณลักษณะการใช้งานในตัวผลิตภัณฑ์ แต่กระบวนการ “โลจิสติกส์” จะช่วยสนับสนุนในการเคลื่อนย้ายขนถ่าย
วัตถุดิบ ชิ้นส่ วน จากกระบวนการเพิ่มคุณค่าหนึ่ ง ไปยังกระบวนการเพิ่มคุณคุณค่าหนึ่ ง ตลอดทั้งกระบวนการ
ธุรกิจทั้งหมด หรื อทั้ง “โซ่อุปทาน”
จากหลักการและเหตุผลที่ กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า “ธุรกิ จขนส่ งและโลจิ สติกส์”ในปั จจุบนั
ต้องเผชิญกับการแข่งขันองค์กรต้องมีการปรับปรุ งและพัฒนาตนเองเพื่อให้อยูร่ อดในธุ รกิจ ขนส่ งและโลจิสติกส์ให้
ได้ ดังนั้นผูบ้ ริ หารในหลายองค์กรของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องสร้างองค์กรของตัวเอง
ให้ เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) เพราะการเป็ นองค์กรที่ มี การเรี ยนรู ้ จะท าให้องค์กรและ
บุคลากรมีกระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิภาพและมีผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิผลโดยมีการเชื่อมโยงรู ปแบบของ
การทางานเป็ นทีม (Team Working)สร้างกระบวนการในการเรี ยนรู ้และสร้างความเข้าใจเตรี ยมรับกับความเปลี่ยนแปลง
เปิ ดโอกาสให้ ที มท างานและมี ก ารให้ อ านาจในการตัด สิ น ใจ (Empowerment) เพื่ อ เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด
บรรยากาศของการคิ ดริ เริ่ ม (Initiative) และการสร้ างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่ งจะทาให้เกิ ดองค์กรที่ เข้มแข็ง
พร้ อ ม เผชิ ญ กับ สภาวะการแข่ งขัน (วสิ ษ ฐ์ พรหมบุ ต ร, 2555)ซึ่ งจากการทบวนวรรณกรรม พบว่า ยัง ไม่ มี
การศึ กษาว่าวัฒนธรรมองค์กร และการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์กร มีความสัมพันธ์ และมีอิทธิ พลต่อองค์กร
แห่ งการเรี ยนรู ้ ของพนัก งานที่ ป ฏิ บัติ งานในกลุ่ม ธุ รกิ จขนส่ งและโลจิ ส ติ ก ส์ ในประเทศไทย ไว้อย่างชัดเจน
เท่ าที่ ค วร ดัง นั้ นผู ้วิ จัย จึ ง ประยุ ก ต์ ใ ช้แ นวคิ ด ของ Dension (2007)ในการศึ กษาวัฒ นธรรมองค์ กร ใน 4 ด้าน
ประกอบด้วย (1) การมีส่วนร่ วมแบบเกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิพนั ธกิจ (2) ความสอดคล้องต้องกัน (3) ความสารถในการ
ปรับตัว และ (4) การมุ่งเน้นพันธกิ จประยุกต์ใช้แนวคิดของ Rhoades and Eisenberger (2002) ในการศึ กษาการรับรู ้
การสนับสนุ นจากองค์กร ใน 5 ด้านประกอบด้วย (1) ด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การ (2) ด้านความรู ้ในงานและ
โอกาสก้าวหน้า (3) ด้านความมัน่ คงในการทางาน (4) ด้านจิตอารมณ์ และ (5) ด้านการปฏิบตั ิงาน และประยุกต์ใช้
แนวคิดทฤษฎีของ Peter M. Senge (1990) ในการศึกษาการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) การ
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เป็ นบุคคลที่รอบรู ้ (2) การมีรูปแบบความคิด(3) มีวสิ ยั ทัศน์ร่วม (4)การเรี ยนรู ้เป็ นทีมและ (5) การคิดเชิงระบบเพื่อ
ศึกษาว่าปั จจัยดังกล่าว มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานใน
กลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยมากหรื อน้อยเพียงใดทั้งนี้ผลวิจยั ที่ได้ในครั้งนี้ จะทาให้ทราบปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มธุรกิจขนส่ งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย
ตลอดจนสามารถนาข้อมูลจากงานนิ พนธ์น้ ี มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งวัฒนธรรมองค์กรและการรับรู ้การสนับสนุ น
จากองค์กรเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาองค์กรหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
โดยเฉพาะพนักงานที่ ปฏิ บัติงานในกลุ่มธุ รกิ จขนส่ งและโลจิ สติกส์ ในประเทศไทย ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และเกิ ด
ประสิ ทธิผลได้สูงสุด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กร การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร และองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของบุคลากรที่
ปฏิบตั ิงาน ในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน ในกลุ่มธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
(3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กร การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กรที่มีต่อองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
ของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน ในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่ม
ธุ ร กิ จขนส่ งและโลจิ ส ติ ก ส์ ในประเทศไทย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจัย ได้ป ระยุก ต์ใช้แ นวคิ ด ของ Dension (2007)เพื่ อศึ กษา
วัฒนธรรมองค์กร ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Phoades and Eisenberger (2002) เพื่อศึกษาการรับรู ้การสนับสนุ นจาก
องค์กร และประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีของ Peter M. Senge (1990) ซึ่ งสามารถนามาพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดสาหรับ
การวิจยั ในครั้งนี้ได้ดงั นี้
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ตัวแปรต้ น
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตาแหน่งงาน
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม

วัฒนธรรมองค์ กร
1. การมีส่วนร่ วมแบบเกี่ยวข้อง
ในการปฏิบตั ิพนั ธกิจ
2. ความสอดคล้องต้องกัน
3. ความสารถในการปรับตัว
4. การมุ่งเน้นพันธกิจ

องค์ กรแห่ งการเรียนรู้
1. การเป็ นบุคคลที่รอบรู้
2. รู ปแบบความคิด
3. การมีวสิ ัยทัศน์ร่วม
4. การเรี ยนรู้เป็ นทีม
5. การคิดเชิงระบบ

การรับรู้ การสนับสนุนจากองค์ กร
1. ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
2. ด้านความรู้ในงานและโอกาสก้าวหน้า
3. ด้านความมัน่ คงในการทางาน
4. ด้านจิตอารมณ์
5. ด้านการปฏิบตั ิงาน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยในครั้งนี้ใช้วทิ ยาการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research Methodology)
โดยนาข้อมูลมาตรวจสอบกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดขึ้นจากหลักการแนวคิดและทฤษฎี
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ ได้แก่ บุ คลากรที่ ปฏิ บัติ งานในกลุ่ มธุ รกิ จขนส่ ง และ โลจิ สติ กส์ ที่ จด
ทะเบี ยนอยู่ในตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งมี จานวน 20 บริ ษ ัท มี พนักงานทั้งสิ้ น 19,865 คน (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559) เท่านั้น
กลุ่มตัวอย่ าง
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ผูว้ จิ ยั กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ โดยกาหนดให้มีค่าความคลาดเคลื่อน =
0.05 หรื อที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการกาหนดกลุ่มตัวอย่างของ
Krejcie & Morgan (1970) ได้กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ ทั้ง สิ้ น จ านวน 377 คน นอกจากนี้ การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ (Mailing) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผตู ้ อบมักไม่ให้รับ
ความร่ วมมือมากนัก หรื อหมายถึงสัดส่ วนที่ ผตู ้ อบจะส่ งแบบสอบถามคืน (Response Rate) ค่อนข้างต่า ผูว้ ิจยั จึ ง
ได้ทาการประมาณอัตราการตอบกลับเป็ น 377 + (377 x 0.4) = 528 คน (กัลยา วานิ ชย์บญ
ั ชา, 2549) เพื่อป้ องกัน
ความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล เพื่อเป็ นการสารอง หรื อลดความคลาดเคลื่อนจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่าง กรณี ที่มีการส่ งแบบสอบถามคืนค่อนข้างต่า และเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน น่าเชื่อถือมาก
ขึ้น จากกรณี ความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ครั้งนี้ คื อ จานวน 528 คน ซึ่ งมี จานวนเพียงพอและมากกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าที่ สามารถน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ ข ้อมู ลดังนั้นผูว้ ิจัยจึ งแจกแบบสอบถามไปยังพนักงาน ที่ ปฏิ บัติ งานในกลุ่มธุ รกิ จขนส่ งและโลจิ สติ กส์
จานวนทั้งสิ้น 528 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของพนักงานที่ ปฏิ บตั ิงานใน
กลุ่มธุ รกิ จขนส่ งและโลจิ สติ กส์ ในประเทศไทยที่ ได้จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องมี ตวั แปรที่
เกี่ ยวข้อง 4ตัวแปรได้แก่ตวั แปรด้านปั จจัยส่ วนบุ คคล ตัวแปรด้านวัฒนธรรมองค์กร ตัวแปรด้านการรับรู ้การ
สนับสนุนจากองค์กร และตัวแปรด้านองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มธุรกิจ
ขนส่ งและโลจิ สติ กส์ ในประเทศไทยครั้ งนี้ ใช้วิท ยาการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research Methodology)
ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั บุคลากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 528 คน
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั มีวธิ ีดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1. ข้อมู ลทุ ติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลที่ รวบรวมมาจากการศึ กษาเอกสารต่าง ๆ รวมทั้ง
ศึกษาจากผลงานทางวิชาการที่ เกี่ ยวข้อง เช่น หนังสื อ บทความ รายงานวิจยั และสถิติขอ้ มูลต่าง ๆ จาก หอสมุด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลทุติยภูมิน้ ีใช้ในการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 รวมทั้งใช้ใน
การวางแผนการวิจยั ในบทที่ 3
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากภาคสนามดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม มีลาดับขั้นดาเนินการ ดังนี้
2.1 ขอหนังสื อแนะนาตัวเพื่ อขอความอนุ เคราะห์ สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล จากบัณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ดไปยังผูป้ ระกอบการกลุ่มธุ รกิ จขนส่ งและโลจิ สติกส์ ที่ จดทะเบี ยนอยูใ่ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ตอ้ งเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานเป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 20 บริ ษทั
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2.2 ผูว้ ิจัยส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ ในการตอบแบบสอบถามโดยการ
จัดส่งทางไปรษณี ยใ์ ห้กบั กลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครั้งนี้ ท้ งั หมด พร้อมกับส่ งซองติดแสตมป์ และจ่าหน้าซองพร้อมส่ ง
แบบสอบถามกลับคืนให้กบั ผูว้ จิ ยั สาหรับในกรณี ที่ยงั ไม่ได้รับแบบสอบถามคืน ผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการติดตามครั้งที่
2 และ 3 โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ส่ งแบบสอบถามไปให้ใหม่ โทรศัพท์สอบถาม และหรื อติ ดตามด้วยตนเอง ทั้งนี้
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ ให้มากที่สุด
2.3 ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด
2.4 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์ท้ งั หมด ไปวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อหาค่าสถิติ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการรวบรวมแบบสอบถามที่ ได้รับทั้งหมดมาวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อการวิจยั โดยกาหนดระดับ ความมีนัยสาคัญ 0.05
และมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1. ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สาหรับวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
2. ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และ ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D.)ใช้ส าหรั บ วิเคราะห์
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยทางด้านวัฒนธรรมองค์กร การรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร และการเป็ นองค์กร
แห่งการเรี ยนรู ้
3. การวิเคราะห์อิทธิ พลของวัฒนธรรมองค์กร และการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์กรที่มีต่อการเป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของพนักงานที่ ปฏิ บตั ิงานในกลุ่มธุรกิ จขนส่ ง และ โลจิสติกส์ในประเทศไทยโดยใช้สถิติ
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ตารางที่ 1 แสดงระดับการส่งผลของวัฒนธรรมองค์กร และการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร ที่มีอิทธิพลต่อการเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ในประเทศไทยในภาพรวม
ตัวแปรเกณฑ์ ตัวพยากรณ์
b

t
R
R2
F
SEest
a = 0.662
7.794 *
CU1
-0.094 -0.102 -2.660*
CU2
-0.078 -0.077 -2.518*
องค์ กรแห่ งการ
CU3
-0.026 -0.023 -0.702
เรียนรู้ ใน
CU4
0.270
0.311
8.244*
0.899 0.808 242.279 ±0.28714
ภาพรวม
SU1
-0.010 -0.013 -0.412
(TOR)
SU2
0.070
0.082
2.139*
SU3
0.057
0.069
1.513
SU4
0.207
0.238
5.478*
SU5
0.429
0.477 11.819*
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 1 สรุ ปได้ดงั นี้
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ในภาพรวม (TOR)พบว่า วัฒนธรรมองค์กร (TCU) ประกอบด้วย ด้านการมี
ส่ วนร่ วมแบบเกี่ ยวข้องในการปฏิ บตั ิพนั ธกิจ (CU1) ด้านความสอดคล้องต้องกัน (CU2) ด้านความสารถในการ
ปรับตัว (CU3) ด้านการมุ่งเน้นพันธกิ จ (CU4) และการรั บรู ้การสนับสนุ นจากองค์กร(TSU) ประกอบด้วย ด้าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ (SU1) ด้านความรู ้ในงานและโอกาสก้าวหน้า (SU2)ด้านความมัน่ คงในการทางาน (SU3)
ด้านจิ ต อารมณ์ (SU4) ด้านการปฏิ บัติ ง าน (SU5)มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของบุ คลากรที่
ปฏิบตั ิงานในกลุ่มธุรกิจขนส่ ง และโลจิสติกส์ในประเทศไทยในภาพรวม (TOR) อยูใ่ นระดับสูงมาก มีค่าเท่ากับ 0.899
(R = 0.899) หรื อร้อยละ 80.80 (R2 = 0.808) มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.28714เมื่อ
ทดสอบความมีนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 6 ค่า โดยด้านการปฏิบตั ิงาน
(SU5)มี อิ ท ธิ พ ลสู งสุ ด ( = 0.477) รองลงมาคื อ ด้านการมุ่ งเน้น พัน ธกิ จ (CU4)( = 0.311) ด้านจิ ต อารมณ์
(SU4)( = 0.238) ด้านการมีส่วนร่ วมแบบเกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิพนั ธกิจ (CU1)( = -0.102) ด้านความรู ้ในงานและ
โอกาสก้าวหน้า (SU2) ( = 0.082) และด้านความสอดคล้องต้องกัน (CU2) ( = -0.077) ตามลาดับ และสามารถ
เขียนเป็ นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในรู ปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ได้ดงั นี้
สมการคะแนนดิบเป็ นดังนี้
Ŷ TOR = 0.662 -0.094XCU1 - 0.078XCU2 - 0.026XCU3 + 0.270XCU4
-0.010XSU1+ 0.070XSU2+ 0.057XSU3+ 0.207XSU4 + 0.429XSU5
สมการคะแนนมาตรฐานเป็ นดังนี้
Ẑ TOR = -0.102ZCU1 - 0.077ZCU2 - 0.023ZCU3 + 0.311ZCU4
-0.013ZSU1+ 0.082ZSU2+ 0.069ZSU3+ 0.238ZSU4 + 0.477ZSU5

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นเกี่ ยวกับองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของพนักงานที่ ปฏิบตั ิงานในกลุ่มธุรกิ จ
ขนส่ งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่าบุคลากรที่ ปฏิ บตั ิงานในกลุ่มธุ รกิ จขนส่ ง
และโลจิสติกส์ในประเทศไทยที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของพนักงานที่ ปฏิ บัติงานในกลุ่มธุรกิ จขนส่ ง
และโลจิ สติ กส์ ในประเทศไทยแตกต่ างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 วัฒ นธรรมองค์ก ร (TCU)
ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่ วมแบบเกี่ ยวข้องในการปฏิ บตั ิพนั ธกิ จ (CU1) ด้านความสอดคล้องต้องกัน (CU2)
ด้านความสารถในการปรับตัว (CU3) ด้านการมุ่งเน้นพันธกิ จ (CU4) และการรับรู ้ การสนับสนุ นจากองค์กร (TSU)
ประกอบด้วย ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ (SU1) ด้านความรู ้ในงานและโอกาสก้าวหน้า (SU2) ด้านความมัน่ คงใน
การทางาน (SU3) ด้านจิตอารมณ์ (SU4) ด้านการปฏิบตั ิงาน (SU5)มีอิทธิ พลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของ
บุคลากรที่ ปฏิ บตั ิงานในกลุ่มธุ รกิ จขนส่ ง และโลจิ สติกส์ในประเทศไทย ในภาพรวม (TOR) อยูใ่ นระดับสู งมาก มีค่า
เท่ ากับ 0.899 (R = 0.899) หรื อร้อยละ 80.80 (R2 = 0.808) มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ ากับ±
0.28714เมื่ อทดสอบความมี นัยสาคัญทางสถิติ พบว่า มี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 จานวน 6 ค่าโดยด้านการ
ปฏิบตั ิงาน (SU5)มีอิทธิพลสู งสุด ( = 0.477) รองลงมาคือ ด้านการมุ่งเน้นพันธกิจ (CU4)( = 0.311) ด้านจิตอารมณ์
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(SU4) ( = 0.238) ด้านการมีส่วนร่ วมแบบเกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิพนั ธกิจ(CU1)( = -0.102) ด้านความรู ้ ในงานและ
โอกาสก้าวหน้า (SU2) ( = 0.082) และด้านความสอดคล้อง ต้องกัน (CU2) ( = -0.077) ตามลาดับ และสามารถเขียน
เป็ นสมการพยากรณ์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในรู ปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ได้ดงั นี้
สมการคะแนนดิบเป็ นดังนี้
Ŷ TOR = 0.662 -0.094XCU1 - 0.078XCU2 - 0.026XCU3 + 0.270XCU4
-0.010XSU1+ 0.070XSU2+ 0.057XSU3+ 0.207XSU4 + 0.429XSU5
สมการคะแนนมาตรฐานเป็ นดังนี้
Ẑ TOR = -0.102ZCU1 - 0.077ZCU2 - 0.023ZCU3 + 0.311ZCU4
-0.013ZSU1+ 0.082ZSU2+ 0.069ZSU3+ 0.238ZSU4 + 0.477ZSU5

6.อภิปรายผล
ผลการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มธุรกิจ
ขนส่ งและโลจิ สติ กส์ ในประเทศไทยพบว่า วัฒ นธรรมองค์กร (TCU) ประกอบด้วย ด้านการมี ส่วนร่ วมแบบ
เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิพนั ธกิจ (CU1) ด้านความสอดคล้องต้องกัน (CU2) ด้านความสารถในการปรับตัว (CU3)
ด้านการมุ่งเน้นพันธกิ จ (CU4) และการรับรู ้การสนับสนุ นจากองค์กร(TSU) ประกอบด้วย ด้านผลตอบแทนและ
สวัสดิการ (SU1) ด้านความรู ้ในงานและโอกาสก้าวหน้า (SU2)ด้านความมัน่ คงในการทางาน (SU3) ด้านจิตอารมณ์
(SU4) ด้านการปฏิบตั ิงาน (SU5)มีอิทธิ พลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ของบุคลากรที่ปฏิ บตั ิงานในกลุ่มธุรกิ จ
ขนส่ ง และโลจิ สติ กส์ ในประเทศไทยในภาพรวม (TOR) อยู่ในระดับสู งมาก (R = 0.899) หรื อร้ อยละ 80.80 (R2 =
0.808) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั 2 ที่ต้ งั ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Peter M. Senge (1990) ที่เสนอแนะไว้
ว่าการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ (1) การเป็ นบุ คคลที่ รอบรู ้ (2) การมี
รู ป แบบความคิ ด (3) มี วิ สั ยทั ศน์ ร่ วม (4)การเรี ยนรู ้ เป็ นที ม และ (5) การคิ ด เชิ ง ระบบ สามารถอธิ บ ายได้ว่า
ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะสร้างองค์กรของตัวเองให้เป็ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู ้ (Learning Organization) เพราะการเป็ นองค์ ก รที่ มี ก ารเรี ยนรู ้ จ ะท าให้ อ งค์ ก รและบุ ค ลากรมี
กระบวนการทางานที่ มีประสิ ทธิ ภาพและมีผลการปฏิ บัติงานที่ มีประสิ ทธิ ผลโดยมีการเชื่ อมโยงรู ปแบบของการ
ท างานเป็ นที ม (Team Working) สร้ างกระบวนการในการเรี ย นรู ้ แ ละสร้ า งความเข้า ใจเตรี ยมรั บ กับ ความ
เปลี่ยนแปลงเปิ ดโอกาสให้ทีมทางานและมีการให้อานาจในการตัดสิ นใจ (Empowerment) เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม
ให้เกิ ดบรรยากาศของการคิ ด ริ เริ่ ม (Initiative) และการสร้ างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่ งจะท าให้เกิ ดองค์ก รที่
เข้มแข็งพร้อมเผชิญ กับสภาวะการแข่งขันและยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของหลายท่าน เช่น งานวิจยั ของ Kaiser
(2000) ได้ศึกษาเรื่ อง การกาหนดแผนสู่การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ผลการวิจยั พบว่า องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ตอ้ ง
ประกอบด้วยการสนับสนุ นต่อเนื่ องจากผูน้ า วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และโครงสร้างที่ อธิ บายให้
สมาชิ กเข้าใจการเรี ยนรู ้ วิธีการบริ ห าร บรรยากาศ และแรงจู งใจเป็ นปั จจัยรองลงมา ระบบบริ ห ารอง ค์กรมี
ความสาคัญ การเรี ยนรู ้ส่งผลต่อนวัตกรรมและการประสานกับภายนอกองค์กรงานวิจยั ของ Bayraktaroglu &
Kutanis (2006) ได้ศึ ก ษา การแปลงรู ป โรงแรมสู่ ก ารเป็ น องค์ก รแห่ งการเรี ยนรู ้ พบว่า กลยุท ธ์ ใ หม่ ส าหรั บ
โลกาภิวฒั น์โดยวิเคราะห์กระบวนการแปลงรู ปโรงแรมของตุรกีซ่ ึ งเป็ น องค์กรด้านบริ หาร และปั จจัยความสาเร็ จ
894

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

สาคัญในการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาและรักษาไว้ซ่ ึ งความได้เปรี ยบใน การแข่งขันกระแสท้าทาย
ของโลกาภิ วฒั น์ เพื่ อแสวงหาโอกาสในอนาคตส าหรั บ การพัฒ นาอย่างยัง่ ยืน ของการท่ อ งเที่ ยวตุ รกี ผลการ
วิเคราะห์พบว่าขั้นตอนสาคัญสู่ การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย การสนับสนุนความคิดเชิงนวัตกรรม
เทคโนโลยี จากทุกระดับในองค์กรการแปลงรู ปจิตใจหรื อแบบแผนความคิดผูจ้ ดั การ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
เพื่ อ ให้ เกิ ด การแบ่ ง ปั น วิสั ย ทัศ น์ ข ององค์ก รร่ ว มกัน และการสร้ างสรรค์บ รรยากาศเรี ย นรู ้ อ ย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต (2552) ได้ศึกษาวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิ คมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัดชลบุ รี ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่
ทานายการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้คือการจัดการความรู ้ (x7), วัฒนธรรมองค์กร (x2), เทคโนโลยีที่สนับสนุ น
การเรี ยนรู ้ (x4), สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรี ยนรู ้ (x5) และภาวะผูน้ า (x1) โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.870 มีอานาจการทานายร้อยละ 75.80 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

7. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยทุกกลุ่ม ไม่เฉพาะแค่กลุ่มธุรกิจขนส่ ง และโลจิสติกส์ ที่จดทะเบียนอยูใ่ นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น
2. ควรศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กร และการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร ของพนักงาน
ที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย
3. ควรศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มธุรกิจ
อื่นๆ เช่น กลุ่มธุรกิจพลังงาน/สาธารณูปโภค หรื อกลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นต้น
4. ตัวแปรวัฒนธรรมองค์กร และการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร แล้ว ควรดาเนินการศึกษาตัวแปรอื่น
เพิ่มเติม เช่น ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร แบบของผูน้ า หรื อสภาพแวดล้อมภายนอก-สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ว่า
ตัวแปรดังกล่าวมีอิทธิพลต่อองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ใน
ประเทศไทย มาก หรื อน้อย ในระดับดับใด

8. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่ม
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์
ที่ ก รุ ณ าให้ ค าปรึ ก ษา ข้อ เสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ตรวจแก้ไขงานวิจัย นี้ และติ ด ตามความก้าวหน้าอย่าง
สม่าเสมอ ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้กรุ ณา
สละเวลาอันมีค่ายิง่ ของท่าน ปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือวิจยั จนได้เครื่ องมือที่มีคุณภาพ
ขอขอบคุณ อาจารย์และบุคลากร ของคณะบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด
อย่างสู งที่เป็ นกาลังใจและให้การสนับสนุนการทางานอย่างต่อเนื่ อง ขอขอบคุณทุกท่านที่ยงั ไม่ได้เอ่ยนามที่ได้มี
ส่ วนร่ วมให้งานวิจยั ชิ้นนี้ เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ไปด้วยดี คุณความดี หรื อประโยชน์อื่นใดอันเกิ ดจากงานวิจยั ฉบับนี้
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ผูว้ จิ ยั ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์ที่ให้การศึกษาอบรมสัง่ สอน ให้สติปัญญาและคุณธรรม
อันเป็ นเครื่ องชี้นาความสาเร็ จในชีวติ ของผูว้ จิ ยั ต่อไป
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ ่ งผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กนั แดด
ในจังหวัดสงขลา
MARKETING MIX FACTORS INFLUENCING CONSUMER CHOICE OF
SUNSCREENS PRODUCTS IN SONGKHLA PROVINCE
อาร์ นา เจ๊ ะหลง
E-mail: ana_jung123@hotmail.com
ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์
เศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์กนั แดด ในจังหวัดสงขลา 2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิตภัณ ฑ์กนั แดด ในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผูท้ ี่ เคยซื้ อผลิตภัณฑ์กันแดดที่ อาศัยในจังหวัดสงขลา
จานวน 384 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบโดยใช้ ค่าที
(t-test) และ One Way ANOVA ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์
ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ กั น แดด ในจั ง หวัด สงขลา ตามล าดั บ ในขณะที่ ปั จจั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์กนั แดด
คาสาคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์กนั แดด พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกซื้อ

ABSTRACT
The purpose of this research was to 1) study Marketing Mix factors influencing consumer choice of
sunscreen product in the Songkhla province. 2) Study marketing mix factors influencing consumer choice of
sunscreen product in the Songkhla province. The research samples were 384 consumers who purchased
sunscreen product and lived in Songkhla area by employing questionnaire as the data collection tools. The
statistical methods for analysis were percentage, mean and standard deviation, multiple regression analysis and
difference analysis using t-test and One Way ANOVA. Results were that distribution channels, as well as and
products, affected consumer choice of sunscreens products in Songkhla province in decreasing order of
importance. While demographic factors found that different sex influences the decision to purchase a sun screen
product.
KEYWORDS: Marketing mix, Sunscreen product, Purchase behavior
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
แสงแดดเป็ นประโยชน์ต่อสิ่ งมีชีวิตทั้งมนุษย์ สัตว์ และพืช ซึ่ งการได้รับปริ มาณแสงแดดที่พอเหมาะจะ
กระตุน้ ให้ผิวหนังสร้างวิตามินดี เสริ มสร้างกระดูกให้มีความแข็งแรง แต่หากผิวหนังสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง
เป็ นระยะเวลานาน จะเป็ นสาเหตุก่อให้เกิดปั ญหาของโรคผิวหนัง หรื อจะก่อให้เกิดโรคมะเร็ งผิวหนังตามมาได้
เช่นกัน ซึ่งในประเทศไทยพบจานวนผูป้ ่ วยจากโรคมะเร็ งผิวหนังสูงถึงปี ละ 300-400 รายต่อปี (ไทยรัฐออนไลน์,
19 พฤษภาคม 2557) อย่างไรก็ดี วิธีการป้ องกันแสงแดดสามารถกระทาได้ห มากหลายวิธี เช่ น การหลี กเลี่ ยง
แสงแดดในช่วงเวลากลางวัน การสวมใส่ เสื้ อผ้าสี เข้ม และที่ สาคัญคือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กนั แดดเป็ นประจา
เนื่ องจากผลิตภัณฑ์กนั แดดมีความสามารถในการกรองแสงแดด จึ งช่วยปกป้ องผิวจากรังสี ยวู ี ดังนั้น จากปั ญหา
ดังกล่าว จึงทาให้ผบู ้ ริ โภคหันมาให้ความสาคัญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดมากขึ้น จึงทาให้ตลาด
ผลิตภัณฑ์กนั แดดกลายเป็ นตลาดที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยตั้งแต่ปี 2553- ปี 2558 มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์
กันแดดมีอตั ราการเติบโตโดยเฉลี่ยสู งถึง 10% (Euromonitor, เมษายน 2559)โดยหากพิจารณายอดขายผลิตภัณฑ์
กันแดดนั้น พบว่า มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์กนั แดดในปี 2558 มีมูลค่ารวมสูงถึง 2,579.9 ล้านบาท แบ่งเป็ นผลิตภัณฑ์
ปกป้ องแสงแดด (Sun screen) สาหรั บผูใ้ หญ่ 2,223.2 ล้านบาท ผลิ ตภัณฑ์ภายหลังสัมผัสแสงแดด (After sun)
122.7 ล้านบาท และผลิ ตภัณฑ์ป กป้ องแสงแดดสาหรับ เด็ก 234 ล้านบาท โดยมี ปัจจัยการเติ บโตหลักมาจาก
ผลิตภัณฑ์ปกป้ องแสงแดด (Sun screen) สาหรับผูใ้ หญ่ ที่มีอตั ราการเติ บโตสู งถึง 11% หรื อคิดเที ยบจากมูลค่า
ตลาดเป็ น 2,002.9 ล้านบาท ในปี 2557 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ภายหลังสัมผัสแสงแดด (After sun) มีอตั ราการเติบโต
1.5% จากมูลค่าตลาด 120.9 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ปกป้ องแสงแดดสาหรับเด็กมี อตั ราการเติบโต 1.8% ด้วย
มูลค่าตลาด 229.8 ล้านบาท ตามลาดับ (Euromonitor, เมษายน 2559)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตลาดผลิตภัณฑ์กนั แดดมีอตั ราการเติบโตที่ สูงขึ้น แต่จากผลการวิจยั ของศูนย์วิจยั
กสิ กรไทย เดื อนมีนาคม 2557 พบว่า ผูห้ ญิงวัยทางานในประเทศไทยใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดเป็ นประจา
เพียง 5% เท่านั้น หรื อคิดเป็ นจานวนเพียง 7-8 แสนคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์กนั แดด จากจานวนทั้งหมด 17-25 ล้านคน
จากที่กล่าวมาทั้งหมด จึงทาให้ผวู ้ จิ ยั มองเห็นปั ญหา และโอกาสของตลาดผลิตภัณฑ์กนั แดดที่จะเติบโต
เพิ่มขึ้นในอนาคต จึงเป็ นแรงบันดาลใจให้ผวู ้ จิ ยั สนใจศึกษาปั จจัยในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดด ในเขตสงขลา
เพื่อเป็ นแนวทางประกอบการวางแผนในการกระตุน้ ยอดขาย และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคของ
ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์กนั แดดในแต่ละยีห่ อ้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณ ฑ์กนั แดด ใน
จังหวัดสงขลา
(2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กนั แดด
ในจังหวัดสงขลา

898

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
1. ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2.ปั จจัยด้านราคา (Price)
3. ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)

การตัดสิ นใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์กนั แดดในจังหวัด
สงขลา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
ระเบี ยบวิธีการวิจยั สาหรับการการวิจยั เรื่ อ ง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดด ในจังหวัดสงขลา” ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาการวิจยั เชิงปริ มาณ(Quantitative Research)
โดยได้ดาเนิ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ดาเนิ นการหลังจากการสรุ ปรวบรวมปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์กัน แดด น ามาพัฒ นาเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล พร้ อ มทั้งด าเนิ น การตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เครื่ อ งมื อ แล้ว จึ ง เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และน าข้อ มู ล มาวิเคราะห์ ผ ลการวิจัย เชิ ง ปริ ม าณแล้ว จึ ง สรุ ป รวบรวม
ผลการวิจยั มาประมวลเป็ นข้อเสนอแนะ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์กนั แดด ในจังหวัดสงขลา
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคผลิ ตภัณฑ์กันแดดในจังหวัดสงขลา แต่เนื่ องจากไม่
สามารถระบุ ห รื อทราบขนาดและจานวนที่ แ น่ น อน ดังนั้น ผูว้ ิจัยได้ใช้สู ตรการคานวณตัวอย่างเพื่ อประมาณ
สัดส่ วนของประชากรของ W.G. Cochran, (1953) โดยได้กาหนดระดับความแปรปรวนสูงสุดคือ P = 50% และ q
= 50% หรื อ 0.5 กาหนดระดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่างได้ 5% ดังนั้น
ขนาดตัวอย่างจึงเท่ากับ 384 ตัวอย่าง
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n=

Z2 pq
e2

แทนค่า

n=

1.962 (0.5)(0.5)
0.052
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= 384

4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ จาแนกเป็ น 2 ตัวแปรคือ ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม รายละเอียดดังนี้
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ตัวแปรส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย และปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด
ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กนั แดด ในจังหวัดสงขลา
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กนั แดด ในจังหวัดสงขลา ซึ่งผูว้ ิจยั แบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อ มู ล ด้า นประชากรศาสตร์ และข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสองถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Check list)
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดด ในเขตสงขลา ได้แก่ เนื้ อผลิตภัณฑ์
กัน แดดที่ เลื อ กซื้ อ ค่ า SPF ของผลิ ต ภัณ ฑ์ กัน แดดที่ เลื อ กซื้ อ ความถี่ โ ดยเฉลี่ ยที่ เลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ กัน แดด
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดด ยี่ห้อผลิตภัณฑ์กนั แดดที่เลือกซื้ อ สาเหตุหลักที่ตดั สิ นใจ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์กนั แดด โอกาสในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กนั แดด บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กนั
แดด แหล่งข้อมูลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กนั แดด และสถานที่ที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์กนั แดด ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดด
ในเขตสงขลา โดยข้อมูลส่ วนนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้เครื่ องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ 1 = เห็น
ด้วยน้อยที่สุด 5 = เห็นด้วยมากที่สุด ตามลาดับ
ส่ วนที่ 4 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ กัน แดด โดยใช้เครื่ อ งมื อ ประเภทมาตร
ประมาณค่า เช่นเดียวกับส่วนที่ 3 ของแบบสอบถาม
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดด ในจังหวัดสงขลา ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวม
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามผูบ้ ริ โภค โดยนาแบบสอบถามไปดาเนิ นการสอบถามกับกลุ่มเป้ าหมายในเขต
สงขลาด้วยตนเอง
งานวิจยั นี้ ได้มีการทดสอบความเที่ ยง (Validity) และความเชื่ อถื อได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม
ก่ อนน าไปใช้งานจริ ง โดยผูว้ ิจัยได้ทาการตรวจสอบคาถามในแบบสอบถาม เพื่ อให้ครอบคลุม และตรงกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย จากนั้น ได้มีการทดลองแจกแบบสอบถาม (Pilot Survey) จานวน 10 ชุ ด กับบุ คคล
ทัว่ ไปที่ เคยเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดด ในจังหวัดสงขลา เพื่อทดสอบความเข้าใจ และนาข้อเสนอแนะต่างๆ มา
ปรั บ ปรุ งแบบสอบถาม เพื่ อให้ผูท้ าแบบสอบถามมี ความเข้าใจไปในทิ ศทางเดี ยวกัน จากนั้น ผูว้ ิจัยได้จัด ส่ ง
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แบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้ อหา การจัดเรี ยงคาถาม ลักษณะของ
คาถาม รวมถึงภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม พร้อมทั้งมีการปรับปรุ ง แก้ไข และเพิ่มเติมคาถามในแบบสอบถามให้
ตรงกับประเด็นที่ศึกษาให้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะดาเนินการเก็บข้อมูลจริ ง
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั ซึ่ งกาหนดระดับความเชื่ อมัน่ ไว้ที่ 95%
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่วน ดังนี้
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
1. การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ยวกับ ลัก ษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ข องกลุ่ ม ตัว อย่าง ได้แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
2. การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด และระดับ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์กนั แดดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมาน
1. การวิเคราะห์ Independent-Sample T-Test เพื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่ เป็ น
อิสระต่อกัน
2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่าง
ตัวแปรมากกว่า 2 ตัว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

5. สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กนั แดด ในเขต
สงขลา” จาแนกตามลักษณะการวิเคราะห์ขอ้ มูล รายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง ในจังหวัดสงขลา
ตารางที่ 1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เพศ
อายุ

สถานภาพ

ตัวแปรที่ศึกษา
ชาย
หญิง
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
มากกว่า 40 ปี
โสด
สมรส

จานวน
151
249
41
346
9
4
366
34

901

ร้อยละ
37.8
62.3
10.3
86.5
2.3
1.0
91.5
9.5
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ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายได้ต่อเดือน

ตัวแปรที่ศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
นักเรี ยน/ นักศึกษา
อื่น ๆ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท

จานวน
66
324
10
313
34
21
19
13
82
306
7
5
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ร้อยละ
16.5
81.0
2.5
78.3
8.5
5.3
4.8
3.3
20.5
76.5
1.8
1.3

ที่มา: ผูบ้ ริ โภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์กนั แดดในจังหวัดสงขลา

ตารางที่ 1 ผลการวิจยั ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็ นเพศหญิงร้อยละ 62.3 และเพศ
ชายร้ อยละ 37.8 ตามลาดับ โดยกลุ่ม ตัวอย่างส่ วนใหญ่ อยู่ในช่ วงอายุ 21-30 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 86.5 ของกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งหมด โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 91.5 ซึ่ งส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญา
ตรี คิดเป็ น ร้อยละ 81.0 โดยมีอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 78.3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
และมีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ76.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลาดับ
2. การวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านลักษณะประชากรศาสตร์ กับการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ กันแดด ในจังหวัด
สงขลา
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบความแตกต่างของการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์กนั แดด ในจังหวัดสงขลา จาแนกตามตัวแปร
ต่าง ๆ
ตัวแปร
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา

ชาย
หญิง
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 30 ปี
31 ปี ขึ้นไป
โสด
สมรส
ปริ ญญาตรี หรื อต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า
902

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน P-Value
มาตรฐาน
3.73
0.374
-3.459
3.87
0.393
3.90
0.356
1.297
3.82
0.388
3.82
0.823
1.288
3.73
0.373
3.76
0.436
1.129
3.83
0.376

Sig.
0.001
0.195
0.198
0.260
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ตัวแปร
อาชีพ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน P-Value
มาตรฐาน
3.78
0.387
3.941
3.85
0.431
4.05
0.374
3.88
0.328
3.82
0.381
0.236
3.80
0.440
3.76
0.280
3.92
0.324

นักเรี ยน นักศึกษา
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ข้าราชการ
ธุรกิจส่วนตัว และอื่น ๆ
ต่ากว่า 20,000 บาท
20,000 – 35,000 บาท
35,001 – 55,000 บาท
55,001 บาทขึ้นไป

Sig.
0.004

0.871

ที่มา: ผูบ้ ริ โภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์กนั แดดในจังหวัดสงขลา

จากตารางที่ 2 เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของการตัด สิ น ใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์กัน แดด ในจังหวัดสงขลา
จาแนกตามตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีรายละเอียดดังนี้
เพศ และอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดด ในจังหวัดสงขลาที่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.01 ขณะที่อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน
ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์กนั แดด ในจังหวัดสงขลาอย่างมีนยั สาคัญ
3. ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ กนั แดดในจังหวัดสงขลา
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ สมการถดถอยเชิ งพหุ คูณ ของปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดดใน
จังหวัดสงขลา
Model

Constant
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ปั จจัยด้านการส่งเสริ มทางการตลาด
ปั จจัยด้านราคา

Unstanderdized Coefficients
B
3.082
0.197
0.168
-0.106
0.036

Std. Error
0.330
0.084
0.064
0.058
0.070

Standardized
Coefficients
Beta
0.136
0.165
-0.113
0.032

t

Sig.

9.327
2.362
2.646
-1.815
0.518

0.000
0.019
0.008
0.070
0.605

ที่มา: ผูบ้ ริ โภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์กนั แดดในจังหวัดสงขลา

จากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ของปั จจัยที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์กนั แดดในจังหวัดสงขลา สรุ ปได้ดงั นี้
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- ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และช่ องทางการจัดจาหน่ าย ส่ งผลเชิ งบวกต่อการซื้ อผลิตภัณ ฑ์กันแดดใน
จังหวัดสงขลา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ งสามารถอธิ บายได้วา่ ในการซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดด ผูบ้ ริ โภคให้
ความสาคัญทางด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาหน่าย
- ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้านราคา ไม่ส่งผลเชิงบวกต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดด
ในจังหวัดสงขลาอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ว่าผูบ้ ริ โภคไม่ได้ให้ความสาคัญกับปั จจัยการ
ส่งเสริ มการตลาดและราคาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กนั แดด ในจังหวัดสงขลา

6. อภิปรายผล
จาการศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อ การตัดสิ น ใจเลื อ กซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์กัน แดดของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผล ดังรายละเอียดดังนี้
- ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลเชิงบวกต่อการซื้อผลิตภัณฑ์กนั แดดในจังหวัดสงขลา อย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ ง
อธิ บายได้วา่ ในการซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดด ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญทางด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กนั แดดมี
หลากหลายสู ตรที่เหมาะกับสภาพผิว ผลิตภัณฑ์มีบทพิสูจน์ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือเหมาะแก่การปกป้ องจากแสงแดด
และไม่ทาให้เกิ ดการแพ้ หรื อระคายเคืองผิวโดยผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจยั ของ แคทลียา
วิมล รัตนกิจ (2553) ที่ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โลชัน่ ป้ องกันแสงแดดสาหรับผิวหน้าของผูห้ ญิง ในเขต
จังหวัดปทุมธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญทางด้านคุณสมบัติป้องกันแสงแดด และลดรอยหมองคล้ ามาก
ที่สุด รองลงมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันที่มีชื่อเสี ยง สอดคล้องกับผลวิจยั การศึกษา
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อครี มบารุ งผิวกายเพื่อป้ องกันแสงแดดของ นันทวัลย์ มิตรประทาน (2554)
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับค่า SPF ในการปกป้ องแสงแดดเป็ นปั จจัยหลักในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กนั
แดด การให้ความสาคัญในเรื่ องความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์มีหลากหลายสูตรที่เหมาะกับแต่ละ
สภาพผิว ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นไปในทิ ศทางเดียวกันกับผลการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดต่อการซื้ อครี ม
กัน แดดส าหรั บ ผิ วหน้าของนิ สิ ต มหาวิท ยาลัยนเรศวรของ สิ ริ ภัณ ฑ์ เมฆอ่ า (2558) พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่างให้
ความสาคัญต่อผลิตภัณฑ์กนั แดดที่จะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ หรื อระคายเคืองมากที่สุด
- ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายส่ งผลเชิงบวกต่อการซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดดในจังหวัดสงขลา อย่าง
มีนยั สาคัญ ซึ่งอธิบายได้วา่ ในการซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดด ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญทางด้านสถานที่จดั จาหน่ายต้องมี
ความสะดวกสบายต่อการเลือกซื้ อ สถานที่มีความกว้างขวาง ทันสมัย และระยะเวลาเปิ ด-ปิ ดของช่องทางการจัด
จาหน่ ายมีความเหมาะสมโดยผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับผลการศึ กษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้ อผลิตภัณฑ์ครี มกันแดดของนักศึกมหาวิทยาลัยศิ ลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีของ สิ ริรัตน์ ศิระวัฒนา
นนท์ (2553) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญทางด้านการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถหาซื้อได้ง่าย และมีความ
สะดวกสบาย ซึ่งรวมถึงสถานที่จดั จาหน่ายที่มีความกว้างขวาง ทันสมัย และมีการจัดเรี ยงลาดับผลิตภัณฑ์ในระดับ
สายตา สอดคล้องกับผลวิจัยในการศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการเลือกซื้ อครี มบ ารุ งผิวกายเพื่ อป้ องกัน
แสงแดดของ นัน ทวัล ย์ มิ ต รประทาน (2554) พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างให้ ความสาคัญ กับ ความสะดวกสบายของ
ช่องทางการจัดจาหน่ายในเรื่ องความสะดวกของสถานที่ซ้ือเป็ นลาดับแรก
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- ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาดไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดดในจังหวัดสงขลา
อย่างมีนยั สาคัญ ซึ่ งอธิ บายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคไม่ได้ให้ความสาคัญกับปั จจัยการส่ งเสริ มทางการตลาดในการเลือกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์กนั แดดโดยผลการศึกษานี้ ขดั แย้งกับงานวิจยั ผลวิจยั ของ อุมาพร เจริ ญวานิ ชกุล (2558) ที่ ศึกษาความ
คิดเห็ นของนักศึ กษาปริ ญญาตรี ที่มีต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์โลชัน่ ผิวกายของ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญกับการลดราคาในช่วงเทศกาล หรื อวันสาคัญ ได้แก่ วันปี ใหม่วนั สงกรานต์มากที่สุด ซึ่ ง
เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับการศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการเลื อกใช้โลชัน่ ป้ องกันแสงแดดสาหรับผิวหน้าของ
ผูห้ ญิ งในเขตจังหวัดปทุ มธานี ของแคทลียา วิมลรัตนกิ จ ( 2553) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับบริ การ
เสริ ม ณ จุดขาย ได้แก่ การตรวจสภาพผิว และการแจกสิ นค้าตัวอย่างให้ทดลอง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พร
ทิพย์ วิวิธนาภรณ์ (2557) ที่ศึกษาปั จจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้า
และพฤติ กรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์โลชั่นบารุ งผิวกายยี่ห้อยูเซอริ นในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับพนักงานขาย ณ จุดจาหน่าย เป็ นลาดับแรก
- ปั จจัยด้านราคาไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดดในจังหวัดสงขลา อย่างมีนยั สาคัญ
ซึ่งอธิบายได้วา่ ผูบ้ ริ โภคไม่ได้ให้ความสาคัญกับราคาของผลิตภัณฑ์ โดยผลการศึกษานี้ ขัดแย้งกับวิจยั ของ แคทลี
ยา วิมลรัตนกิจ (2553) ที่ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกใช้โลชัน่ ป้ องกันแสงแดดสาหรับผิวหน้าของผูห้ ญิง ใน
เขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับราคาของผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับการศึกษาปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ครี มกันแดดของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิ ลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ของ สิ ริรัตน์ ศิระวัฒนานนท์ (2553) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับราคาผลิตภัณฑ์มากที่สุด

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) เพื่อเป็ นแนวทางประกอบการวางแผนในการกระตุน้ ยอดขาย และตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคของผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์กนั แดดในแต่ละยี่หอ้ โดยบริ ษทั ต้องคานึ งถึงคุณภาพและช่องทาง
การจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึกเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กนั แดดในเขตสงขลา จึ งควรใช้
ข้อ มู ล วิจัย เชิ ง คุ ณ ภาพเพิ่ ม เติ ม ได้แ ก่ การสนทนากลุ่ ม (Focus Group) หรื อ การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-Depth
Interview) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถาม เพื่อค้นหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในการตัดสิ นใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
กันแดด และสามารถนาไปพัฒ นาและปรับปรุ งผลิ ตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่าง
แท้จริ ง
(2) ควรศึ กษาเพิ่มเติมเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อความจงรักภักดี ของผูบ้ ริ โภค และการซื้ อซ้ า เพื่อนา
ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ ในการรักษาฐานลูกค้าของบริ ษทั ไว้ได้ในระยะยาว
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พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่ วนของวัยรุ่น ในจังหวัดสงขลา
FAST FOOD CONSUMPTION BEHAVIOR OF ADOLESCENTS IN
SONGKHLA PROVINCE
บุษบากร ไกรแสง
E-mail: bussabagorn@hotmail.com
ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์
เศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภค
อาหารจานด่ วน และปั จจัยทางการตลาดที่ มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่ วนของวัยรุ่ นในจังหวัด
สงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ วัยรุ่ นที่บริ โภคอาหารจานด่วนในจังหวัดสงขลา จานวน 400 คน ได้จาก
การสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ค่าสถิ ติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of
variance) ผลการศึกษาพบว่า
1. วัยรุ่ นในจังหวัดสงขลา ที่ มีอายุ อาชีพของผูป้ กครอง ระดับการศึกษา สื่ อโฆษณา และเจตคติต่อการ
บริ โภคอาหารจานด่วนต่างกันมี พฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
2. วัยรุ่ น ในจังหวัดสงขลา ที่ มี เพศ และรายได้ของวัยรุ่ น มี พฤติ กรรมการบริ โภคอาหารจานด่ วนไม่
แตกต่างกัน
3. ด้านความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกับ ปั จ จัยทางการตลาดของวัยรุ่ น ในจังหวัด สงขลา พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างมี
ความเห็นด้วยมากที่สุดว่าปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนของวัยรุ่ น
ในจังหวัดสงขลา ส่ วนปั จจัยด้านช่องทางจัดจาหน่ายปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และปั จจัยด้านราคามีผลต่อพฤติกรรม
การบริ โภคอาหารจานด่วนของวัยรุ่ นในจังหวัดสงขลาในระดับมากตามลาดับ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เป็ น
ประโยชน์ในการขยายรู ปแบบการส่งเสริ มการขายและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของผูป้ ระกอบการ
คาสาคัญ: อาหารจานด่วน วัยรุ่ น พฤติกรรมการบริ โภค

ABSTRACT
This was a survey study aiming at investigating fast food consumption behavior and factors affects of
fast food consumption behavior of adolescents in Songkhla, adolescent income, parents occupation, advertising
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media, rearing type, knowledge of fast food consumption, and attitude toward fast food consumption.
Questionnaire concerning fast food consumption behavior was administered then data were analyzed by
percentage, mean, standard deviation, t-test and One-Way Analysis of Variance. The results were found as
follows:
1. There was a significant difference at .05 level on fast food consumption behavior among that of
adolescents with different age, parents’ occupation, education level, advertising media, and attitude toward fast
food consumption.
2. There was no significant difference on fast food consumption behavior among that of adolescents
with different gender, adolescent income and rearing type.
3. The researching applied by the theory of the marketing factors that the data have the opinion with
the most that the marketing factors to affect the fast food behavior of working people in Songkhla Province, by
the distribution channel factor, the product factor and the price factor has affect to the consumer behavior of
working people in Songkhla Province in respectively high level.
The information and knowledge gained in this study will be useful for expand selling promotions and
new product design of an entrepreneur.
KEYWORDS: Fast Food, Adolescents, Consumption Behavior

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
จากการเปลี่ ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง วัฒ นธรรมและความเจริ ญ ก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารที่ ทนั สมัย ทาให้ประชาชนในปั จจุบนั มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองและบุคคล
ภายในครอบครัว แต่ละครอบครัวจะต้องต่อสู ้กบั ชีวติ และความเป็ นอยูภ่ ายในครอบครัวให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดี แต่
บางครอบครัวนั้นอาจขาดการดูแลเอาใจใส่ ตนเอง เพราะเนื่ องจากต้องออกไปทางาน เพื่อหาเงิ นมาเลี้ยงบุคคล
ภายในครอบครัว ทาให้ชีวิตของแต่ละคนมีพฤติ กรรมที่ รีบเร่ ง ไม่ว่าจะเป็ นความรี บเร่ งในที่ ทางานการติดต่อ
ธุรกิ จ รวมถึงการรับประทานอาหาร ด้วยเหตุน้ ี คนส่ วนใหญ่จึงต้องหาวิธีที่จะจัดการเวลาที่มีอยู่ในแต่ละวันกับ
ภารกิจต่าง ๆ ให้ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเรื่ องการบริ โภคอาหาร ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ตอ้ งให้ความสาคัญเป็ นอย่าง
มาก และเพื่อตามให้ทนั กระแส สังคมไทยจึงได้รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกในเรื่ องของการบริ โภคอาหารเข้า มา
อย่างหลากหลาย มีผลให้วถิ ีการดาเนิ นชีวติ ของคนไทยเปลี่ยนไป และต้องยอมรับว่า “ อาหารจานด่วน ” เป็ นอีก
หนึ่ งทางเลือกสาหรับคนที่ทางานแข่งกับเวลา เพราะอาหารจานด่วนเป็ นอาหารที่สามารถรับประทานได้ไว และ
ประหยัดเวลา แม้วา่ คุณค่าทางอาหารไม่เทียบเท่ากับอาหารจานหลักก็ตาม แต่ระยะหลังบรรดาอาหารจานด่วน มี
ความพยายามปรับปรุ งให้มีสารอาหารและคุณค่าทางอาหารมากขึ้น นอกจากนี้ อาหารจานด่วนยังเพิ่มความนิ ยม
มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่ นใหม่ หรื อกลุ่มวัยรุ่ น สาหรับประเทศไทยพบว่ากลุ่มวัยรุ่ นเป็ นประชากรกลุ่ม
ใหญ่ของประเทศ จากข้อมูลการสารวจของสานักงาน สถิติแห่ งชาติในปี พ.ศ. 2560 พบว่าวัยรุ่ นที่มีอายุระหว่าง
10 -21 มีจานวนถึง 10.23 ล้านคน จากจานวนประชากรทัว่ ประเทศทั้งหมด 65.93 ล้านคน ซึ่ งคิดเป็ นอัตราส่ วน
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ร้อยละ 15.52 ของประชากรทัว่ ประเทศ (สานักงานสถิติแห่ งชาติ,2560) ดังนั้นวัยรุ่ นจึงเป็ นทรัพยากรที่มีบทบาท
และเป็ นกาลังสาคัญ ในการพัฒนาสังคมให้ มีความเจริ ญก้าวหน้าการที่จะพัฒนากลุ่มเด็กวัยรุ่ นให้มีศกั ยภาพสูงสุด
นั้นจาเป็ นต้องมีการ พัฒนาในทุกๆด้านไปพร้อมๆกัน ซึ่ งในด้านสุขภาพอนามัย และภาวะโภชนาการสาหรับเด็ก
วัยรุ่ น นับ ว่าเป็ นปั จจัยสาคัญ มากที่ สุดปั จจัยหนึ่ ง เพราะเป็ นวัยที่ มี การเปลี่ ยนแปลงหลายด้านทั้งทางร่ างกาย
อารมณ์และสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล้วนมีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารของเด็กวัยรุ่ นเป็ นอย่างมาก
ด้วยเหตุผลหลากหลายประการ ไม่วา่ จะเป็ นสภาพแวดล้อมที่อยูอ่ าศัย สังคม และเศรษฐกิจ ล้วนแล้วแต่
ส่งผลต่อการดาเนินชีวติ สังคมในปั จจุบนั มีลกั ษณะอยูใ่ นภาวะที่เร่ งด่วน ต้องเผชิญกับปั ญหานานับปการ จึงทาให้
ทุ ก คนไม่ มี เวลาหั น มาให้ ค วามสนใจกับ การเลื อ กอาหารที่ ถู ก สุ ข ลัก ษณะ จึ งเป็ นที่ น่ าสนใจอย่างยิ่งในการ
ทาการศึ กษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่ ส่งผลให้บริ โภคในกลุ่มวัยรุ่ นตัดสิ นใจเลือกที่ จะบริ โภคอาหารจานด่วน เพื่อเป็ น
ประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์ และวางแผนในการดาเนินงานทางการตลาด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนของวัยรุ่ นในจังหวัดสงขลา
(2) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนของวันรุ่ นในสงขลา

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้ของวัยรุ่ น
5. อาชีพของผูป้ กครอง
6. สื่ อโฆษณา
7. เจตคติต่อการบริ โภคอาหารจานด่วน

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
จานด่วนในจังหวัดสงขลา

ปัจจัยทางการตลาดของอาหารจานด่ วน
1. ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
2. ปั จจัยด้านราคา
3. ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาค้นคว้าวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนของวัยรุ่ นในจังหวัดสงขลา โดยใช้
เครื่ องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็ นการวิจยั ใช้แบบสอบถาม ตามการกาหนด
กรอบในการทาวิจยั ประเภทของการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ วัยรุ่ นที่รับประทานอาหารจานด่วน ในจังหวัดสงขลา
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่ นที่ รับประทานอาหารจานด่วน จานวน 400 ตัวอย่าง ตามกรณี ไม่ทราบ
จานวนประชากร ด้วยสมมติฐานที่ กาหนดว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้สูตรการคานวณ
ตัวอย่าง Cochran, W.G. (1953) เพื่อประมาณสัดส่ วนของประชากร โดยได้กาหนดระดับความแปรปรวนสู งสุ ด
คือ P = 50% และ q = 50% หรื อ 0.5 กาหนดระดับความเชื่ อมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ ม
ตัวอย่างได้ 5% ดังนั้นขนาดตัวอย่างจึงเท่ากับ 384 ตัวอย่าง แต่เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั จึงทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเป็ น 400 ตัวอย่าง
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ จาแนกเป็ น 2 ตัวแปรคือ ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ตัวแปรส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ของวัยรุ่ น อาชีพ
ของผูป้ กครอง สื่ อโฆษณา เจตคติต่อการบริ โภคอาหารจานด่วน และปั จจัยทางการตลาดของอาหารจานด่วน
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนของวัยรุ่ นในจังหวัดสงขลา
สมมติฐานทีใ่ ช้ ในการศึกษาครั้งนี้
1. วัยรุ่ นที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนแตกต่างกัน
2. วัยรุ่ นที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนแตกต่างกัน
3. วัยรุ่ นที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนแตกต่างกัน
4. วัยรุ่ นที่มีรายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนแตกต่างกัน
5. วัยรุ่ นที่มีผปู ้ กครองมีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนแตกต่างกัน
6. วัยรุ่ นที่ได้รับอิทธิพลจากสื่ อโฆษณาต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนแตกต่างกัน
7. วัยรุ่ นที่มีเจตคติในการบริ โภคอาหารจานด่วนที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วน
แตกต่างกัน
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของวัยรุ่ นในจังหวัดสงขลา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ของวัยรุ่ น อาชีพของผูป้ กครอง สื่ อโฆษณา ซึ่งมีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจรายการ (Check List
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารจานด่ วน มี ลกั ษณะเป็ นมาตรส่ วน
ประมาณค่า 3 ระดับ คือ ปฏิบตั ิเป็ นประจา ปฏิบตั ิบ่อยครั้ง และไม่เคยปฏิบตั ิเลย
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ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ เจตคติ ต่อ การบริ โภคอาหารจานด่ วน มี ลกั ษณะเป็ นมาตรส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ปั จจัยทางการตลาดของอาหารจานด่ วน มี ล ักษณะเช่ น เดี ยวกับ
มาตรส่วนในตอนที่ 3
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนของวัยรุ่ นในจังหวัดสงขลา ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูล
จากการตอบแบบสอบถามผูบ้ ริ โภค โดยนาแบบสอบถามไปดาเนินการสอบถามกับกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งได้แก่ กลุ่ม
วัยรุ่ นที่รับประทานอาหารจานด่วน ในจังหวัดสงขลา ด้วยตนเอง
งานวิจยั นี้ ได้มีการทดสอบความเที่ ยง (Validity) และความเชื่ อถื อได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม
ก่อนนาไปใช้งานจริ ง ซึ่ งได้มีการตรวจสอบตามแนวคิดของ (Hair et al., 2010) โดยผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบ
คาถามในแบบสอบถาม เพื่อให้ครอบคลุม และตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั จากนั้นได้มีการทดลองแจก
แบบสอบถาม (Pilot Survey) จ านวน 10 ชุ ด กับ วัย รุ่ น ในจัง หวัด สงขลา เพื่ อ ทดสอบความเข้าใจ และน า
ข้อเสนอแนะต่ าง ๆ มาปรั บ ปรุ งแบบสอบถาม เพื่ อให้ผูท้ าแบบสอบถามมี ค วามเข้าใจไปในทิ ศทางเดี ยวกัน
จากนั้นผูว้ ิจยั ได้จดั ส่ งแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้ อหา การจัดเรี ยง
คาถาม ลักษณะของคาถาม รวมถึงภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม พร้อมทั้งมีการปรับปรุ ง แก้ไข และเพิ่มเติมคาถาม
ในแบบสอบถามให้ตรงกับประเด็นที่ศึกษาให้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ก่อนเก็บข้อมูลจริ ง
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยั ซึ่งกาหนดระดับความเชื่อมัน่ ไว้ที่ 95%
โดยดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ของวัยรุ่ น
อาชีพของผูป้ กครอง สื่ อโฆษณา เจตคติต่อการบริ โภคอาหารจานด่วน พฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วน และ
ปั จจัยทางการตลาด โดยแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นาเสนอในรู ปตารางประกอบความ
เรี ยง
2. เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนของวัยรุ่ นใน
จังหวัดสงขลา จาแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ของวัยรุ่ น อาชีพของผูป้ กครอง สื่ อโฆษณา เจต
คติต่อการบริ โภคอาหารจานด่วน โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ANOVA หรื อ F-test นาเสนอในรู ปตารางประกอบความเรี ยง

5. สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนของวัยรุ่ นในจังหวัดสงขลา” จาแนกตามลักษณะ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล รายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง ในจังหวัดสงขลา
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ตารางที่ 1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพของผูป้ กครอง สื่ อโฆษณา
ตัวแปรที่ศึกษา
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
136
34.0
หญิง
263
66.0
อายุ
10-12 ปี
96
24
13-16 ปี
199
49.75
17-21 ปี
105
26.25
ตัวแปรที่ศึกษา
จานวน
ร้อยละ
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษา
13
3.3
ระดับมัธยมศึกษา
119
29.8
ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป
268
67.0
รายได้เฉลี่ยต่อวัน
ต่ากว่า 100 บาท
83
20.8
100-200 บาท
236
59.0
มากกว่า 200 บาท
81
20.3
อาชีพของผูป้ กครอง ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
101
25.3
พนักงานบริ ษทั เอกชน
66
15.0
เกษตรกรรม
90
22.5
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
110
27.5
อื่น ๆ
39
9.75
สื่ อโฆษณา
โทรทัศน์
255
63.8
วิทยุ
11
2.8
ป้ ายโฆษณา
80
20.0
ใบปลิว
20
5.0
วารสาร/ นิตยสาร
10
2.5
หนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
24
6
วัยรุ่ นในจังหวัดสงขลา ที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ66 และเป็ น
เพศชายร้อยละ 34 ส่ วนใหญ่มีอายุ 13-16 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 49.75 มีระดับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
คิดเป็ นร้อยละ 67 มีรายได้ต่อวันเฉลี่ย 100-200 บาท คิดเป็ นร้อยละ 59 ผูป้ กครองมีอาชีพประกอบธุรกิจส่ วนตัว
มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 27.5 ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาหารจานด่วนจากสื่ อโทรทัศน์ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
63.8 รองลงมาจากสื่ อป้ ายโฆษณา คิดเป็ นร้อยละ 20
2. การทดสอบสมมติฐานโดยเปรียบเทียบความแตกต่ างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
จานด่ วนของวัยรุ่ น ตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ของเด็กวัยรุ่ น อาชีพผู้ปกครอง สื่ อโฆษณา และ
เจตคติการบริโภคอาหารจานด่ วน สรุปได้ ดงั นี้
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนกับตามตัวแปรเพศ
เพศ
N
Mean
Std. Deviation
t
P-Value
ชาย
136
2.77
0.671
1.373
0.170
หญิง
263
2.66
0.715
*ระดับนัยสาคัญ .05, **ระดับนัยสาคัญ .01

ตารางที่ 2 แสดงว่า เพศที่แตกต่างกันของวัยรุ่ นในจังหวัดสงขลา มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วน
ที่ ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องตามข้อสมมติ ฐานข้อที่ 1 ที่ ว่าวัยรุ่ น ที่ มีเพศต่างกัน มี พฤติ กรรมการบริ โภค
อาหารจานด่วนแตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนกับเจตคติ
เจตคติต่อการบริ โภคอาหารจานด่วน
N
Mean Std. Deviation
t
P-Value
ระดับดี
141
2.97
0.691
7.070
0.000**
ระดับปานกลาง
259
2.06
0.702
*ระดับนัยสาคัญ .05, **ระดับนัยสาคัญ

ตารางที่ 3 แสดงว่า วัยรุ่ นในจังหวัดสงขลา ที่ มีเจตคติต่อการบริ โภคอาหารจานด่ วนที่ แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยวัยรุ่ นที่มีเจตคติต่อ
การบริ โภคอาหารจานด่วนระดับดี มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนดีกว่าวันรุ่ นที่ มีเจตคติต่อการบริ โภค
อาหารจานด่วนระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับข้อสมมติฐานข้อที่ 7
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วน จาแนกตามอายุ
ระดับการศึกษา รายได้ของวัยรุ่ น อาชีพผูป้ กครอง สื่ อโฆษณา
ตัวแปร
ความแปรปรวน
df
SS
MS
F
P-Value
1. อายุ
ระหว่างกลุ่ม
2
0.433
0.217 3.450 0.033*
ภายในกลุ่ม
398
22.423
0.063
รวม
400
22.856
2. ระดับการศึกษา
ระหว่างกลุ่ม
2
0.371
0.185 2.944 0.054
ภายในกลุ่ม
398
22.485
0.063
รวม
400
22.856
3. รายได้ของวัยรุ่ น
ระหว่างกลุ่ม
2
0.331
0.110 1.741 0.158
ภายในกลุ่ม
398
22.525
0.063
รวม
400
22.856
4. อาชีพผูป้ กครอง
ระหว่างกลุ่ม
2
3.331
0.666 12.077 0.000**
ภายในกลุ่ม
398
19.525
0.055
รวม
400
22.856
5. สื่ อโฆษณา
ระหว่างกลุ่ม
2
0.694
0.231 3.716 0.012*
ภายในกลุ่ม
398
22.162
0.062
รวม
400
22.856
*ระดับนัยสาคัญ .05, **ระดับนัยสาคัญ .01
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จากตาราง 4 แสดงว่า วัยรุ่ นในจังหวัดสงขลา ที่ มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 2 ที่ ว่าวัยรุ่ นที่ มีอายุต่างกันมี
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนแตกต่างกัน วัยรุ่ นในจังหวัดสงขลา ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรม
การบริ โภคอาหารจานด่วนไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติ ฐานข้อ 3 ที่ ว่า วัยรุ่ นที่ มีระดับการศึ กษา
ต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนแตกต่างกัน วัยรุ่ นในจังหวัดสงขลา ที่มีรายได้ต่างกันมีพฤติกรรม
การบริ โภคอาหารจานด่ วนไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่ส อดคล้องกับสมมติ ฐานข้อ 4 ที่ ว่าวัยรุ่ น ที่ มี รายได้ต่างกัน มี
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนแตกต่างกัน วัยรุ่ นในจังหวัดสงขลา ที่ผปู ้ กครองมีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรม
การบริ โภคอาหารจานด่วนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐาน ข้อ5
ที่วา่ วัยรุ่ นที่ผปู ้ กครองมีอาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนแตกต่างกัน วัยรุ่ นในจังหวัดสงขลา ที่
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาหารจานด่วนจากสื่ อโฆษณาต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 6 ที่ว่า วัยรุ่ นที่ ได้รับสื่ อโฆษณาต่างกัน มี
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนแตกต่างกัน
3. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจาน
ด่ วน ของวัยรุ่น ในจังหวัดสงขลา
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนของวัยรุ่ น ในสงขลา
ปั จจัยทางการตลาด
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อธิบายผล
ด้านผลิตภัณฑ์
3.502
0.790
เห็นด้วยมาก
ด้านราคา
3.423
0838
เห็นด้วยมาก
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.109
0.708
เห็นด้วยมาก
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
4.330
0.674
เห็นด้วยมากที่สุด
จากผลการศึ กษาในภาพรวมสรุ ปได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยมากที่สุดว่าปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนของวัยรุ่ นในจังหวัดสงขลา ส่ วนปั จจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปั จจัยด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนของกลุ่มวัยรุ่ นใน
จังหวัดสงขลา ในระดับมากตามลาดับ

6. อภิปรายผล
จากการศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนของวัยรุ่ นในจังหวัดสงขลา อภิปรายผลการศึกษาได้
ดังนี้
วัยรุ่ นในจังหวัดสงขลา ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง หมายถึงมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วน 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่
ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ 13-16ปี เป็ นกลุ่ ม วัย รุ่ น ซึ่ งเป็ นวัยที่ ติ ด เพื่ อ นชอบรวมกลุ่ ม กัน เพื่ อ จัด เลี้ ย งสั ง สรรค์ มี
พฤติกรรมเลียนแบบ ชอบลองของใหม่ กลุ่มวัยรุ่ นบางกลุ่มมีค่านิยมที่วา่ การบริ โภคอาหารฟาสต์ฟดเป็
ู้ นเรื่ องที่โก้
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เก๋ และทันสมัย (รัชนีกร เศรษโฐ. 2556) ค่านิยมใดก็ตามที่มาจากตะวันตกมักจะเป็ นสิ่ งที่นาสมัยและในสังคมเมือง
ปั จจุบนั ต้องการความรี บเร่ ง ต่างคนก็พยายามใช้เวลาว่างให้มีค่ามากที่สุดสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งเสริ มให้คนในสังคม
เมื องให้ความสาคัญกับ อาหารจานด่ วนมาก โดยเฉพาะอาหารจานด่ วนที่ เปิ ดให้บริ การในประเทศไทยมี การ
แข่งขันกันสูงมากจึงมักมีการโฆษณาสิ นค้ารู ปแบบใหม่ ๆ ให้ลองอยูเ่ สมอ อีกทั้งมีการจัดสถานที่ต้ งั ของร้านให้มี
ความสะดวกในการหารับประทาน มีความหรู หรา สะอาดและรสชาติแปลกใหม่ให้ลองเสมอเพราะเป็ นอาหารที่
แตกต่างจากอาหารไทยทัว่ ไป อี กทั้งร้านอาหารจานด่วนเป็ นที่ แสดงออกถึ งความมีอิสระของวัยรุ่ นในการทา
กิ จกรรมต่าง ๆ เช่ น การทาการบ้านเป็ นกลุ่ม ๆ การจัดเลี้ยงวันเกิ ด การใช้เป็ นแหล่งนัดพบในโอกาสต่างๆ แต่
เนื่ องจากอาหารจานด่วนที่มีขายทัว่ ไปในจังหวัดสงขลาจะมีราคาค่อนข้างสู ง เพราะเป็ นร้านระดับที่มีการตกแต่ง
ร้ านหรู ก ว่าร้ านขายอาหารทั่ว ไป ประกอบกับ วัย รุ่ น ส่ ว นใหญ่ ย งั ไม่ มี รายได้เป็ นของตนเอง ต้อ งรอรั บ จาก
ผูป้ กครอง และรายได้ที่ได้รับอาจไม่มากพอที่ จะซื้ ออาหารจานด่วนมารับประทานเป็ นประจา การศึ กษาครั้งนี้
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุ นิสา พิลาสกุล (2550) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ฟาสต์ฟดู้ การบริ โภคแบบใหม่ใน
สังคมไทย พบว่าร้านอาหารจานด่วนเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ โภคใช้เวลาในร้านอาหารจานด่วนได้อย่างเป็ นอิสระใน
การทากิ จกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การพบปะสังสรรค์ การทาการบ้านและอ่านหนังสื อ สาหรับการศึ กษาปั จจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ของวัยรุ่ นในจังหวัดสงขลาที่ ส่งผลต่อการพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนพบว่าเพศที่
ต่างกันมีพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึ กษาของ เฉลียว อังคสุ วรรณ
(2551), ศลาลิน ดอกเข็ม (2554) ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนแบบชาวตะวันตก และ
การบริ โภคอาหารของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามลาดับ โดยระบุวา่ พฤติกรรมการพบว่าเพศที่แตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารไม่มีความแตกต่างกัน และผลการวิจยั ยังระบุอีกว่า อายุ และรายได้ที่แตกต่างกัน
มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารจานด่ วนแตกต่างกัน ขณะที่ ระดับ การศึ กษาที่ แ ตกต่ างกัน ไม่ ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนไม่ (เฉลียว อังคสุวรรณ, 2551)

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) จากผลการศึกษาที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านการส่งเสริ มทางการตลาดว่ามี
ผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนมากที่สุด ดังนั้นเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ผูจ้ าหน่ายอาหาร
จานด่วนควรขยายรู ปแบบการส่งเสริ มการขายแบบต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพิ่มการโฆษณาและประชาสัมพันธ์รูปแบบ
ต่าง ๆ ผ่านสื่ อต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และเพื่อจูงใจให้เกิด
กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
(2) ผูจ้ ดั จาหน่ายอาหารจานด่วน ผูจ้ ดั จาหน่ายควรศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่าง
จริ งจัง ตลอดจนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกลุ่ม เพื่อให้ผูบ้ ริ โภค
อาหารจานด่วนได้รับความพึงพอใจสูงสุด
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนในกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เช่น กลุ่มวัยทางาน
(2) ควรศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนของวัยรุ่ นในเขตพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
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ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์
สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะงาน และความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจ
เนอเรชัน่ วายที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจอาหาร และ เครื่ องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)
เพื่อเปรี ยบเที ยบระดับความคิดเห็ นที่ มีต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ที่ปฏิ บตั ิงาน
หมวดธุรกิจอาหาร และเครื่ องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
(3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย
ที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจอาหาร และ เครื่ องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างคือ
บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจอาหาร และ เครื่ องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย จานวน 528 คนเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า Rating Scale ที่มี
ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.979 สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลคือค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติทีค่าสถิติเอฟและการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สันผลการศึกษาพบว่า. ผลการศึกคุณลักษณะงาน และความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่
ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจอาหาร และ เครื่ องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า อยูใ่ นระดับ
มาก ทั้งในภาพรวม และรายด้าน ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่ม
เจเนอเรชัน่ วาย ที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจอาหาร และเครื่ องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึ กษา ระยะเวลาในการปฏิ บัติงาน
และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุ คลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ที่
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ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจอาหาร และเครื่ องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลศึ กษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะงาน ที่ มีต่อความผูกพันต่อองค์กร ของ
บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจอาหาร และ เครื่ องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยพบว่า ในภาพรวมคุณลักษณะงาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น วายอยู่ในระดับ สู งที่ สุ ด (r=0.872) อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 เมื่ อพิ จารณารายด้าน พบว่ามี
ความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับสูง
คาสาคัญ: คุณลักษณะงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กร บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมี การจัดโครงสร้างกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Group) และหมวด
ธุรกิจ (Sector) ของบริ ษทั ที่จดทะเบียน ทั้งสิ้ น 8 กลุ่มและมีหมวดธุรกิจ ทั้งสิ้ น 28 หมวด โดยหมวดธุรกิจอาหาร
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และเครื่ องดื่มนั้น อยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร หมวดธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มนั้น จะผลิตอาหารโดยแปรรู ป
จากผลิตผลทางการเกษตร ประกอบกิจการร้านอาหาร ตัวแทน จาหน่ายอาหาร รวมถึงผูผ้ ลิตเครื่ องดื่มต่าง ๆ ทั้งนี้
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทาให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะยาว เพิ่มความยืดหยุน่ ในการ
บริ หารการเงิน ตลอดจนช่วยเสริ มสร้างภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ สิ่ งเหล่านี้ ก็คือการสร้างโอกาสในการต่อ
ยอดให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมัน่ คง สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามา ร่ วมงานกับบริ ษทั ได้ง่ายขึ้นอีก
ด้วย การให้บุคลากรของบริ ษทั มีโอกาสเข้ามาถือหุ ้นเมื่อบริ ษทั เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์น้ นั
เป็ นกลยุทธ์ที่สาคัญประการหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจ และ ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถไว้กบั บริ ษทั เพราะจะ
ช่ ว ยให้ เกิ ด ความรู ้ สึ ก มี ส่ ว นร่ ว มในความเป็ นเจ้าของกิ จ การ และทุ่ ม เทการท างานให้ กับ บริ ษ ัท อย่างเต็ ม ที่
นอกจากนี้ ยงั เพิ่มโอกาสที่จะดึงดูดบุคลากรใหม่ที่มีความสามารถเข้ามาร่ วมงานกับบริ ษทั มากขึ้น ส่ งผลให้ธุรกิจ
ประสบความสาเร็ จและสามารถรองรับการเติบโตในระยะยาวอีกด้วย (ที่ มา: https://www.innobizmatching.org
สื บค้น เมื่ อวัน ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560) จากผลการสารวจของ เฮร์ กรู๊ ป ที่ ได้ทาการสารวจอัตราการลาออกของ
พนักงานในปี 2559ของภาคธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มในประเทศไทย พบว่า มีอตั ราการลาออกของพนักงานสู ง
ถึง 23.4%และตาแหน่งที่ลาออกมากที่สุด คือ พนักงานระดับปฏิบตั ิการ โดยบุคลากรที่ลาออกจะมีอายุอยูใ่ นช่วง
22-36 ปี ซึ่ งเป็ นบุ คลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย (สื บค้นข้อมูลจาก www.haygroup.com เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2560) ทั้งนี้บุคลากรขององค์กรเปรี ยบเสมือนทรัพยากรที่มีค่ามหาศาล อีกทั้งยังเป็ นสิ่ งที่องค์กรต้องรักษาและต้อง
ลงทุนเพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสม กับความต้องการขององค์กรในระยะ
ยาว (กรกฏ พลพานิช, 2540) เนื่องจากการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายขององค์กรได้น้ นั
ต้องอาศัยปั จจัยทางด้านกาลังคนเป็ นสาคัญ ดังนั้นการบริ หารเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถเหมาะสม
เข้ามาปฏิบตั ิงานในองค์กรก็จะส่ งผลต่อความเจริ ญเติบโตขององค์กร สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานใน
องค์ ก ร และก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ส่ ว นรวมการที่ อ งค์ ก รใดจะบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพนั้น จะต้องปฏิบตั ิภารกิจหน้าที่ของการบริ หารงานให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนการจัดคน
เข้าทางานขณะปฏิ บตั ิงาน พัฒนาบุคลากร และที่ สาคัญองค์กรต้องบารุ งรักษาบุคลากร ตลอดจนการสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ซึ่ งจะต้องกระทาเป็ นกระบวนการต่อเนื่ องสัมพันธ์กนั จากที่ กล่าวมาข้างต้น จะ
เห็ นได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กร ขึ้ นอยู่กับปั จจัยหลายประการ เช่นเพื่อนร่ วมงาน ภาวะผูน้ า การรับรู ้ถึงความ
ยุติธรรมภายในองค์กร การสนับสนุนขององค์กร การสนับสนุ น ของผูบ้ งั คับบัญชา ประสบการณ์ในการทางาน
โดยเฉพาะลักษณะของงานและความคาดหวังเกี่ยวกับงานดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงควรมีนโยบายในการบริ หารจัดการ
ปั จจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อสร้างให้บุคลากรในองค์กร เกิ ดความรู ้สึกผูกพันต่อองค์กร ซึ่ งจะนาไปสู่ การแสดง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร เป็ นพฤติกรรมเชิงความคิดสร้างสรรค์ และมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี ซึ่งจะ
ส่งผลต่อผลกาไรขององค์กร (Willium G. Castellahno, 2012) แต่จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า ยัง
ไม่มีการศึกษาถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยเฉพาะบุคลากรกลุ่มเจ
เนอเรชัน่ วายที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย
เหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน ว่ามีความสัมพันธ์และมีอิทธิ พล
ต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่ม เจเนอเรชัน่ วาย ที่ ปฏิ บตั ิงานหมวดธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่ มจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะงาน และความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ที่ ปฏิบตั ิงาน
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ที่
ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจาแนกตามปั จจัย
ส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอ
เรชัน่ วายที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจอาหาร และเครื่ องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในการศึ กษาวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากร
กลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่ ปฏิ บตั ิงานหมวดธุรกิ จอาหารและเครื่ องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องพบว่ามีตวั แปรที่ เกี่ยวข้อง สามารถนามาพัฒนาเป็ นกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ได้ดงั นี้
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพการสมรส
4.ระดับการศึกษา
5.ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน

ความผูกพันต่ อองค์ กร
1. การยอมรับองค์กร
2. การใช้ความสามารถเพื่อองค์กร
3. ความต้องการเป็ นสมาชิกขององค์กร

ปัจจัยคุณลักษณะงาน
1. ความหลากหลายของทักษะ
2. ความชัดเจนของงาน
3. ความสาคัญของงาน
4. ความมีอิสระในการตัดสิ นใจในงาน
5. การได้รับข้อมูลย้อนกลับ

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual Framework )
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานที่ มีต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอ
เรชัน่ วายที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในครั้งนี้
ใช้วิทยาการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research Methodology) โดยนาข้อมูลเชิ งประจักษ์จากประสบการณ์
จริ งมาตรวจสอบกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดขึ้นจากหลักการแนวคิดและทฤษฎี
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนัก งานที่ ป ฏิ บัติงานหมวดธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่ ม ที่ จ ด
ทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 35 บริ ษทั มีบุคลากรทั้งสิ้น 23,317 คน (ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, 2560) เท่านั้น
กลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดย
ใช้ตารางการกาหนดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan (1970) จะได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ท้ งั สิ้ น
จานวน 377 คน แต่จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ (Mailing) เป็ นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ ผูต้ อบมักไม่ให้ความร่ วมมื อเท่ าที่ ควร หรื อหมายถึ งสัดส่ วนที่ ผูต้ อบจะส่ งแบบสอบถามคื น
(Response Rate) ค่อนข้างต่า ผูว้ จิ ยั จึงประมาณอัตราการตอบกลับเป็ น 377 + (377x 0.4 ) = 528 คน (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2549) เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล และเป็ นการสารอง หรื อลดความคลาดเคลื่อนจากการ
ตอบแบบสอบถาม ของกลุ่มตัวอย่าง กรณี ที่มีการส่ งแบบสอบถามคืนค่อนข้างต่า และเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน น่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น จากกรณี การตอบแบบสอบถามบางฉบับไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจานวนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ จานวน 528 คน ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงแจกแบบสอบถามไปยังพนักงาน ที่ปฏิบตั ิงานใน
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ในประเทศไทย จานวนทั้งสิ้น 528 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากร
กลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่ ปฏิ บตั ิงานหมวดธุรกิ จอาหารและเครื่ องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องมีตวั แปรที่ เกี่ยวข้อง3ตัวแปรได้แก่ตวั แปรด้านปั จจัยส่ วน
บุคคล ตัวแปรด้านปั จจัยคุณลักษณะงานและตัวแปรด้านความผูกพันต่อองค์กร
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอ
เรชัน่ วายที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งนี้ ใช้
วิทยาการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research Methodology) ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
วิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั บุคลากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 528 คน
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีหนังสื อขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อทาวิจยั ที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม
2. ผูว้ จิ ยั ส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผูว้ จิ ยั ได้
นาส่ งและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในบางส่ วน และบางส่ วนใช้การส่งทางไปรษณี ยใ์ ห้กบั ผูป้ ระสานงานซึ่ ง
ปฏิ บตั ิงานอยูภ่ ายในองค์กรธุรกิจ ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ดาเนิ นการติดตามครั้งที่ 2 และ 3 โดยวิธีการส่ ง
แบบสอบถามไปให้ใหม่ โทรศัพท์สอบถาม และติดตามด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ที่สุด
3. ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลในลาดับต่อไปโดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
4.7 สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ โดยใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) วิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อคานวณหาค่าสถิติต่อไปนี้ โดยกาหนดระดับความมีนยั สาคัญ.05
1.วิเคราะห์สถานภาพทัว่ ไปผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
งาน และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
2.วิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ ความคาดหวังในการปฏิ บัติงาน คุ ณลักษณะงาน และความผูกพันต่อ
องค์กร โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.วิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นระหว่างเพศ หรื อตัวแปรที่แยกเป็ น 2 ระดับทดสอบโดย
ใช้สถิติที t-test (Independent)
4.วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นระหว่าง อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน และระยะเวลาที่
ปฏิ บัติ งาน หรื อ ตัวแปรที่ มากกว่า 2 ระดับ ขึ้ น ไป โดยใช้ส ถิ ติ เอฟ (F-test : One-way ANOVA) กรณี ที่ ผลการ
ทดสอบมี ค วามแตกต่ างอย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ผูว้ ิจัยจะด าเนิ น การทดสอบรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่
(Scheffe' method)
5.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานกับความผูกพันที่มีต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจ
เนอเรชัน่ วาย ที่ ปฏิบตั ิงานหมวดธุ รกิจอาหาร และเครื่ องดื่มในประเทศไทย ใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สนั
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ตารางที่1 ความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณ ลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์กรในภาพรวม โดยใช้ค่าสัมประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ความผูกพันต่ อองค์ กร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
คุณลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบัตงิ านหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่ ทีจ่ ดทะเบียน
r
p-value
ในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
1. ด้านการยอมรับองค์กร
0.757**
0.000
2. ด้านการใช้ความสามารถเพื่อองค์กร
0.804**
0.000
3. ด้านความต้องการเป็ นสมาชิกขององค์กร
0.819**
0.000
รวม
0.872**
0.000
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ0.01
จากตารางที่ 1พบว่าคุณลักษณะงาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่ น วายอยู่ใ นระดั บ สู ง ที่ สุ ด (r=0.872) เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ด พบว่ า คุ ณ ลัก ษณะงานในภาพรวม มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรด้านความต้องการเป็ นสมาชิก ขององค์กรอยูใ่ นระดับสู งที่ สุด (r=0.819)
รองลงมาคื อ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก รด้านการใช้ค วามสามารถเพื่ อ องค์ก ร อยู่ในระดับ สู ง
(r=0.804) และมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรด้านการยอมรับองค์กร อยูใ่ นระดับสู ง (r=0.757) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ตามลาดับ

5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจ
เนอเรชัน่ วาย ที่ ปฏิ บัติงานหมวดธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่ มที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้ความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ที่ปฏิบตั ิงานหมวด
ธุ ร กิ จ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยอยู่ใ นระดับ มาก ( x =3.74 ;
S.D.=0.78) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทั้ง 3 ด้าน โดยด้านการยอมรับองค์กรมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด ( x
=3.87 ; S.D.=0.80) รองลงมาคื อ ด้านการใช้ค วามสามารถเพื่ อองค์กร ( x =3.73 ; S.D.=0.84) และมี ด้านความ
ต้องการเป็ นสมาชิกขององค์กร( x =3.62 ; S.D.=0.88) ตามลาดับเมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ด้านการยอมรับ
องค์กร มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก( x =3.87 ; S.D.=0.80) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ทั้ง 5
ข้อเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ท่านรู ้สึกภูมิใจเมื่อได้ยินบุคคลอื่นกล่าวถึงองค์กรในทางที่ ดีมี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( x =4.02 ; S.D.=0.91) รองลงมาคื อ ท่ านรู ้สึกภูมิใจเมื่อที่ ได้ทางานในองค์กรที่ มีชื่อเสี ยงนี้ ( x =
3.88 ; S.D.=0.95) ท่านรับรู ้วา่ องค์กรที่ท่านปฏิบตั ิงานอยู่ อานวยประโยชน์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม( x =
3.87 ; S.D.=0.82) ท่านรู ้สึกภูมิใจ เมื่อได้รับรู ้วา่ องค์กรให้การสนับสนุนการปฏิ บตั ิงานของท่านอย่างเต็มที่ ( x =
3.85 ; S.D.=0.87) และท่านมีพฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริ มภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างสม่าเสมอ( x =3.73 ; S.D.=0.88)
ตามลาดับ ด้านการใช้ความสามารถเพื่อองค์กร มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.73 ; S.D.=0.84) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ทั้ง 5 ข้อเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ท่านเต็มใจและยินดี ที่
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จะปฏิ บัติ ต ามนโยบายขององค์ก รอย่า งเคร่ ง ครั ด มี ค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด ( x =3.86 ; S.D.=0.92) รองลงมาคื อ ท่ า น
ปฏิ บตั ิงานที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู ้ความสามารถ เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และความสาเร็ จขององค์กร
( x =3.79 ; S.D.=0.93) ท่านนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ท้ งั จากภายนอกและภายใน
องค์กรมาใช้ในการพัฒนางานและปรับปรุ งงานให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง ( x =3.73 ; S.D.=0.97) ท่านคิดริ เริ่ มวิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุ งการทางานให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ( x =3.68 ; S.D.=0.95) และท่านเต็มใจที่
จะท างานต่ อ ให้ เสร็ จ ถึ งแม้ว่าจะเลยเวลาเลิ ก งานไปแล้วหรื อ น างานไปท าต่ อ ที่ บ้าน ( x =3.63 ; S.D.=1.06)
ตามล าดับ ด้านความต้อ งการเป็ นสมาชิ กขององค์กร มี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ใ นระดับ มาก ( x =3.62 ; S.D.=0.88) เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ทั้ง 5 ข้อเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ท่านภูมิใจ
ที่ ท างานในองค์ ก รแห่ ง นี้ เป็ นเวลานาน และรู ้ สึ ก ว่า เป็ นส่ ว นหนึ่ งขององค์ ก ร มี ค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด ( x =3.79 ;
S.D.=0.96) รองลงมาคื อ ท่ านมี ค วามเข้าใจและยิน ดี ป ฏิ บัติต ามค่านิ ย มที่ ส อดคล้องกับ เป้ าหมายขององค์ก ร
( x =3.72 ; S.D.=0.97) ท่านภูมิใจที่ ได้ปฏิ บัติงานกับองค์กรนี้ และตั้งใจปฏิ บัติงานต่อไปจนกว่าจะเกษี ยณอายุ
( x =3.60 ; S.D.=1.00) ท่านเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรอย่างสม่าเสมอ ( x =3.59 ; S.D.=1.04) และท่านไม่
คิดจะไปปฏิ บตั ิงานที่ องค์กรอื่น แม้วา่ จะได้รับตาแหน่ งและเงิ นเดือนที่ ดีกว่า ( x =3.43 ; S.D.=1.08) ตามลาดับ
การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจ
อาหารและเครื่ องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยพบว่าบุคลากรที่มีเพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อความผูกพัน
ต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ที่ปฏิ บตั ิงานหมวดธุรกิ จอาหารและเครื่ องดื่มที่จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คุณลักษณะงาน มีความสัมพันธ์กบั
ความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย อยู่ในระดับสู งที่สุด (r=0.872) เมื่อพิจารณารายละเอียด
พบว่า คุณลักษณะงานในภาพรวม มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรด้านความต้องการเป็ นสมาชิก ของ
องค์ ก รอยู่ใ นระดับ สู ง ที่ สุ ด (r=0.819) รองลงมาคื อ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก รด้า นการใช้
ความสามารถเพื่อองค์กร อยูใ่ นระดับสู ง (r=0.804) และมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรด้านการยอมรับ
องค์กร อยูใ่ นระดับสูง (r=0.757) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ตามลาดับ

6. อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาความสัมพัน ธ์ระหว่างคุ ณ ลัก ษณะงานมี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความผูก พัน ต่ อองค์ก ร ของ
บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจอาหาร และเครื่ องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย พบว่า คุณลักษณะงาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายใน
ภาพรวม อยูใ่ นระดับสู งที่สุด (r=0.872) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า คุณลักษณะงาน มีความสัมพันธ์กบั ความ
ผู ก พัน ต่ อ องค์ก รด้า นความต้อ งการเป็ นสมาชิ ก ขององค์ก รอยู่ใ นระดับ สู ง ที่ สุ ด (r=0.819) รองลงมาคื อ มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพัน ต่อองค์กรด้านการใช้ความสามารถเพื่อ องค์กร อยู่ในระดับสู ง (r=0.804) และมี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรด้านการยอมรับองค์กร อยูใ่ นระดับสูง (r=0.757) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ 0.01ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั 2 ที่ ต้ งั ไว้ สามารถอธิ บายได้ว่าการที่ บุคลากรขององค์กรจะเกิ ด
ความผูกพันต่อองค์กร มีความรู ้สึกว่าตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร พร้อมที่จะอุทิศตน อุทิศเวลาทุ่มเทแรงกาย
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แรงใจให้กบั องค์กรได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้น ๆ ได้รับการตอบสนองจากองค์กรในด้านต่าง ๆปั จจัยที่ก่อให้เกิดความ
ผูกพันต่อองค์กรด้านความรู ้สึก คือ การรับรู ้ลกั ษณะงาน ได้แก่ความมีอิสระในการทางาน ลักษณะเฉพาะของงาน
ความสาคัญของงานและทักษะในการทางานที่หลากหลายการรู ้สึกว่าองค์กรสามารถไว้วางใจได้ การรับรู ้ถึงการมี
ส่วนร่ วมในการบริ หารปฏิกิริยาของผูบ้ งั คับบัญชา ที่แสดงต่อพนักงาน (Allen and Mayer, 1990) ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ June M. L. Poon (2013) ที่ได้สรุ ปไว้วา่ ความผูกพันต่อองค์กรเกิดจากปั จจัย(1) ลักษณะส่ วนบุคคล
(2)ลักษณะของงาน(3) ลักษณะขององค์กร (4) ลักษณะประสบการณ์ทางาน และแนวคิด ของ Hewitt Associates
(2003) ที่ ก ล่ าวถึ ง ปั จ จัย 7 ประการที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผู ก พัน ของพนั ก งาน ดัง นี้ ภาวะผู ้น า (Leadership)
วัฒ นธรรมหรื อจุ ดมุ่งหมายขององค์กร (Culture/Purpose) ลักษณะงาน (Work Activity) ค่าตอบแทนโดยรวม
(Total Compensation) คุ ณ ภาพ ชี วิ ต (Quality of life) โอกาสที่ ได้ รั บ (Opportunity) และความสั ม พั น ธ์
(Relationship) นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของหลายท่าน เช่น งานวิจยั ของ Padmakumar Ram (2011) ที่
ได้ทาการศึกษาบทบาทความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในผลลัพธ์ที่เกี่ ยวข้องกับงาน (The role of employee
engagement in work-related outcome) โดยพบว่า ตัวแปรที่ ทาให้เกิ ดความผูกพันของบุ คลากร คือ คุณ ลักษณะ
ของงาน รางวัลและผลตอบแทน การสนับสนุนขององค์กร การสนับสนุนของผูบ้ งั คับบัญชา ความยุติธรรมภายใน
องค์กร งานวิจยั ชอง Nadeem Ahmed (2012) ได้ทาการสารวจจากปั จจัยสาหรับการทานายพฤติกรรมของการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์กรและการเชื่อมโยงที่เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร โดยจากผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยลักษณะของงาน การรั บ รู ้ เรื่ อ งผลรางวัล การรั บ รู ้ ถึงการสนับ สนุ น ของผูบ้ ังคับ บัญ ชาและองค์กร และ
ขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมขององค์กร มี ผลต่อการทานายความผูกพันต่อองค์กรของบุ คลากร ในระดับสู ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มุจริ นท์ บุรีนอก (2553) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน :
กรณี ศึกษา บริ ษ ัท อู ซู อิ อิ น เตอร์ เนชั่น แนล คอร์ ป อเรชั่น (ไทยแลนด์) จากัด ผลการวิจัยพบว่าลักษณะงาน
ลักษณะองค์กร ประสบการณ์ ในการทางาน มี ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรในทิ ศทางเดี ยวกัน มีค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง ( r = 0.22-0.60)อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

7. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1.ข้ อเสนอแนะการนาไปใช้
ควรดาเนินการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของ โครงสร้าง ลาดับขั้นตอนการทางานไม่ให้มากเกินความ
จาเป็ น จนเกิ ด เป็ นความยุ่งยาก ซับ ซ้อ นซึ่ งเป็ นเหตุ ให้ตอ้ งแก้ปั ญ หาขณะปฏิ บัติ งานอยู่ต ลอดเวลา และควร
ดาเนิ นการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของ ประสิ ทธิ ภาพการทางานในหน้าที่ และงานที่ ได้รับมอบหมาย ให้
ประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์หรื อจุดมุ่งหมาย ตลอดจนควรดาเนิ นการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของ
การสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน และพฤติกรรมของบุคลากร ที่ช่วยส่งเสริ มภาพลักษณ์ขององค์กร
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1.ควรศึ กษา ปั จจัยอื่น ๆที่ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่
วาย ที่ ป ฏิ บั ติ ง านหมวดธุ ร กิ จ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยเช่ น
สภาพแวดล้อมขององค์กรวัฒนธรรมขององค์กรโครงสร้างขององค์กรความพึงพอใจในงาน หรื อ ภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น
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2.ควรศึ กษา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานที่ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากร
กลุ่ ม เจเนอเรชั่น วาย ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในองค์ ก รอื่ น ๆ เช่ น ธนาคารพาณิ ชย์ โรงพยาบาลเอกชน หรื อ ธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น
3.ควรศึ กษา ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อคุณลักษณะงาน ของบุ คลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ที่ ปฏิ บตั ิงาน
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานที่ มีต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากร
กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุ รกิจอาหารและเครื่ องดื่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษา ข้อเสนอแนะที่
เป็ นประโยชน์ ตรวจแก้ไขงานวิจยั นี้ และติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณท่าน
เป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ ได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่าน ปรับปรุ ง
แก้ไ ขเครื่ อ งมื อ วิจัย จนได้เครื่ อ งมื อ ที่ มี คุ ณ ภาพ ขอขอบคุ ณ อาจารย์แ ละบุ ค ลากร ของคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด อย่างสูงที่เป็ นกาลังใจและให้การสนับสนุนการทางานอย่างต่อเนื่อง
ขอขอบคุ ณทุ กท่ านที่ ยงั ไม่ได้เอ่ยนามที่ ได้มีส่วนร่ วมให้งานวิจยั ชิ้ นนี้ เสร็ จสิ้ นสมบู รณ์ ไปด้วยดี คุ ณ
ความดีหรื อประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์
ที่ให้การศึกษาอบรมสัง่ สอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอันเป็ นเครื่ องชี้นาความสาเร็ จในชีวติ ของผูว้ จิ ยั ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการให้ความสาคัญของการบริ หาร
จัดการสิ นค้าคงคลังด้านต้นทุนการถือครองสิ นค้าคงคลัง และด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดนครราชสี มา โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากธุ รกิ จ SMEs ประเภทกิ จการผลิตจานวน 100 ราย ทาการสุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีของ
ทาโร ยามาเน่ ณ ระดับความเชื่ อมัน่ 95 % การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละในรู ป ของ
ตารางแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจ SMEs ให้
ความสาคัญกับการบริ หารจัดการต้นทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบสาหรับการผลิตสิ นค้าและการดูแลสิ นค้าสาเร็ จรู ปใน
คลังสิ นค้าให้มีคุณภาพที่ดี เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
คาสาคัญ: การบริ หารสิ นค้าคงคลัง

ABSTRACT
This study is a quantitative research which was conducted with the objective to study the level of
importance of inventory management relating to the inventory carrying cost and the response to customers’
needs of SMEs in Nakhon Ratchasima province. Questionnaires were used to collect data from a total of 100
SMEs production sector. Sampling by Taro Yamane formula at confidence level of of 10%. The descriptive
statistics used in this research comprised of frequency, percentage and standard deviation. A study found that
SMEs give the greatest important to the cost of raw materials procurement and the quality of finish goods for
satisfy customers' needs.
KEYWORDS: Inventory Management
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
สภาพการแข่งขันทางธุรกิจในปั จจุบนั ความต้องการสิ นค้าและบริ การมีความหลากหลาย เทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายต่างๆ ทาให้ผผู ้ ลิตและลูกค้าสามารถติดต่อสื่ อสารกันได้อย่างรวดเร็ ว จึง
ทาให้การจัดการห่วงโซ่อุปทานเข้ามามีบทบาทสาคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยมีเป้ าหมาย
สาคัญเพื่อให้มีสินค้าหรื อบริ การในปริ มาณ เวลา คุณภาพ ราคา และสถานที่ ตรงตามเวลาที่ ลูกค้าต้องการ หาก
องค์กรหรื อธุรกิจใดไม่สามารถบริ หารจัดการให้มีสินค้าหรื อบริ การตามความต้องการของลูกค้าได้ สิ่ งที่จะเกิดขึ้น
คือ การขาดโอกาสในการขายสิ นค้า (ธนัญญา วสุศรี และวลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์, 2553) แนวทางที่ธุรกิจในปั จจุบนั
ต่างให้ความสาคัญ คื อ การบริ ห ารจัดการสิ นค้าคงคลัง เป็ นการบริ ห ารจัดการให้กิจการจัดเตรี ยมสิ น ค้า เพื่ อ
ตอบสนองลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาทั้งในและนอกฤดูกาลอย่างต่อเนื่อง (ปิ ยาภรณ์ อาสาทรงธรรม, 2554)
Godana & Ngugi (2014) กล่าวว่า การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังเป็ นความกังวลขององค์กร เนื่ องจาก
สิ นค้าคงคลังเป็ นส่ วนหนึ่งของสิ นทรัพย์ของบริ ษทั สะท้อนให้เห็นในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริ ษทั ในรู ป
ของสิ น ค้าคงเหลื อ โดยการจัด การสิ น ค้าคงคลัง ถื อ เป็ นสิ่ งส าคัญ ต่ อ การให้ บ ริ ก ารลู ก ค้า เพื่ อ ให้ สิ น ค้ามี อ ยู่
ตลอดเวลาเมื่อลูกค้าต้องการ แต่เกิดต้นทุนในการดาเนิ นงานจากการจัดเก็บวัตถุดิบหรื อสิ นค้าสาเร็ จรู ป ดังนั้น
หลายองค์กรธุรกิจเริ่ มมองเห็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงมีการคิดหาวิธีต่างๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนการจัดเก็บสิ นค้าคง
คลังในระบบห่ วงโซ่ อุป ทาน (สุ พิ มณิ สา เดชกาญจนศิ ลป์ , 2553) เนื่ องจากการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังของแต่ละ
กิจการอยูใ่ นบริ บทของสถานการณ์ที่แตกต่างกันตามสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นจึงควร
พิจารณาต้นทุ นด้านโลจิ สติ กส์ ที่เกิ ดขึ้ นในกิ จการและพยายามที่ จะทาให้ตน้ ทุ นในภาพรวมของธุ รกิ จต่ าที่ สุด
ในขณะที่ รักษาระดับของการให้บริ การลูกค้าไว้ได้ (ปิ ยาภรณ์ อาสาทรงธรรม, 2554) อมรศิ ริ ดิ สสร (2550) ได้
กล่าวถึงข้อดี การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังอย่างเหมาะสมว่า ทาให้ธุรกิ จมีขอ้ มูลเกี่ ยวกับความเคลื่อนไหวของ
สิ นค้าได้ตลอดเวลาอย่างถูกต้อง แม่นยาและรวดเร็ ว ซึ่ งสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
ในขณะที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงแสดงให้เห็นว่าการบริ หารจัดการ
สิ นค้าคงคลังมีความสาคัญกับธุรกิจในการเพิ่มโอกาสในการทากาไร ประกอบกับธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ถือเป็ นภาคธุรกิจที่พ่ ึงพาตนเองและใช้ภูมิปัญญาไทยในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยจังหวัด นครราชสี ม าถื อ เป็ นจังหวัด ที่ มี จ านวนผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ SMEs สู ง สุ ด ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่างและเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง ซึ่ งธุรกิจ SMEs
ส่ วนใหญ่ ขาดการพัฒ นาทักษะในการดาเนิ นธุ รกิ จ ท าให้ขาดความสามารถทางการแข่งขัน โดยสถานการณ์
การแข่งขันปั จจุบนั ที่ มีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้น ส่ งผลให้บางธุรกิ จทยอยปิ ดกิ จการจนกลายเป็ นปั ญหาเรื้ อรังทาง
ระบบเศรษฐกิจ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ออนไลน์, 2559) ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีกญ
ุ แจ
สาคัญในการพัฒนาและส่ งเสริ มความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ เพื่อความอยูร่ อดและเจริ ญเติบโตให้ได้
อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน (วรรธนะ เรื องสาเร็ จ, 2558)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาความสาคัญของการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังด้านต้นทุนการถือครองสิ นค้าคงคลัง
(2) เพื่อศึกษาความสาคัญของการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
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3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด
การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง (Inventory Management) เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถือครองสิ นค้า
ของธุ รกิจ ซึ่ งมีตน้ ทุนมากถึงร้อยละ 47 ของต้นทุนโลจิสติกส์ท้ งั หมด ซึ่ งสามารถส่ งผลต่อผลประกอบการของ
ธุรกิจ โดยเป้ าหมายของธุรกิจคือ การลดต้นทุนในการถือครองสิ นค้าให้ได้มากที่สุดภายใต้การส่ งมอบสิ นค้าอย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ โดยการจัดการสิ นค้าคงคลังเป็ นการจัดการเกี่ยวกับการไหลของสิ นค้าและวัตถุดิบให้มีปริ มาณที่
เหมาะสมกับอุปสงค์และอุปทาน สามารถตอบสนองการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ภายใต้ตน้ ทุนและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยการจัดการสิ นค้าคงคลังที่มีประสิ ทธิ ภาพจะส่ งผล
ต่อต้นทุนและศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจ ซึ่งวิธีการลดสิ นค้าคงคลังเป็ นเรื่ องยากต่อการปฏิบตั ิ เนื่ องจากแต่ละ
ธุ รกิ จ มี เงื่ อ นไขที่ แตกต่ างกัน โดยมักใช้ห ลัก การผสมผสาน เพื่ อ ให้ เกิ ด การลดลงของสิ น ค้าคงคลัง ได้อ ย่าง
ประสิ ทธิผล และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ (ธนิต โสรัตน์, 2552)
ธุรกิจในปั จจุบนั มีความจาเป็ นที่ จะต้องปรับตัว เพื่อลดต้นทุนในการดาเนิ นงาน ซึ่ งมักจะถูกมองข้าม
โดยปั จจัยที่สาคัญอย่างหนึ่ งต่อการลดต้นทุนสิ นค้าคงคลังคือ การวัดประสิ ทธิ ภาพด้านการบริ หารสิ นค้าคงคลัง
อย่างต่อเนื่ องและค้นหาวิธีการในการปรับปรุ งอยูเ่ สมอ ได้แก่ ควบคุมต้นทุนการสั่งซื้ อและต้นทุนการเก็บสิ นค้า
คงคลัง กาหนดปริ มาณสิ นค้าเผื่อขาด พยากรณ์ความต้องการของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ คานึ งถึงผลกระทบของ
เหตุการณ์ จัดรายการของสิ นค้าให้เหมาะสม ลดระยะเวลาในการสัง่ ซื้อ สร้างความร่ วมมือระหว่างผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ
ในการสั่งซื้ อสิ นค้า จัดส่ งสิ นค้าแก่ลูกค้าทันทีเมื่อสิ นค้ามาถึง ให้ผจู ้ ดั หาวัตถุดิบเป็ นผูบ้ ริ หารสิ นค้าคงคลัง รวม
รายการสิ นค้าระหว่างการขนส่ง และเก็บสิ นค้าคงคลังเฉพาะเท่าที่จาเป็ น (Tompkins & Harmelink, 2004)
การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังได้รับความสนใจในองค์กรธุรกิจปั จจุบนั เป็ นอย่างมาก และมีผวู ้ จิ ยั ได้ให้
ความสนใจที่ จ ะศึ กษาการบริ ห ารจัด การสิ น ค้าคงคลังมากขึ้ น อาทิ ณั ท ธี ร์ ถนอมพงษ์ (2555) ได้ศึ กษาการ
พยากรณ์ความต้องการซิ มการ์ ดโทรศัพท์มือถือเพื่อการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง โดยพบว่าการพยากรณ์ความ
ต้องการในปั จจุ บัน ที่ ใช้ในการกาหนดปริ ม าณสิ น ค้าคงคลัง ไม่ตอบสนองปริ ม าณความต้องการซื้ อสิ น ค้าใน
อนาคตได้ จึ งปรับปรุ งความแม่นยาของการพยากรณ์ ปริ มาณความต้องการซื้ อสิ น ค้า ทาให้มีการควบคุมและ
กาหนดปริ มาณสิ นค้าที่เตรี ยมไว้เพียงพอต่อความต้องการที่เกิดขึ้นจริ ง รวมถึงตุลฑริ ญา อยูเ่ จริ ญ (2556) ได้ศึกษา
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการวางแผนการสั่งซื้ อและการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง พบว่าบริ ษทั กรณี ศึกษาเกิ ด
ปั ญหาจากการสัง่ ซื้ อสิ นค้าในปริ มาณไม่เหมาะสม ทาให้การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังขาดประสิ ทธิภาพและไม่
มีการกาหนดปริ มาณสิ นค้าคงคลังที่ชดั เจน จึงปรับปรุ งปริ มาณการสั่งซื้ อสิ นค้า เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดการ
สิ นค้าคงคลังต่าที่สุดและยังคงสามารถตอบสนองความต้องการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ปฐมพงษ์
หอมศรี แ ละจักรพรรณ คงธนะ (2557) ได้ศึ กษาการพัฒ นาระบบการจัด การสิ น ค้าคงคลัง โดยพบว่าบริ ษ ัท
กรณี ศึกษามีปัญหาด้านสิ นค้าคงคลังเกิดจากไม่จดั ทาระบบสิ นค้าคงคลัง การบันทึกข้อมูลสิ นค้าคงคลัง ขาดการ
วางแผนการจัดซื้ อ การจัดสิ นค้าไม่เป็ นหมวดหมู่ จึงทาการปรับปรุ งปริ มาณสิ นค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ปริ มาณ
การจัดเก็บสิ นค้า เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารสิ นค้าคงคลังและปรับปรุ งกระบวนการทางานในระบบ
จัดทากลุ่มของสิ นค้า ซึ่ งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสิ นค้า จากงานวิจยั ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า การบริ หาร
จัดการสิ นค้าคงคลังส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะนาไปสู่ความสามารถในการกาไรขององค์กร
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จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง จึ งนาไปสู่ การสร้างกรอบแนวคิดสาหรับ
การศึกษาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังของธุรกิจ SMEs ดังต่อไปนี้

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)
ลักษณะพืน้ ฐานการดาเนินธุรกิจ SMEs
- ประเภทธุรกิจ
- ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
- ระยะเวลาในการดาเนินงาน

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)
การบริหารจัดการสินค้ าคงคลัง
- ปั จจัยด้านต้นทุนการถือครองสิ นค้า
- ปั จจัยการตอบสนองความต้องการ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ มี รูปแบบของการวิจยั เชิ งสารวจ ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
รู ปแบบของการสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดนครราชสี มา
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูป้ ระกอบการธุรกิจ SMEs จังหวัดนครราชสี มา จานวนทั้งสิ้น 78,717 ราย
(สานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ออนไลน์, 2560) โดยทาการสุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro
Yamane ณ ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 10%
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
(1) ตัวแปรอิ สระ (Independent variable) คื อ ลักษณะพื้ น ฐานในการด าเนิ น ธุ รกิ จ ประกอบด้วย
ประเภทของธุรกิจ ลักษณะการดาเนินธุรกิจ และระยะเวลาในการดาเนินงาน
(2) ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง ประกอบด้วย ปั จจัยด้าน
ต้นทุนการถือครองสิ นค้า และปั จจัยด้านการตอบสนองความต้องการ
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน
ได้แก่ 1) ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs 2) ข้อมูลเกี่ยวกับการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง และ 3) ข้อเสนอแนะ
อื่นๆเพิ่มเติม โดยเกณฑ์การให้คะแนนคือ คะแนน 7 หมายถึง การให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด และคะแนน 1
หมายถึง การให้ความสาคัญในระดับน้อยที่สุด (ธนัชพร วิศวไพศาลและคณะ, 2556)
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ เป้ าหมายรวมทั้งสิ้ น 100 คนด้วยวิธีของ Taro Yamane ณ
ระดับความคลาดเคลื่อน 10% ทาการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ นด้วยหลักเกณฑ์การสุ่มแบบเจาะจง
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามมาประมวลผล เพื่อคานวณค่าสถิติต่าง ๆ ด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5. สรุ ปผลการวิจัย
5.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของธุรกิจ SMEs
ตัวอย่างธุ รกิ จ SMEs จังหวัด นครราชสี ม าของการวิจัย ครั้ งนี้ ส่ วนมากเป็ นเจ้าของกิ จ การที่ มี ร ะดับ
การศึ กษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี มีระยะเวลาในการดาเนิ นธุ รกิ จระหว่าง 5-9 ปี และส่ วนใหญ่ประกอบธุ รกิ จ
ประเภทกิจการผลิตสิ นค้า ซึ่ งมีลกั ษณะการดาเนิ นธุรกิจแบบจัดเตรี ยมสิ นค้าสาเร็ จรู ปบางประเภทสาหรับรอคา
สัง่ ซื้อไว้ล่วงหน้าและจัดเตรี ยมสิ นค้าบางประเภททันทีเมื่อได้รับคาสัง่ ซื้อจากลูกค้า
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของธุรกิจ SMEs
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ตาแหน่ งผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูบ้ ริ หาร/เจ้าของกิจการ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ผูจ้ ดั การ
การศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
ประเภทของธุรกิจ
ธุรกิจผลิตสิ นค้า
ธุรกิจบริ การ
ธุรกิจค้าส่ ง
ธุรกิจค้าปลีก
ระยะเวลาดาเนินงาน
น้อยกว่า 5 ปี
ระหว่าง 5-9 ปี
ระหว่าง 10-14 ปี
ระหว่าง 15-19 ปี
ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
ลักษณะการดาเนินธุรกิจ
จัดเตรี ยมสิ นค้าสาเร็ จรู ปบางประเภทสาหรับรอคาสั่งซื้ อล่วงหน้า และบาง
ประเภทจัดเตรี ยมเมื่อได้รับคาสัง่ ซื้ อจากลูกค้าเท่านั้น
จัดเตรี ยมสิ นค้าสาเร็ จรู ปเมื่อมีคาสัง่ ซื้ อจากลูกค้าเท่านั้น
จัดเตรี ยมสิ นค้าสาเร็ จรู ปสาหรับรอคาสัง่ ซื้ อล่วงหน้า
รวม
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ร้ อยละ

จานวน (คน)

56
23
21

56.0
23.0
21.0

20
57
23

20.0
57.0
23.0

54
22
14
10

54.0
22.0
14.0
10.0

27
29
10
8
26

27.0
29.0
10.0
8.0
26.0

56

56.0

23
21
100

23.0
21.0
100
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5.2 การวิเคราะห์ การบริหารจัดการสินค้ าคงคลัง
ธุรกิจ SMEs ให้ความสาคัญต่อการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังด้านต้นทุนการถือครองสิ นค้าโดยรวมใน
ระดับมากที่ค่าเฉลี่ย 5.41 โดยให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการต้นทุนในการจัดซื้ อวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการผลิต
สิ นค้าสาเร็ จรู ป (𝑥 = 6.02) มากที่สุด รองลงมาคือ การวางแผนปริ มาณสิ นค้าคงคลังกรณี ที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ ว (𝑥 = 5.63) และมีระบบการเคลื่อนย้ายสิ นค้าคงคลังอย่างรวดเร็ ว เพื่อลดต้นทุ นในการดู แลรักษา
สิ นค้าคงคลัง (𝑥 = 5.61) ตามลาดับ (แสดงไว้ในตารางที่ 2) นอกจากนี้ การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง ด้านการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ธุรกิ จ SMEs ให้ความสาคัญ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่ ค่าเฉลี่ย 5.59 โดยให้
ความสาคัญ กับการดู แลสิ นค้าสาเร็ จรู ปให้มีคุณภาพ (𝑥 = 5.90) มากที่ สุด รองลงมาคื อ การตรวจสอบสิ น ค้า
สาเร็ จรู ปในคลังสิ นค้าให้ถูกต้อง (𝑥 = 5.62) และความพร้อมของสิ นค้าสาเร็ จรู ปในการจาหน่าย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว (𝑥 = 5.50) ตามลาดับ (แสดงไว้ในตารางที่ 3)
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังด้านต้นทุนการถือครองสิ นค้า
ข้อที่
ข้อคาถาม
SD
𝑥
1 การบริ หารต้นทุนจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตสิ นค้าสาเร็จรู ป
6.02 1.025
2 วางแผนปริ มาณสิ นค้าคงคลัง กรณี ความต้องการเพิม่ ขึ้นรวดเร็ ว 5.63 1.195
3 การเคลื่อนย้ายสิ นค้าคงคลังอย่างรวดเร็ ว
5.61 1.024
4 การกาหนดปริ มาณวัตถุดิบเผื่อขาด
5.56 1.225
5 การพยากรณ์ความต้องการ เพื่อลดการจัดเก็บสิ นค้าคงคลังเกิน
5.54 1.086
ความจาเป็ นหรื อขาดแคลน
6 การลดระยะเวลาในการผลิต สัง่ ซื้อวัตถุดิบและขนส่งสินค้า
5.54 1.077
7 ความถี่ในการจัดซื้ อวัตถุดิบเพื่อผลิตสิ นค้าสาเร็ จรู ป
5.35 1.019
8 จัดส่งสิ นค้าสาเร็ จรู ปไปยังลูกค้าทันที โดยไม่จดั เก็บ
5.27 1.270
9 การรวมสิ นค้าสาเร็ จรู ปหลายรายการในการขนส่ง
5.02 1.470
10 การลดต้นทุนในการจัดเก็บด้วยการใช้ช้ นั ลอย
5.01 1.648
11 การจัดเก็บสิ นค้าคงคลังในรู ปสิ นค้ากึ่งสาเร็ จรู ป
5.00 1.504
รวม
5.41 0.77

มาก
มาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
ค่อนข้างมาก
มาก

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังด้านการตอบสนองความต้องการ
ข้อที่
ข้อคาถาม
SD
𝑥
1 การดูแลสิ นค้าสาเร็ จรู ปให้มีคุณภาพอยูเ่ สมอ
5.90 1.133
2 การตรวจสอบสิ นค้าสาเร็ จรู ปในคลังสิ นค้าได้อย่างถูกต้อง
5.62 1.144
3 มีสินค้าสาเร็ จรู ปเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ ว
5.50 1.291
4 พนักงานมีความรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าสาเร็ จรู ปเป็ นอย่างดี
5.47 1.096
5 พนักงานรับรู ้เกี่ยวกับสิ นค้าสาเร็ จรู ปที่ลูกค้าต้องการอย่างดี
5.47 1.077
รวม
5.59
1.01

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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มาก
มาก
มาก
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6. อภิปรายผล
ธุรกิจ SMEs ให้ความสาคัญต่อการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังด้านต้นทุนการถือครองสิ นค้าในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก โดยมุ่งเน้นการบริ หารต้นทุนในการจัดซื้ อวัตถุดิบเพื่อผลิตสิ นค้าให้เหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ปิ ยะฉัตร จารุ ธีรศานต์ (2555) ได้ศึกษาการจัดการสิ นค้าคงคลังของธุรกิจค้าปลีก โดยพบว่าธุรกิจค้า
ปลีกส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการวางแผนและพยากรณ์ ความต้องการของลูกค้าก่อนการจัดซื้ อสิ นค้าทุ กครั้ง เพื่อ
บริ หารจัดการต้นทุนในการเก็บรักษาสิ นค้าให้อยูใ่ นระดับต่า และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ในขณะที่การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังด้านการตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ ว พบว่า
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการดูแลสิ นค้าสาเร็ จรู ปให้มีคุณภาพอยูเ่ สมอมากที่ สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของปิ ยะฉัตร จารุ ธีรศานต์ (2555) ได้ศึกษาการจัดการสิ นค้าคงคลังของธุรกิจค้าปลีก พบว่า ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ค้าปลีกส่วนใหญ่จดั เก็บสิ นค้าแยกตามประเภทอย่างชัดเจน เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ นค้าและ
ทาการตรวจสอบปริ มาณ และคุณภาพสิ นค้าคงเหลือ รวมถึงจดบันทึ กรายการสิ นค้าเป็ นประจา เพื่อให้มนั่ ใจว่า
กิจการมีสินค้าสาเร็ จรู ปที่มีคุณภาพพร้อมส่ งมอบให้แก่ลูกค้าได้ทนั ตามเวลาที่กาหนด รวมถึงสอดคล้องกับทิพย์
นภา อารัมพร (2556) ได้ศึกษาการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังผ่านระบบบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังโดยผูจ้ าหน่าย
(Vendor Managed Inventory) โดยพบว่าธุรกิจได้นาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง
เพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการส่งมอบสิ นค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วและคงไว้ซ่ ึ งคุณภาพที่เหมาะสม เพื่อ
ความสดใหม่ของสิ นค้าและช่วยลดปริ มาณสิ นค้าหมดอายุที่จะก่อให้เกิดการจมของต้นทุน

7. ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นเพียงการศึกษาความสาคัญการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังด้านต้นทุนการถือครอง
สิ นค้าคงคลังและด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยพบว่าการบริ หารจัดการต้นทุนสั่งซื้ อวัตถุดิบ
สาหรับการผลิตสิ นค้าและการดูแลสิ นค้าสาเร็ จรู ปในคลังสิ นค้า ให้มีคุณภาพเป็ นปั จจัยการบริ หารจัดการสิ นค้า
คงคลังที่ธุรกิจ SMEs ให้ความสาคัญมากที่สุด ซึ่งผูว้ จิ ยั ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง
ให้มีประสิ ทธิ ภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียงิ่ ขึ้น ดังนั้น จึงเป็ นเรื่ องน่าสนใจที่จะมีการศึกษา
แนวทางการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังของธุรกิ จ SME จังหวัดนครราชสี มา เพื่อลดต้นทุนการดาเนิ นงาน เพิ่ม
คุณภาพของสิ นค้าและค้นหาจุดแข็ง-จุดอ่อนในการปรับปรุ งการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น
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ABSTRACT
This academic article aimed to study the administrative environment of Suvarnabhumi airport. This
article information were from documents, website and organization information. The results of this study
showed that in terms of internal environment, the strengths of Suvarnabhumi airport were a quality-proven
service providing as being awarded by the international institutions, geographical advantages, and the
advantages of AOT Strategy House which would enable Suvarnabhumi airport continuously increase its
competitiveness in all aspects. The organizational weaknesses were the large structure of Suvarnabhumi airport,
the difficulties in organizational management due to the diversity of airport staffs, and the risk of dependency of
airport’s aeronautical revenues. The organizational opportunities was the worldwide cooperation between
airports and related agencies which would help Suvarnabhumi airport to develop the potential of its staffs. The
threat issues were the community around the airport problems, the land leasing of the Treasury Department
problem, and the land transport system problem.
KEYWORDS: Environment, Administration, Suvarnabhumi Airport

1. บทนา
การขนส่ งทางอากาศเป็ นส่ วนหนึ่ งในระบบการขนส่ ง ซึ่ งมี ความส าคัญ ในการขนส่ งระยะไกลทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ไม่ว่าเป็ นการขนส่ งผูโ้ ดยสาร สิ นค้า หรื อไปรษณี ยภัณ ฑ์ การขนส่ งทาง
อากาศนั้นจะมีศูนย์กลางการขนส่ งทางอากาศโดยแบ่งเป็ นสัดส่ วนเพื่อให้เกิ ดความสะดวกรวดเร็ วในการขนส่ ง
โดยศูนย์กลางการขนส่ งทางอากาศนั้น เรี ยกว่า “ท่าอากาศยาน” ซึ่ งระบบการขนส่ งทางอากาศจะประกอบด้วย
ท่าอากาศยาน (ผูไ้ ด้รับสัมปทาน ผูเ้ ช่า และระบบควบคุมจราจรทางอากาศ) สายการบิ น และ ผูใ้ ช้ท่าอากาศยาน
(Ashford, Stanton, Moore, et al., 2013:1) ซึ่ งท่ าอากาศยานจะเป็ นศู น ย์กลางในการให้บ ริ การด้านพื้ น ที่ ให้กับ
ผู ้ใ ช้ บ ริ การ อาทิ เช่ น ผู ้โ ดยสาร ผู ้ป ระกอบการด้ า นสายการบิ น ผู ้ป ระกอบการด้ า นการขนสิ นค้า และ
ไปรษณี ยภัณฑ์ทางอากาศ ผูป้ ระกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม และหน่วยงานของรัฐบาล
เป็ นต้น
ท่าอากาศยานพาณิ ชย์ของประเทศไทยนั้นมี จานวนทั้งสิ้ น 38 แห่ ง โดยสังกัดหน่ วยงานต่างๆ ได้แก่
กรมท่ าอากาศยาน จานวน 28 แห่ ง บริ ษทั ท่ าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) จานวน 6 แห่ ง กองทัพเรื อไทย
จานวน 1 แห่ ง และ บริ ษทั การบิ นกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) จานวน 3 แห่ ง โดยประเทศไทยมีท่าอากาศยานที่
ครอบคลุมทุ กภูมิภาคของประเทศ ท่ าอากาศยานหลักของประเทศไทย คื อ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ ซึ่ งเป็ น
ท่าอากาศยานขนาดใหญ่และตั้งเป้ าให้เป็ นศูนย์กลางการบิ นในทวีปเอเชี ย สามารถรองรับจานวนผูโ้ ดยสารได้
45 ล้านคนต่อปี รองรับจานวนเที่ยวบินได้ 76 เที่ยวบินต่อชัว่ โมง และรองรับจานวนการขนถ่ายสิ นค้า พัสดุ และ
ไปรษณี ยภัณฑ์ได้ 3 ล้านตันต่อปี (ทอท., 2560) ในปี พ.ศ. 2560 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิน้ นั ให้บริ การสายการบิน
จานวน 111 สายการบิน โดยแบ่งเป็ นเที่ยวบินที่ให้บริ การขนส่ งผูโ้ ดยสาร ขนส่ งสิ นค้า และไปรษณี ยภัณฑ์ หรื อ
แบบผสม จานวน 107 สายการบิน และ เที่ยวบินที่ให้บริ การเฉพาะการขนส่งสิ นค้าและไปรษณี ยภัณฑ์อย่างเดียว
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จานวน 8 สายการบิน ในช่วงเดือนมกราคม - สิ งหาคม 2560 อัตราการขนส่งทางอากาศที่ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
มีอตั ราการเพิ่มของเที่ ยวบิน คิดเป็ นร้อยละ 3.52 จานวนผูโ้ ดยสารเพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 7.09 อัตราการเพิ่มขึ้น
ปริ มาณสิ นค้า พัสดุ และไปรษณี ยภัณฑ์ คิดเป็ นร้อยละ 12.30 (ทอท., 2560)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ดาเนิ นการขยายท่าอากาศยานระยะที่ 2 โดยมีวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้สามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้เพิ่มขึ้น 15 ล้านคนต่อปี หรื อจาก
เดิ ม 45 ล้านคนต่อปี เป็ น 60 ล้านคนต่อปี อี กทั้ง เพื่อบรรเทาความแออัดของผูโ้ ดยสารและจานวนเที่ ยวบิ น ที่
เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง โดยเริ่ มดาเนิ นการก่ อสร้างเมื่ อวันที่ 15 กันยายน 2559 และคาดว่าจะแล้วเสร็ จระยะที่ 2
ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่ งท าให้ ผู ้ศึ ก ษาสนใจศึ ก ษาสภาพแวดล้อ มทางการบริ ห ารของท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
โดยการศึ กษานั้น จะศึ กษาเฉพาะปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในระดับ องค์กร คื อ จุ ดอ่ อน จุ ดแข็ง
โอกาส และอุปสรรค ทั้งนี้ จะศึ กษาข้อมูลจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เอกสาร เว็บ ไซต์ และสื่ อต่างๆ ประกอบ
การศึ กษาสภาพแวดล้อมในการบริ ห ารท่ าอากาศยานในครั้ งนี้ ผูศ้ ึ ก ษามองว่าผลที่ ไ ด้จากการทบทวนน่ าจะ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและขีดความสามารถในการบริ หารจัดการของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางการบริ หารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

3. สภาพแวดล้อมทางการบริหารของท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
สภาพแวดล้อมทางการบริ หารของท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิน้ ัน จาแนกออกเป็ น 2 ปั จจัยภายที่ ใช้ใน
การศึ กษา คื อ ปั จจัยภายใน (จุ ดแข็ง และจุ ดอ่อน) และปั จจัยภายนอก (โอกาส และอุปสรรค) ซึ่ งสามารถยก
ประเด็นดังนี้
- ประเด็นจุดแข็ง
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)(ทอท.) (2558) ได้กาหนดบทบาทให้ท่าอากาศยานสุวรรณ
เป็ นประตูสู่นานาชาติ (International Gateway) และมุ่งสู่การเป็ นศูนย์กลางการขนส่ งทางอากาศ อีกทั้ง หากศึกษา
ด้านภูมิศาสตร์ของประเทศแล้ว ประเทศไทยถือว่ามีความได้เปรี ยบทางด้านภูมิศาสตร์ กว่าประเทศที่อยูใ่ นภูมิภาค
เดียวกัน นอกจากนี้ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิยงั ได้ดาเนิ นตามแผนวิสาหกิจของ ทอท. ซึ่ งได้กาหนดยุทธศาสตร์
การดาเนินงาน 7 ด้าน ภายใต้กรอบกลยุทธ์และโครงสร้างในการบริ หารจัดการ ทอท. (AOT Strategy House) เพื่อ
การรองรับการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ได้แก่
1. Airport Strategic Positioning กาหนดแนวทาง (Roadmap) พัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยาน
ทอท. 6 แห่ง เพื่อมุ่งสู่ตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละท่าอากาศยาน
2. Airport Service Capacity มุ่ ง เน้ น การบริ ห ารขี ด ความสามารถในการการรองรั บ ปริ ม าณ
การจราจรทางอากาศ เร่ งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกของท่าอากาศท่าอากาศยาน
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3. Aeronautical Business การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ การการบิ นในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้ง การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพกระบวนการให้บริ การผูโ้ ดยสารและกระบวนการให้บริ การสาย
การบิน
4. Non-Aeronautical Business การพัฒนาธุ รกิ จที่ ไม่เกี่ ยวกับกิ จการการบิ น การเพิ่มบริ การที่ มี
ความหลากหลายและสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า และผูม้ าใช้บริ การท่าอากาศยานการพัฒนาเขตปลอดอากรและ
คลังสิ นค้า การกากับประสิ ทธิ ภาพของกิ จการสัมปทาน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ มีอยู่เพื่อสร้าง
รายได้
5. Intelligent Service การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการดาเนินงานและปฏิบตั ิการ
ท่าอากาศยาน ควบคู่กบั การมุ่งเน้นการพัฒนาด้านมาตรฐานและคุณภาพบริ การอย่างต่อเนื่ อง โดยนาแนวคิดเชิ ง
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน
6. Regional Hub เน้น การพัฒ นาการด าเนิ น งานท่ าอากาศยานเป็ นศู น ย์ก ลางการบิ น ที่ ร องรั บ
รู ปแบบธุ รกิ จในด้านต่างๆ ได้แก่ ศู นย์กลางการบิ นด้านการท่ องเที่ ยว ศูน ย์กลางการบิ นเพื่อเปลี่ ยนผ่านไปยัง
จุดหมายปลายทางอื่นๆ ศูนย์กลางการบินด้านธุรกิจโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการบินด้านการซ่อมบารุ งอากาศยาน
7. Business Development พัฒนารู ปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขยายการดาเนิ นงานทั้งธุรกิจหลักและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการร่ วมทุนในธุรกิจท่าอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในกิจการด้านต่างๆ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นยุทธศาสตร์สาคัญของชาติในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยเป็ นท่าอากาศยานหลักที่เป็ นศูนย์กลางการบิน (HUB) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และ
รองรับเส้นทางการบินจากทุกมุมโลก เป็ นประตูสู่ประเทศในแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Gateway
to the Golden Land) ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค
ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นท่ าอากาศยานนานาชาติ แห่ งใหม่ที่ความทันสมัย การรั กษาความ
ปลอดภัยที่ได้มาตรฐานในระดับสากล และสามารถให้บริ การสายการบิน และผูโ้ ดยสารอย่างมีคุณภาพในระดับ
สากล โดยในเบื้ องต้นจะมี ศักยภาพในการรองรั บ ผูโ้ ดยสาร 45 ล้านคนต่อปี และเมื่ อพัฒ นาเต็ม พื้น ที่ แล้วจะ
สามารถรองรับผูโ้ ดยสารสูงถึง 100 ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2558 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับรางวัล
World Airport Awards ของ Skytrax เป็ นท่าอากาศยานที่ มีผูโ้ ดยสาร 40 - 50 ล้านคนต่อปี ในช่ วงเดื อนตุลาคม
2559 – สิ งหาคม 2560 มีจานวนผูโ้ ดยสาร 55,892,428 คน (ทอท., 2560) นอกจากนี้ ปี พ.ศ. 2558 ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิยงั ได้รับ รางวัล Best Airport Staff in Asia ซึ่ งสอดคล้องกับค่านิ ยม (Core Value) คือ ให้บริ การด้วยใจ
เหนื อความคาดหมาย เป็ นเลิศในมาตรฐานความปลอดภัย รวมพลัง ให้เกียรติ ทุกความเห็น พัฒนาไม่หยุดยั้ง และ
ยึดมัน่ ในผลประโยชน์ขององค์กร
- ประเด็นจุดอ่อน
บริ ษทั ท่าอากาศยาน จากัด (มหาชน) เป็ นองค์กรขนาดใหญ่ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลกระทรวง
คมนาคม ซึ่ งมีจานวนบุคลากร รวมทั้งสิ้ น 6,044 คน และแรงงานจัดจ้างภายนอก (Outsource Worker) จานวน
13,372 คน โดยมี การเปลี่ ยนแปลงจานวนพนักงานในปี พ.ศ. 2559 มีจานวนพนักงานเพิ่มขึ้ นจากปี พ.ศ. 2558
ประมาณร้อยละ 9 (ทอท., 2559) โดย โดยมีจานวนพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จานวนทั้งสิ้น 2,739 คน (ไม่
รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก) และการดาเนิ นงานเป็ นแบบรัฐวิสาหกิ จ (กึ่งรัฐบาล) ทาให้การดาเนิ นการต่างๆ ยัง
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ขึ้นอยูก่ บั รัฐบาล และมีโครงสร้างองค์ที่มีขนาดใหญ่และหลายชั้นของขั้นการดาเนินงานทาให้การบริ หารจัดการ
เป็ นไปอย่างล่ าช้า พนักงานมี ห ลากหลายมี ท้ ังพนักงานประจ า พนัก งานแบบสัญ ญาจ้าง และแรงงานจัด จ้าง
ภายนอก (Outsource Worker) (ทอท., 2559) ซึ่ งท าให้การการบริ ห ารจัด การ การควบคุ ม กากับ ดู แลค่ อนข้าง
ซับซ้อน
บริ ษทั ท่ าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (2559) มี แหล่งรายได้ในปี งบประมาณ 2559 ทอท. มี
กาไรสุ ทธิ 19,571.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2558 จานน 842.81 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.50 โดยมีรายได้
รวมเพิ่มขึ้น 7,277.77 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 6,188.50 ล้านบาท และภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 235.76 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังนั้น
1. รายได้จากกิจการการบิ น (Aeronautical Revenues) โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้ น 29,187.67 ล้าน
บาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 57 ประกอบด้วย
1. ค่าบริ การสนามบิน รายได้ 6,433.26 ล้านบาท
2. ค่าบริ การผูโ้ ดยสารขาออก รายได้ 21,968.21 ล้านบาท
3. ค่าสิ่ งอานวยความสะดวก รายได้ 786.20 ล้านบาท
2. รายได้ที่ไม่เกี่ ยวกับกิ จการการบิ น (Non-Aeronautical Revenues) โดยมี รายได้รวมทั้งสิ้ น
21,774.28 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 43 ประกอบด้วย
1. ค่าเช่าสานักงานและอสังหาริ มทรัพย์ รายได้ 1,992.80 ล้านบาท
2. รายได้เกี่ยวกับบริ การ รายได้ 6,161.45 ล้านบาท
3. รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ รายได้ 13,620.03 ล้านบาท
3. รายได้อื่นๆ โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,821.39 ล้านบาท ประกอบด้วย
1. ดอกเบี้ยรับ รายได้ 1,091.32 ล้านบาท
2. ค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายจากอุทกภัย รายได้ 464.32 ล้านบาท
3. อื่นๆ รายได้ 265.24 ล้านบาท
ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิมี มีรายอยู่ 2 แหล่งรายได้ ได้แก่ 1. รายได้จากกิ จการการบิ น (Aeronautical
Revenues) ประกอบด้วยค่าธรรมเนี ยมสนามบิน (ค่าธรรมเนี ยมในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charges)
และค่ า ธรรมเนี ย มที่ เก็ บ อากาศยาน (Parking Charges)) ค่ า ธรรมเนี ย มการใช้ส นามบิ น (Passenger Service
Charges) และค่าสิ่ งอานวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) และ 2. รายได้ที่ไม่เกี่ ยวกับ กิ จการการบิ น
(Non-Aeronautical Revenues) ประกอบด้วย ค่าเช่ าส านักงานและอสังหาริ ม ทรั พ ย์ (Office and State Property
Rents) รายได้เกี่ยวกับบริ การ (Service Revenues) และรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ (Concession Revenues) ทั้งนี้
ยังมีผูป้ ระกอบการภายนอกเป็ นผูด้ าเนิ นการในกิ จกรรมสนับสนุ นทางการเงิ น เช่น บริ ษทั การบิ นไทย จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ไทย แอร์ พอร์ ต กราวด์ เซอร์ วิสเซส จากัด ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การภาคพื้นดิน นอกจากนี้ ยังมี
ผูป้ ระกอบการครัวการบิ น การให้บริ การเติมน้ ามันอากาศยาน การให้บริ การร้านค้าปลีก การให้บริ การร้านค้า
ปลอดอากร รถลิมูซีน การบริ การที่จอดรถ เป็ นต้น โดยผูป้ ระกอบการเหล่านี้ จะต้องชาระค่าตอบแทนส่ วนแบ่ง
ผลประโยชน์ (Concession Fees) ค่าเช่าพื้นที่ (Rent) และค่าบริ การ (Service Charges) โดยรายหลักของท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิจะมีรายได้หลักจากรายได้จากกิจการการบิน (Aeronautical Revenues) มากกว่ารายได้ที่ไม่เกี่ยวกับ

941

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

กิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenues) ซึ่ งจะเห็นว่าการพึ่งพารายได้จากกิจการการบินเป็ นหลักนั้นอาจจะ
ก่อให้เกิ ดความเสี่ ยงในการบริ หารจัดการ (Marketline, 2016) ซึ่ งถ้าหากในอนาคตมีสายการบิ นยกเลิกเที่ ยวบิ น
เกิ ดสภาวะเศรษฐกิ จไม่ดี เกิ ดโรคระบาด หรื อสภาวะการเมืองที่ ไม่มนั่ คงจะส่ งผลต่อการเดิ นทางของผูโ้ ดยสาร
รวมถึงส่งผลต่อสายการบิน และจะส่งผลต่อรายได้ของท่าอากาศยานตามมา
- ประเด็นโอกาส
สานักงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย (2560) ได้ประกาศ เรื่ อง การปลดธงแดงให้ประเทศไทย
พ้นจากการเป็ นประเทศที่ มีขอ้ บกพร่ องที่ มีนัยสาคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concerns) ในวันที่ 6
ตุลาคม 2560 ขององค์กรการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ทา
ให้สายการบินทั้งภายในและต่างประเทศ ผูโ้ ดยสาร ผูป้ ระกอบการด้านการบินหรื อผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องและ
เกี่ยวเนื่องด้านอุตสาหกรรมการบินมีความเชื่อมัน่ ด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยมากขึ้น
จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) บริ ษทั ท่ าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน) และกระทรวงคมนาคม (2555) พบว่า ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิมีแนวโน้มการเติ บโตเพิ่ มขึ้ น
เนื่ องจาก การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วและการใช้นวัตกรรม (Technological and Innovation) ดัง
จะเห็ นได้จากนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิ ตอากาศยานแบบใหม่ อาทิ อากาศยานแบบ A380 ซึ่ งจะช่ วยทาให้
ระบบการขนส่งทางอากาศโดยรวมมีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง ลดเวลาการบิน เนื่ องจาก สามารถบินตรง
ไปยังจุดหมายปลายทางได้ โดยไม่ตอ้ งหยุดพัก ทาให้เกิดเส้นทางบินใหม่ๆ และทาให้เกิดโอกาสในการแข่งขันที่
สูงขึ้น และจากการที่ค่าโดยสารมีราคาถูกลงทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การการขนส่งทางอากาศได้มากขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยีด้านการสื่ อสารได้รับการพัฒ นาอย่างรวดเร็ ว ผูเ้ ดิ น ทางสามารถค้น หาข้อ มูลแหล่ ง
ท่องเที่ยว แหล่งธุรกิจตามที่ตอ้ งการได้สะดวกโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูโ้ ดยสารที่เดินทางโดยเครื่ องบินสามารถทาการ
จองเที่ยวบินได้ดว้ ยตัวเองอย่างรวดเร็ วและได้ในราคาที่ถูกลง
บริ ษทั ท่าอากาศยานจากัด (มหาชน) (ทอท.) ได้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือกับ ท่าอากาศ
ยาน (Sister Airport Agreement : SAA) แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ในการบริ หารจัดการ ท่าอากาศยาน
ระหว่างกันด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ด้านธุรกิจในรู ปแบบการประชุมสัมมนาและ
การฝึ กปฏิ บัติ ง าน ซึ่ ง ใน ปี พ.ศ. 2559 ทอท. ได้มี การจัด ท าบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ กับ ท่ าอากาศยาน
นานาชาติเซี่ ยงไฮ้ผูต้ ่ง ท่ าอากาศยานนานาชาติเซี่ งไฮหงเฉี ยว ในปี พ.ศ. 2558 ท่าอากาศยานนานาชาติเติน เชิ้ น
เญิ้ต ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ท่าอากาศยานนานาชาติฟู้โกว๊ก ของประเทศ
จีน ปี พ.ศ. 2557 ท่าอากาศยานนานาชาติยา่ งกุง้ ท่าอากาศยานนานาชาติเนปยีดอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติคนั ไซ
ประเทศเวียดนาม ท่าอากาศยานนานาชาติโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เป็ นต้น (ทอท., 2560)
ปี พ.ศ. 2559 ทอท. ได้ประสานความร่ วมมือกับท่าอากาศยานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
เพื่ อ ตอบสนองนโยบายของภาครั ฐ ในการเตรี ย มความพร้ อ มเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น (ASEAN Economic
Community : AEC) ภายใต้แนวคิดการเป็ น “เขตการผลิตเดียวตลาดเดี ยว” (Single Market and Production Base)
มีการเคลื่อนย้ายปั จจัยการผลิตได้อย่างเสรี สามารถใช้ทรัพยากรทั้งวัตถุดิบ แรงงาน รวมถึง การพัฒนาเศรษฐกิ จ
อย่างเสมอภาคและบู รณาการเข้ากับ เศรษฐกิ จโลก ผ่านการกระซับความสัมพันธ์และการสร้ างความร่ วมมื อ
ระหว่างองค์กรบริ หารท่าอากาศยานของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เพื่อการเลือกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้ และ
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ประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มความสัมพันธ์ และกาหนดนโยบายร่ วมกัน และส่ งเสริ มโอกาสหรื อความร่ วมมือทาง
ธุรกิ จ นอกจากนี้ ทอท. ยังทาตลาดเชิ งรุ กผ่านการสร้างเครื อข่ายระดับโลก โดยการเข้าร่ วมกิ จกรรมเพื่อพบปะ
เจรจากับผูบ้ ริ หารท่าอากาศยานและสายการบิ นจากทัว่ โลก 250 บริ ษทั ซึ่ งเป็ นลูกค้าของ ทอท. ในปั จจุบนั และ
เป็ นสายการบินเป้ าหมายใหม่ที่มีศกั ยภาพในการเปิ ดเส้นทางการบินมายังท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ ทอท.
การทาความร่ วมมือดังกล่าวข่างต้นจะส่งผลให้ท่าอากาศยานสุ วรรณได้รับโอกาสใน
การพัฒนา
บุคลลากร แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ในการบริ หารจัดการท่าอากาศยานระหว่างกัน รวมถึงด้านการ
พัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ด้านธุรกิจในรู ปแบบการประชุมสัมมนาและการฝึ กปฏิบตั ิงาน
- ประเด็นอุปสรรค์
ชุมชนที่อาศัยบริ เวณรอบนอกท่าอากาศยานสุวรรณ เนื่องจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใช้ระยะเวลา
ในการดาเนิ นการก่อสร้างที่ยาวนาน ซึ่ งรัฐบาลมีความคิดริ เริ่ มที่จะสร้างท่าอากาศยานนานาชาติแห่ งใหม่ต้ งั แต่ปี
พ.ศ. 2502 และดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จ ปี พ.ศ. 2549 ซึ่ งใช้ยะเวลา 47 ปี ซึ่งส่งผลทาให้บริ เวณรอบท่าอากาศ
ยานสุ วรรณมีประชาชนเข้ามาอาศัยเป็ นชุม ชนและทาให้ยากต่อการให้ยา้ ยที่ อยู่อาศัยหรื อเวนที่ คืน นอกจากนี้
ปั ญหาด้านเสี ยงจากการจราจรทางอากาศต่อการพัฒนาที่ดินเป็ นแหล่งพักอาศัยโดยรอบ รวมถึง สถาบันศึกษารอบ
ท่ าอากาศยานสุ วรรณ นอกจากนี้ ปั ญหาน้ าท่ วมของพื้ นที่ โดยรอบและใกล้เคี ยง ซึ่ งบริ เวณดังกล่าวเป็ นแนว
ระบายน้ าหลักและพื้นที่ หน่ วงน้ า "แก้มลิง" ด้านตะวันออกของกรุ งเทพมหานคร โดยจะส่ งผลกระทบต่อการ
ให้บริ การไม่วา่ จะเป็ นพนักงานที่ทางานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรื อผูโ้ ดยสาร เป็ นต้น
การเช่าพื้นที่ ของกรมธนารักษ์ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจาเป็ นต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ให้กบั กรมธนา
รักษ์ เนื่ องจาก พื้นที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเป็ นที่ ราชพัสดุ บริ ษทั ท่ าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ไม่ใช่
เจ้าของพื้นที่ ทาให้รายได้ส่วนหนึ่งจะต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้กบั กรมธนารักษ์
การเชื่อมระบบคมนาคมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองนั้นไม่มีความสะดวกสบาย เนื่ องจากมีระบบ
การขนส่งที่ไม่เชื่อมต่อโดยตรงของรถไฟฟ้ า ส่ วนใหญ่เป็ นการขนส่งรถสารธารณะ เช่น รถบัส รถแท็กซี่ รถเวียน
ของท่าอากาศยาน ซึ่งการจราจรในเขตกรุ งเทพระหว่างสุ วรรณภูมิกบั ดอนเมืองค่อนข้างติดในช่วงโมงเร่ งด่วนทา
ให้ผโู ้ ดยสารที่ตอ้ งการเดินทางในช่วงดังกล่าวไม่สามารถต่อเครื่ องได้ทนั จนต้องต้องเผื่อเวลาใน การเดินทาง
มากกว่าจาเป็ น

4. สรุ ป
การศึ กษาสภาพแวดล้อมในการบริ หารท่าอากาศยานนั้นมี ประเด็น จุดแข็งและโอกาสในการบริ หาร
จัดการ คือ ความได้เปรี ยบด้านภูมิศาสตร์ กลยุทธ์ AOT Strategy House นั้น เป็ นกลยุทธ์ที่ทาให้ส่งผลการบริ หาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยตรงทกให้ท่าอากาศยานได้เปรี ยบในการแข่งขันหรื อพัฒนาท่าอากาศยานสู่ มาตรฐาน
ที่ ระดับ นานาชาติ และนอกจากนี้ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ ยงั เป็ นยุท ธศาสตร์ ส าคัญ ของชาติ ในการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเป็ นท่าอากาศยานหลักที่เป็ นศูนย์กลางการบิน (HUB) ของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และรองรับเส้นทางการบินจากทุกมุมโลกเป็ นประตูสู่ประเทศในแถบเอเชียใต้และเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ (Gateway to the Golden Land) ซึ่ งจะช่วยเชื่ อมโยงในการพัฒนาเศรษฐกิ จของภูมิภาค อีกทั้ง
ICAO ได้ปลดธงแดงจากประเทศไทยพ้นจากการเป็ นประเทศที่ มีขอ้ บกพร่ องที่ มีนัยสาคัญต่อความปลอดภัย
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(Significant Safety Concerns) ซึ่ งทาให้ท่าอากาศยานสุ วรรณได้รับความเชื่อมัน่ จากนานาประเทศและหันกลับมา
ใช้บริ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ส่ วนประเด็นจุ ดอ่อ นปละอุปสรรคของท่ าอากาศยานสุ วรรณนั้น คื อ โครงสร้างที่ มีขนาดใหญ่ ของ
องค์ก ร รายได้ห ลัก ที่ ม ากจากกิ จกรรมการบิ น ชุ ม ชนรอบนอก การเช่ าพื้ น ที่ กรมธนารั กษ์ และการคมนาคม
ระหว่างท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่ งจะเป็ นปั ญหาที่ ทาให้ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
รับมืออย่างมาก รวมถึงการหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลยังต้องให้การสนับสนุนหรื อเข้ามารับทราบ
ปั ญหาที่เกิดขึ้นและร่ วมมือในการแก้ปัญหาดังกล่าว
การขยายท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิในระยะที่ 2 จะทาให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีท้ งั จุดแข็งและโอกาส
ในการแข่งขันกับท่าอากาศยานซางกี ประเทศสิ งคโปร์ หรื อสามารถรองรับปริ มาณการขนส่ งทางอากาศที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาที่จะตามมา คือ ปั ญหาด้านเสี ยง มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้ า ซึ่งจะทาส่งผลกระทบ
อย่างมากกับชุมชนและสถาบันการศึกษารอบนอกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิน้ นั จะต้อง
ตระหนักถึงการแก้ปัญหา

5. ข้ อเสนอแนะ
5.1 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในในระดับธุรกิจและระดับ
หน้าที่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเป็ นการวิเคราะห์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ท้ งั องค์กร และสามารถนาไป
สร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันหรื อพัฒนาองค์กรให้ยงั่ ยืน
5.2 ในประเด็ น ของการตอบสนองความพึ ง พอใจของผู ้ใ ช้บ ริ การท่ า อากาศยานสุ ว รรณควรให้
ความสาคัญในเรื่ องของขนาดของอาคารรับรองผูโ้ ดยสารให้มีความเหมาะสมสามารถรองรับปริ มาณผูใ้ ช้บริ การ
ได้
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อาจารย์ทปี่ รึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพก่อนและหลังของระบบการ
ผลิตข้าวของกลุ่มชาวนาที่เข้าร่ วมโครงการฯ (2) วิเคราะห์กระบวนการและปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนากลุ่มชาวนา
ที่เข้าร่ วมโครงการฯ และ (3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนากลุ่มชาวนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบการผลิต
ข้าวกลุ่มชาวนาที่เข้าร่ วมโครงการฯ
ขอบเขตการวิจยั คือ (1) กลุ่มชาวนาบนที่ ดินพระราชทานเพื่อการเกษตร จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จ านวน 17 ราย ที่ เ ข้า ร่ ว มโครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกลุ่ ม ชาวนาบนที่ ดิ น พระราชทานเพื่ อ การเกษตร (2)
ท าการศึ ก ษาวิ จัย ในช่ ว งระยะเวลาตั้ง แต่ เดื อ นตุ ล าคม 2558 – เดื อ นมี น าคม 2560 (3) วิ ธี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย
ประกอบด้วยการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ได้แก่
การจัดเวที เสวนาให้ความรู ้ อบรมปฏิ บัติการ ถอดบทเรี ยน สัมภาษณ์ และเก็บข้อมู ลจากแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ โดยแสดงในรู ปการแจกแจงความถี่และค่าเฉลี่ย และสถิติเชิง
ปริ มาณในการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าว และสถิติเชิงอนุมานเพื่อหาความสัมพันธ์ของผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเปรี ยบเทียบข้อมูลก่อนและหลังเข้าร่ วมโครงการฯ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขอ้ ที่ (1) พบว่า ระบบการผลิตข้าวของกลุ่มชาวนาที่เข้า
ร่ วมโครงการฯ มีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยพิจารณาจาก รายรับที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 ซึ่งเป็ นผลมาจาก ผลผลิต
ต่ อ ไร่ ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น จากการเลื อ กใช้เ มล็ด พัน ธุ์ ที่ มี คุ ณ ภาพและกระบวนการบริ ห ารจัด การในแปลงนาที่ มี
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ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ประกอบกับ ราคาผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตข้าวได้คุณภาพมากขึ้น ในส่วนของต้นทุน
การผลิต เกษตรกรมีตน้ ทุนการผลิตที่เป็ นเงินสดลดลงร้อยละ 20 จากการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการซื้อ
สารเคมี และการใช้เมล็ดพันธุ์ในปริ มาณที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของต้นข้าว
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขอ้ ที่ (2) พบว่า กระบวนการและปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนา
กลุ่มชาวนาที่เข้าร่ วมโครงการฯ ประกอบไปด้วย 7 กระบวนการได้แก่ 1) เรี ยนรู ้ทศั นคติ 2) วิเคราะห์ปัญหาพื้นที่
3) กระบวนการเรี ยนรู ้ 4) การมีส่วนร่ วม 5) การเก็บข้อมูล 6) การคืนข้อมูล และ 7) การแก้ไขปรับปรุ งรอบต่อไป
และปั จจัยที่มีผลในการพัฒนากลุ่มชาวนาที่เข้าร่ วมโครงการฯ โดยการสารวจข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า เกษตรกร
ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกมากที่สุด เพราะหากสมาชิกมีความสัมพันธ์ที่ดี จะส่งผล
ต่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักความสามัคคีกนั และทาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผลการสังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขอ้ (3) พบว่า แนวทางในการพัฒนากลุ่มชาวนาที่เข้าร่ วม
โครงการฯ คื อ 1) การปรั บทัศนคติ ของการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเอง 2) การค้นหาและพัฒ นา
ศักยภาพผูน้ ากลุ่ม 3) การให้ความรู ้ควบคู่การปฏิบตั ิจริ งเพื่อให้เห็นผลลัพธ์จริ ง 4) การสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่ วมในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลของกลุ่มเกษตรกร และ 5) การวางแผน
บริ หารจัดการกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตจากแปลงนาร่ วมกัน
คาสาคัญ: ระบบการผลิตข้าว ประสิ ทธิภาพการผลิต กระบวนการกลุ่ม ปั จจัยการพัฒนากลุ่ม

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

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
เป็ นที่ทราบกันในปั จจุบนั ว่าข้าวเป็ นพืชที่มีความสาคัญของประเทศไทย เนื่ องจากเป็ นพืชที่อยูใ่ นระบบ
ห่ วงโซ่ อาหาร มี การนาข้าวมาเป็ นสิ นค้าเพื่อการบริ โ ภคและการเป็ นวัตถุดิบที่ ใช้ในการแปรรู ป สิ นค้า ต่ า งๆ
มากมาย จากความต้องการดังกล่าวทาให้เกษตรกรได้เพิ่มพื้นที่ การผลิตเพื่อให้มีความเพียงพอกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะในปี การเพาะปลูก 2554 ที่มีปริ มาณพื้นที่การเพาะปลูกรวม 80.676 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปี
การเพาะปลูก 2553 ที่ มีพ้ืนที่การเพาะปลูกรวม 72.719 ล้านไร่ (กรมการข้าว, 2558) และเกิ ดการเปลี่ยนแปลงที่
เพิ่มขึ้นในทุกปี ของการเพาะปลูก ทาให้เกิดปริ มาณผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นตามลาดับ จากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่การ
ผลิ ต อย่า งรวดเร็ ว ยัง สะท้อ นให้เห็ นถึ ง ผลกระทบที่ ต ามมาอย่า งมากมาย นั่น คื อ ปั ญ หาด้า นการใช้ที่ ดินไม่
เหมาะสม ทาให้ดินเกิดการเสื่ อมโทรม ปั ญหาการจัดการด้านการเพาะปลูก โดยเฉพาะปั ญหาด้านศัตรู ขา้ ว จึงเป็ น
เหตุให้เกษตรกรเพิ่มการใช้สารเคมี จนนาไปสู่ ปัญหาด้านการผลิ ตที่ ตอ้ งใช้ตน้ ทุ นที่ เพิ่ มสู งขึ้ น แรงงานภาค
การเกษตรจึงทยอยขายที่นาเพราะเกิดภาวะหนี้ สิน ที่ดินจึงเปลี่ยนมือไปสู่ นายทุนรายใหญ่มากยิ่งขึ้น (กฤษฎา ศุ
ภวรรธนะกุล,2558) ปั ญหาด้านภาวะหนี้ สินที่ เพิ่มมากขึ้นในสังคมและแรงงานเกษตร ซึ่ งจากการสารวจข้อมูล
ภาวะเศรษฐกิ จสังคมครัวเรื อนและแรงงานเกษตรในปี การเพาะปลูก 2554/2555 พบว่า เกษตรกรมี รายได้ต่อ
ครัวเรื อนเฉลี่ย 241,460 บาท/ปี และมี รายจ่ายต่อครัวเรื อนเฉลี่ย 197,448 บาท/ปี ในขณะที่ หนี้ สินต่อครัวเรื อน
เท่ากับ 76,697 บาท/ปี เมื่อนารายจ่ายและจานวนหนี้ สินมารวมกันแสดงให้เห็นว่า เกษตรกรมีรายจ่ายที่มากกว่า
รายได้อยูท่ ี่ครัวเรื อนละ 32,685 บาท/ปี (สานักงานสถิติแห่ งชาติ,2560) ปั ญหารากฐานของเกษตรกรนั้น มาจาก
ปั จจัยที่สาคัญ 2 ด้าน คือ 1) ปั ญหาด้านการลดลงของรายได้จากการผลิตสิ นค้าเกษตร ซึ่งเกิดจาก 2 สาเหตุคือ 1 คือ
ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสู งขึ้นจากการขาดทักษะความรู ้และการจัดการ ทั้งความรู ้ในรู ปแบบของการจัดการการผลิต
และการรู ้ไม่เท่าทันกลไกทางการตลาด ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงทาให้เกษตรกรตกเป็ นเหยือ่ ของธุรกิจการผลิต การขาย
ปุ๋ ยและสารเคมี สาเหตุที่ 2 คือเกิดจากราคา/มูลค่าสิ นค้าที่ลดลง และ 2) ปั ญหาความยากจนของเกษตรกร ซึ่ งเกิด
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จากการขาดวิถีชีวิตที่พอเพียงจากการะแสสังคมสมัยใหม่ จึงเกิดเป็ นกับดักทางความคิด ค่านิ ยมที่ทาให้คนยึดติด
กับความสะดวกสบาย เป็ นหนี้เงินกูจ้ ากการใช้จ่ายเกินความจาเป็ น สิ่ งเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่เป็ นต้นเหตุที่สาคัญที่ทา
ใช้เกษตรกรยิ่งประสบปั ญหากับความยากจน นอกจากนี้ เกษตรกรยังได้รับผลกระทบจากปั จจัยภายนอก ทั้งใน
ด้านการขาดอานาจการต่อรองจากทั้งการซื้ อปั จจัยการผลิต รวมไปถึงการขายผลผลิต ที่ไม่สามารถกาหนดราคา
เองได้
ด้วยเหตุดงั กล่าวข้างต้น โครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกลุ่มชาวนาบนที่ ดินพระราชทานเพื่อการเกษตร
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จึงได้เกิดขึ้นภายใต้ความร่ วมมือของสานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)
ส านั ก งานทรั พ ยสิ น ส่ ว นพระมหากษัต ริ ย์ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธกส.) และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็ นต้นแบบในการแก้ไขปั ญหาในพื้นที่อื่นๆ ซึ่ งในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวหาก
จะเป็ นการแก้ไขแบบรายบุคคลนั้นอาจทาให้ไม่มีประสิ ทธิภาพ เนื่องจากข้อจากัดหลายๆอย่าง ดังนั้นการจะแก้ไข
ปั ญหาเพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จนั้น วิธีการหนึ่ งที่ ดีคือการใช้ระบบกลุ่มในการเชื่ อมโยงแก้ไขปั ญหาเกษตรกร
เนื่ องจากระบบกลุ่มนั้นจะทาให้เกิดพลังอานาจทางด้านจิตใจ และจะส่ งผลต่อด้านร่ างกายตามมา ภายใต้หลักการ
ทางเศรษฐศาสตร์ การประหยัดต่อขนาด (Economy of scale) เพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิ จ สังคม สิ่ งแวดล้อม
ภายในชุมชน การศึกษาครั้งนี้ จึงเป็ นการวิเคราะห์กระบวนการ ปั จจัยที่มีผลในการพัฒนากลุ่มชาวนา รวมไปถึง
การศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มพัฒนาเพื่อเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตของข้าว เพื่อนาไปเป็ นฐานข้อมูลและ
แนวทางการแก้ปัญหาของเกษตรกรต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพก่อนและหลังของระบบการผลิตข้าวของกลุ่มชาวนาที่เข้าร่ วม
โครงการฯ
(2) วิเคราะห์กระบวนการ และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนากลุ่มชาวนาในพื้นที่กรณีศึกษา
(3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนากลุ่มชาวนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของระบบการผลิตข้าว
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาจากกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการฯ ในพื้นที่อาเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จานวน 17 ราย เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ในครั้งนี้ ใช้การจัดเวทีเสวนา การถอดบทเรี ยน
การจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ และใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ขอ้ มูลเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการ
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ้วิ จัย เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากการจัด เวที กิ จ กรรมต่ า งๆ ทั้ง การสั ม ภาษณ์ การสั ง เกตการณ์ และ
แบบสอบถามพร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามผลตลอดระยะเวลาตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2560
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กิจกรรม
1) ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ
2) เปิ ดโรงเรี ยนชาวนาและให้ความรู ้ การท านาลดต้น ทุ น
โดย คุณชัยพร พรหมพันธุ์
3) สารวจนิเวศน์แปลงนา
4) ติดตามการเก็บผลผลิตและเก็บข้อมูล
5) คืนข้อมูลชุมชนและตรวจสอบย้อนกลับความถูกต้อง
6) อบรมการทาปุ๋ ยเบญจคุณ
7) ติดตามเก็บข้อมูลและสรุ ปข้อมูล
8) อบรมเรื่ องระบบสหกรณ์
9) ศึกษาดูงานต่างประเทศ
10) อบรมเรื่ องการสร้างความยัง่ ยืน
11) เก็บข้อมูลและสรุ ปผล

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ต.ช้ างใหญ อ.บางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา
14 ตุลาคม 2557
25 พฤจิกายน 2557
29 มกราคม 2558
2 เมษายน - 4 เมษายน 2558
18 เมษายน 2558
25 มิถุนายน 2558
กันยายน 2558
มกราคม 2559
พฤษภาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
มีนาคม 2560

4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ โดยแสดงในรู ปการแจกแจงความถี่และค่าเฉลี่ย
และสถิ ติ เ ชิ ง ปริ ม าณในการวิเ คราะห์ ต ้นทุ นและผลตอบแทนของการปลู กข้าว และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม านเพื่ อหา
ความสัมพันธ์ของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเปรี ยบเที ยบข้อมูลก่อนและหลังเข้าร่ วมโครงการฯ

5. สรุ ปผลการวิจัย
ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของระบบการผลิตข้าวของกลุ่มชาวนาที่เข้าร่ วมโครงการฯ
ตลอดระยะเวลา 2 ปี ของโครงการ คื อ ตั้ง แต่ ตุ ล าคม 2557 ถึ ง มี น าคม 2560 จะท าการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล โดย
เปรี ยบเทียบข้อมูลต่างๆ ก่อนและหลังเข้าร่ วมโครงการฯ ได้แก่ ปริ มาณผลผลิต ราคาผลผลิต รายรับ ต้นทุนเงินสด
ต้นทุนที่ไม่เป็ นเงินสด รายได้สุทธิ และกาไรสุ ทธิ เฉลี่ยทั้งหมดของเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการฯ โดยจะทาการ
เปรี ยบเทียบข้อมูลออกเป็ นดังนี้
ก่อนเข้าร่ วมโครงการ คือข้อมูลการผลิตข้าวระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2557
หลังเข้าร่ วมโครงการรอบที่ 1 คือ ข้อมูลการผลิตข้าวระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558
หลังเข้าร่ วมโครงการรอบที่ 2 คือ ข้อมูลการผลิตข้าวระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2558
หลังเข้าร่ วมโครงการรอบที่ 3 คือ ข้อมูลการผลิตข้าวระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559
หลังเข้าร่ วมโครงการรอบที่ 4 คือ ข้อมูลการผลิตข้าวระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2559
หลังเข้าร่ วมโครงการรอบที่ 5 คือ ข้อมูลการผลิตข้าวระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560
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1. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้นทุนและรายได้เฉลี่ยก่อนและหลังเข้าร่ วมโครงการรอบที่ 1
ผลจากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลในตารางที่ 1 จะเห็ นได้ว่า เกษตรกรมี ตน้ ทุ นการผลิ ตที่ เป็ นเงิ นสดลดลง
เนื่องจากมีการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ลดลง และมีการใช้ฮอร์โมนนม ฮอร์โมนไข่ที่ผลิตเอง และได้รับราคาผลผลิตเฉลี่ยที่
เพิ่มสู งขึ้น จาก 7 บาท เป็ น 7.7 บาทต่อกิ โลกรัมหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากการส่ งเสริ มการผลิตข้าวที่ ตรงตาม
ความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้ น จึ งทาให้เกษตรกรมี รายได้สุทธิ เพิ่มมากขึ้ นจาก 2267.03 บาทต่อไร่ เป็ น
3003.04 บาทต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.47 ซึ่งก็หมายความว่า เกษตรกรมีเงินเหลือมากขึ้น
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบต้นทุนและรายได้เฉลี่ยก่อนและหลังเข้าร่ วมโครงการ รอบที่ 1
เฉลี่ย
ส่วนต่าง
รายการ
t
Sig.
ก่อนฯ
รอบ 1 ส่วนต่าง ร้อยละ
ปริ มาณผลผลิต(ก.ก./ไร่ )
749.86
746.95
-2.91
0.39
0.218
.830
ราคาผลผลิต(บาท/ก.ก.)
7.0
7.7
0.7
10
-4.331 0.001***
รายรับ (บาท/ไร่ )
5249.02 5772.29 523.27
9.97
-3.503 .003**
ต้นทุนเงินสด (บาท/ไร่ )
2981.99 2769.25 -212.74
-7.68
2.863 0.011**
ต้นทุนที่ไม่เป็ นเงินสด(บาท/ไร่ )
1430.39 1461.09
30.7
2.15
-0.976
.343
รายได้สุทธิ (บาท/ไร่ )
2267.03 3003.04 736.01
32.47
-3.910 0.001***
กาไรสุทธิ (บาท/ไร่ )
836.64
1541.95 705.31
84.30
-3.675 0.002**
หมายเหตุ : * ** และ *** คือระดับนัยสาคัญที่ช่วงความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 90, 95 และ 99 ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้นทุนและรายได้เฉลี่ยก่อนและหลังเข้าร่ วมโครงการรอบที่ 2
ผลจากวิเคราะห์ทาสถิติในตารางที่ 2 พบว่าปริ มาณผลผลิตเฉลี่ยหลังเข้าร่ วมโครงการรอบที่ 2 เท่ากับ
766.98 กิ โลกรัมต่อไร่ มากกว่าผลผลิ ตก่ อนเข้าร่ วมโครงการที่ ผลิ ตปริ มาณเฉลี่ ย 749.86 กิ โลกรั มต่อไร่ ทั้งนี้
อาจจะเกิดจากการที่เกษตรกรมีการลดการไม่เผาฟาง และใส่ปุ๋ยเบญจคุณและน้ าหมักชีวภาพเพื่อปรับสภาพดินให้
ดินดีข้ ึน จึงทาให้ตน้ ข้าวเจริ ญงอกงามมากขึ้น รวมไปถึงการได้รับราคาผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20ทั้งนี้ เกิดจาก
การส่ งเสริ มให้เกษตรกรบางรายปลูกข้าวเป็ นข้าวพันธุ์สาหรับขายให้กลุ่มเกษตรกรในโครงการด้วยกันเอง และ
เกษตรกรในโครงการเองก็มีการผลิตข้าวได้คุณภาพมากยิง่ ขึ้น จึงเป็ นปั จจัยให้เกษตรกรมีรายรับเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20
ในส่ ว นของต้น ทุ น การผลิ ต ที่ เ ป็ นเงิ น สดในรอบการผลิ ต ที่ 2 ลดลงร้ อ ยละ 22.74 เมื่ อ เที ย บกับ ก่ อ นเข้า ร่ ว ม
โครงการฯ
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบต้นทุนและรายได้เฉลี่ยก่อนและหลังเข้าร่ วมโครงการ รอบที่ 2
เฉลี่ย
ส่วนต่าง
รายการ
t
ก่อนฯ
รอบ 2 ส่วนต่าง ร้อยละ
ปริ มาณผลผลิต(ก.ก./ไร่ )
749.86
766.98
17.12
2.28
-0.332
ราคาผลผลิต(บาท/ก.ก.)
7.0
8.4
1.4
20
-4.723
รายรับ (บาท/ไร่ )
5249.02 6442.63 1193.61 22.74
-2.335
ต้นทุนเงินสดเฉลี่ย(บาท/ไร่ )
2981.99 2599.66 -382.33 14.71
2.325
ต้นทุนที่ไม่เป็ นเงินสด(บาท/ไร่ )
1430.39 1666.93 236.54
16.54
-4.090
รายได้สุทธิ (บาท/ไร่ )
2267.03 3842.97 1575.94 69.52
-2.54
กาไรสุทธิ (บาท/ไร่ )
836.64 2176.04 1,339.40 160.09 -2.338
หมายเหตุ : * ** และ *** คือระดับนัยสาคัญที่ช่วงความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 90, 95 และ 99 ตามลาดับ

Sig.
0.744
0.000***
0.038**
0.034**
0.001***
0.022**
0.033**

3. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้นทุนและรายได้เฉลี่ยก่อนและหลังเข้าร่ วมโครงการรอบที่ 3
ผลจากวิเคราะห์ทางสถิติในตารางที่ 3 พบว่าปริ มาณผลผลิตเฉลี่ยหลังเข้าร่ วมโครงการรอบที่3 ลดลง
ร้อยละ 16 ทั้งนี้ เนื่ องจาก เกษตรกรประสบกับฤดูหนาวที่ ยาวนานในช่วงข้าวกาลังตั้งท้อง จึ งส่ งผลให้ปริ มาณ
ผลผลิตลดลงอย่างเห็นได้ชดั และถึงแม้วา่ เกษตรกรจะได้รับราคาผลผลิตที่มากกว่าก่อนเข้าร่ วมโครงการฯ แต่จาก
ปริ มาณผลผลิตที่ ลดลงก็ทาให้เกษตรกรมีรายรับลดลงร้อยละ 10 ในส่ วนของต้นทุนการผลิตที่ เป็ นเงิ น สดนั้น
เกษตรกรมีตน้ ทุนการผลิตที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้เกษตรกรยังคงมีรายได้สุทธิและกาไรสุทธิ
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบต้นทุนและรายได้เฉลี่ยก่อนและหลังเข้าร่ วมโครงการรอบที่ 3
เฉลี่ย
ส่วนต่าง
รายการ
t
ก่อนฯ
รอบ 3 ส่วนต่าง ร้อยละ
ปริ มาณผลผลิต(ก.ก./ไร่ )
749.86
644.42 -105.44
-16.36
1.660
ราคาผลผลิต(บาท/ก.ก.)
7.0
7.4
0.4
5.71
-2.758
รายรับ (บาท/ไร่ )
5249.02 4768.71 -480.31
-10.07
0.455
ต้นทุนเงินสดเฉลี่ย(บาท/ไร่ )
2981.99 2495.34 -486.65
-19.50
4.678
ต้นทุนที่ไม่เป็ นเงินสด(บาท/ไร่ ) 1430.39 1747.07 316.68
22.14
-3.986
รายได้สุทธิ (บาท/ไร่ )
2267.03 2273.37
6.34
0.28
-0.329
กาไรสุทธิ (บาท/ไร่ )
836.64
526.30 -310.34
-58.97
3.360
หมายเหตุ : * ** และ *** คือระดับนัยสาคัญที่ช่วงความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 90, 95 และ 99 ตามลาดับ

Sig.
0.166
0.014**
0.655
0.000***
0.001***
0.847
0.021**

4. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้นทุนและรายได้เฉลี่ยก่อนและหลังเข้าร่ วมโครงการรอบที่ 4
ผลจากวิเคราะห์ทาสถิติในตารางที่ 4 จะเห็นได้วา่ เกษตรกรมีปริ มาณผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเมื่อเที ยบกับ
ก่อนเข้าร่ วมโครงการฯร้อยละ 8.84 และได้รับราคาผลผลิตที่มากขึ้น ส่ งผลให้เกษตรกรเกษตรกรมีรายรับเพิ่มขึ้น
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ถึงร้อยละ 15.06 นอกจากนี้ เกษตรกรยังคงมีตน้ ทุนการผลิตที่ เป็ นเงิ นสดลดลงอย่างต่อเนื่ องที่ ร้อยละ 23.03 จึ ง
ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 61.07 และมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 133.93
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบต้นทุนและรายได้เฉลี่ยก่อนและหลังเข้าร่ วมโครงการรอบที่ 4
เฉลี่ย
ส่วนต่าง
รายการ
t
ก่อนฯ
รอบ 4
ส่วนต่าง ร้อยละ
ปริ มาณผลผลิต(ก.ก./ไร่ )
749.86
816.13
66.27
8.84
-1.174
ราคาผลผลิต(บาท/ก.ก.)
7.0
7.4
0.4
5.71
-2.707
รายรับ (บาท/ไร่ )
5249.02 6039.36
790.34
15.06
-1.840
ต้นทุนเงินสดเฉลี่ย(บาท/ไร่ )
2981.99 2423.80 -558.19
-23.03
5.762
ต้นทุนที่ไม่เป็ นเงินสด(บาท/ไร่ ) 1430.39 1658.04
227.65
15.91
-2.471
รายได้สุทธิ (บาท/ไร่ )
2267.03 3615.56 1384.53
61.07
-3.047
กาไรสุทธิ (บาท/ไร่ )
836.64
1957.52 1120.88 133.97 -2.360
หมายเหตุ : * ** และ *** คือระดับนัยสาคัญที่ช่วงความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 90, 95 และ 99 ตามลาดับ

Sig.
0.257
0.016**
0.084*
0.000***
0.025**
0.008**
0.031**

5. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบต้นทุนและรายได้เฉลี่ยก่อนและหลังเข้าร่ วมโครงการรอบที่ 5
ผลจากวิเคราะห์ทาสถิติในตารางที่ 5 พบว่าปริ มาณผลผลิตเฉลี่ยหลังเข้าร่ วมโครงการรอบที่ 5 เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่ องเป็ นร้อยละ 10.82 แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของปริ มาณผลผลิตนั้น ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต
อย่างน้อย 1 ปี ในส่ วนของราคาผลผลิต แม้ว่าจะลดลงบ้างตามกลไกของตลาด แต่หากจะเปรี ยบเทียบรายรับที่
เกษตรกรได้รับ ก็ยงั ทาให้เกษตรกรยังคงมีรายรับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.99 ในส่ วนของต้นทุนการผลิตที่เป็ นเงินสด
เริ่ มมีความสม่าเสมอ คือเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณร้อยละ 20 สุดท้ายแล้วเกษตรกรมีรายได้
สุ ทธิ ที่เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 55.08 เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่ วมโครงการฯ ซึ่ งก็หมายความว่า เกษตรกรมีผลกาไรที่
เป็ นเงินสดเพิ่มมากขึ้น
ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบต้นทุนและรายได้เฉลี่ยก่อนและหลังเข้าร่ วมโครงการรอบที่ 5
เฉลี่ย
ส่วนต่าง
รายการ
t
ก่อนฯ
รอบ 5 ส่วนต่าง ร้อยละ
ปริ มาณผลผลิต(ก.ก./ไร่ )
749.86
830.99
81.13
10.82
-1.299
ราคาผลผลิต(บาท/ก.ก.)
7.0
7.2
0.2
2.86
-1.349
รายรับ (บาท/ไร่ )
5249.02 5983.13 734.11
13.99
-1.671
ต้นทุนเงินสดเฉลี่ย(บาท/ไร่ )
2981.99 2467.47 -514.52 -20.85
5.102
ต้นทุนที่ไม่เป็ นเงินสด(บาท/ไร่ )
1430.39 1576.97 146.58
10.25
-2.160
รายได้สุทธิ (บาท/ไร่ )
2267.03 3515.66 1248.63 55.08
-2.742
กาไรสุทธิ (บาท/ไร่ )
836.64 1938.69 1102.05 56.85
-2.488
หมายเหตุ : * ** และ *** คือระดับนัยสาคัญที่ช่วงความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 90, 95 และ 99 ตามลาดับ
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Sig.
0.212
0.196
0.114
0.000***
0.046**
0.014**
0.024**
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ผลการวิเคราะห์กระบวนการและปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนากลุ่มชาวนาของโครงการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
กลุ่มชาวนาบนที่ดินพระราชทานเพื่อการเกษตร จ.พระนครศรี อยุธยา ประกอบไปด้วย 7 กระบวนการได้แก่ 1)
เรี ยนรู ้ทศั นคติ 2) วิเคราะห์ปัญหาพื้นที่ 3) กระบวนการเรี ยนรู ้ 4) การมีส่วนร่ วม 5) การเก็บข้อมูล 6) การคืนข้อมูล
และ 7) การแก้ไขปรับปรุ งรอบต่อไป และปั จจัยที่มีผลในการพัฒนากลุ่มชาวนา จากผลการสารวจพบว่า เกษตรกร
ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกมากที่สุด เพราะหากสมาชิกมีควมสัมพันธ์ที่ดีก็จะเกิด
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักความสามัคคีกนั ก็จะทาให้เกิดการพัฒนา
ตารางที่ 6 แสดงปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนากลุ่มชาวนา
ปัจจัยทีมผี ลต่ อการพัฒนากลุ่มชาวนา
1. ปั จจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
2. ปั จจัยด้านกระบวนการกลุ่ม
3. ปั จจัยด้านความรู ้การจัดการ
4. ปั จจัยด้านประสิ ทธิภาพของกลุ่ม

S.D.
0.478
0.539
0.435
0.509

ค่ าเฉลีย่
4.69
4.18
4.29
4.26

ผลประเมิน
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

7. ข้ อเสนอแนะ
1. การปรับทัศนคติของการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยการสร้างกิจกรรมระบบความคิด
ด้านการรวมกลุ่ม เพื่อให้เกษตรกรเห็ นโอกาสและศักยภาพจากการรวมกลุ่ม และสร้างให้เกิ ดเป็ นพลังในการ
พัฒนาต่อไป
2. การค้นหาและพัฒนาศักยภาพของผูน้ า เพราะหากกลุ่มมีผูน้ าที่เก่ง เข้มแข็ง และมีศกั ยภาพ ก็จะนาพา
กลุ่มให้กา้ วหน้าและมัน่ คง
3. การให้ความรู ้ควบคู่การปฏิบตั ิจริ งเพื่อให้เห็นผลลัพธ์จริ ง จะทาให้เกษตรกรเกิดทั้งความรู ้ความเข้าใจ
ได้มากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ยงั สามารถนาไปต่อยอดในการปฏิบตั ิตามศักยภาพของแต่ละคนได้อย่างรวดเร็ ว
4. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการใช้ประโยชน์ขอ้ มูล
ของกลุ่มเกษตรกร จะช่วยให้เกษตรกรได้เข้าใจและเห็นถึงข้อดีขอ้ เสี ยจากการปฏิ บตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรมมาก
ยิง่ ขึ้น
5. การวางแผนการบริ หารจัดการกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตจากแปลงนาร่ วมกัน เช่น
มีการทา packaging ต่างๆ ให้มีความหลากหลายหรื อสร้างสิ นค้าที่มีอตั ลักษณ์ในชุมชน ก็จะเป็ นส่ วนช่วยให้เกิด
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้

8. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ธันวา จิ ตต์สงวน อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ วิทยากรจากสานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานทรัพย์สิน ในการสนับสนุน
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จ.พระนครศรี อยุธยา ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนให้ขอ้ มูลเป็ นอย่างดี
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บทคัดย่อ
การศึกษาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนทาให้รู้วา่ บุคลากรสายสนับสนุนต้องปรับตัวให้ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการศึกษา ซึ่ งจากการเปลี่ยนแปลงนั้นส่ งผลกระทบต่อบุคลากรสายสนับสนุ น
จากการค้นคว้าเกี่ ยวกับสมรรถนะที่ จาเป็ นของบุ คลากรสายสนับสนุ น ประกอบด้วย 3 ด้าน คื อ คุ ณลักษณะ
เฉพาะ (Attribute) ที่เป็ นพฤติกรรมทางความคิด ค่านิยมส่ วนบุคคล ความรู ้ (Knowledge) นามาพัฒนาหน้าที่ที่
รับผิดชอบให้ปฏิ บัติได้ถูกต้องและพัฒนาขึ้นเรื่ อยๆ จากการฝึ กอบรม และทักษะ (Skill) ในการปฏิ บตั ิ งานใน
หน้าที่น้ นั ๆ ซ้ าๆ จนเกิดความชานาญ
คาสาคัญ: สมรรถนะ , อุตสาหกรรมการศึกษา

ABSTRACT
A study of the competency of the university support staffs indicates that the support staffs need to be
readjusted to changes in the education industry. The changes provide some effects to all the support staffs. The
research on the necessary competencies of support staffs emphasizes that the competency consists of 3 aspects:
1) the attribution of the cognitive behavior as personal value 2) knowledge as a tool that could help develop the
accuracy in duty and responsibility, which could be acquired from trainings and 3) Skills to perform the task
repeatedly until they are professional.
KEYWORDS: Competency, Education Industry
957

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

บทนา
การศึกษาเป็ นกระบวนการพัฒนาคนที่สาคัญ เพราะเป็ นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศจากการ
พัฒนาตนเองได้ตลอดชีวติ ให้สามารถพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านต่างๆ ที่จะดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุ ข
(ดวงจันทร์ เดชรักษา, 2554) เช่น โดยยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้
ทั้งที่ในการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมต้องให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน คานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา เป็ นต้น
สื บเนื่ องจากนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่ มีเป้ าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากกับดักรายได้ปาน
กลาง และก้าวไปสู่ ประเทศรายได้สูงโดย ใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิ จสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ที่มี
คุ ณ ภาพสู ง เพื่ อ การขับ เคลื่ อ นประเทศ การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ ว ตั ิ อุ ต สาหกรรมครั้ งที่ 4 ใน
ตลาดแรงงาน คือการแข่งขันที่สูงขึ้นที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทลั อาทิเช่น อินเตอร์เน็ต ระบบปั ญญาประดิษฐ์ และ
หุ่นยนต์ที่สามารถทางานแทนคน เหตุน้ ีทาให้แรงงานมีความเสี่ ยงในการตกงานมากขึ้น เพราะมีการใช้เทคโนโลยี
และเครื่ องจักรเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานที่ใช้ทกั ษะการทาซ้ าเป็ นประจา (Routine Skill) จะ
ถูกแทนที่ดว้ ยเทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย
ระบบการศึกษาเป็ นกลไกและเครื่ องมือสาคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศใน
การพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเศรษฐกิ จในระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติ อย่างไรก็ตามการแข่งขันในอุตสาหกรรมการศึกษาโดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยมีการแข่งขัน
ที่ รุน แรงมากขึ้ น ซึ่ งประเทศไทยมี มหาวิทยาลัยจานวนมาก โดยสถาบัน อุดมศึ กษาที่ อยู่ภายในการกากับ ของ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึ กษา กระทรวงศึ กษาธิ การ จานวน 157 แห่ งซึ่ งมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัย
ประสบปั ญหาไม่มีนกั ศึกษาเพียงพอ (อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, 2560)
ดังนั้นการปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยไม่เพียงแค่การพัฒนาหลักสู ตร คุณภาพการ
เรี ยนการสอน และการวิจยั เท่านั้น ในสายงานวิชาการเท่านั้น แต่การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ ประกอบไปด้วย ความรู ้ ทักษะ และ คุณลักษณะที่ จาเป็ นในการปฏิ บตั ิ งานถือว่าเป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นและกลไกที่
สาคัญ ต่ อการด าเนิ น งานขององค์กรภาคการศึ ก ษา อี ก หนึ่ งประเด็น ปั ญ หาที่ ส าคัญ ในการพัฒ นาองค์กรภาค
การศึ กษาคือเรื่ องของการผลิตงานวิจยั ซึ่ งการผลิตองค์ความรู ้เป็ นสิ่ งที่ จาเป็ นต่อการพัฒนาประเทศ งานวิจยั ที่
สามารถขับเคลื่อนการผลิตงานวิจยั ออกสู่สังคม เจ้าหน้าที่และหน่วยงานสนับสนุนถือว่าเป็ นกลไกที่สาคัญในการ
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้งานวิจยั ของอาจารย์สาเร็ จลุล่วง ซึ่งนอกเหนื อจากภาระงานและความรับผิดชอบประจา
ของเจ้าหน้าที่และบุคลากรสายสนับสนุนในการทาหน้าที่ประจาแล้ว บุคลากรสายสนับสนุนดังกล่าวควรมีความรู ้
และทักษะในด้านขั้นตอนการทาวิจยั อย่างแท้จริ ง

การเปลีย่ นแปลงของสถาบันอุดมศึกษา
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างประชากร ที่ ประชากรในวัยเด็กมีจานวนลดลง จากร้อยละ
21.6 ในปี 2550 เป็ นร้อยละ 17.2 ในปี 2560 อัตราการเกิ ดมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่ อง ในขณะเดี ยวกัน ประชากร
ผูส้ ูงอายุมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น และเพิม่ ในอัตราที่สูงขึ้นจากร้อยละ 8.2 ในปี 2550 เป็ นร้อยละ 15.6 ในปี 2560 (เกรี ยง
ศักดิ์ เจริ ญ วงศ์ศักดิ์ , 2560) จากโครงสร้ างทางด้านประชากรที่ เปลี่ ยนแปลงไปส่ งผลต่อสถาบัน การศึ กษาใน
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อนาคต เพราะโรงเรี ยนและมหาวิทยาลัยต้องอาศัยนักเรี ยนนักศึกษาในจานวนที่มากพอในการดาเนิ นกิจการ โดย
สถาบัน การศึ กษาที่ จะได้รับ ผลกระทบเป็ นอันดับแรกคื อ โรงเรี ยนระดับ การศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน ต่ อมาจะเป็ น
มหาวิทยาลัย
ในขณะที่สภาพการแข่งขันด้านการศึกษาที่รุนแรงขึ้น ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษามีทรัพยากรที่จากัด
อีกทั้งผูเ้ รี ยนมีความต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และผูเ้ รี ยนมี
โอกาสเลือกสถาบันอุดมศึกษาได้มากขึ้น ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต่างพยายามพัฒนาตนเองให้แข่งขันได้ ด้วย
เหตุ น้ ี สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาจึ ง ต้อ งพัฒ นาและสร้ างเอกลัก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น โดยแสดงถึ ง ความเชี่ ย วชาญ และมี
ประสิ ทธิภาพของสถาบัน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงข้างต้นยังส่ งผลต่อบุ คลากรทางการศึ กษา มีอาจารย์ลน้ เกิ นจานวน
นักศึกษาในปั จจุบนั มหาวิทยาลัยไทยจานวนมากจาเป็ นต้องควบรวม (Merger and Acquisition) เพื่อความอยูร่ อด
ซึ่ งคาดว่าน่ าจะอีกไม่กี่ปี มหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษาจานวนหนึ่ งจะต้องปิ ดตัวลงไปเพราะขาดทุนอย่าง
มาก (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2560) ดังนั้นปั ญหาคืออาจารย์มหาวิทยาลัยที่รับมาเข้าไว้มากมายและมีจานวนล้นเกินกว่า
จานวนนักศึ กษาและภาระงานสอนจะทาเช่ นไร ซึ่ งอาจารย์อาจจะต้องเน้นการสร้างสรรค์งานวิจยั นวัตกรรม
แทนที่การสอน และจากปั จจัยดังกล่าวยังส่งผลต่อบุคลากรสายสนับสนุนที่คอยให้บริ การนักศึกษา ที่จาเป็ นต้องมี
การปรับโครงสร้างของลักษณะงาน ความรับผิดชอบงานให้สอดคล้องกับบริ บทของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนไป โดย
ไม่ได้เน้นไปที่การให้บริ การแก่นกั ศึกษาเท่านั้นการฝึ กอบรมให้บุคลากรที่ทางานแล้วได้พฒั นาศักยภาพ ทักษะใน
การทางาน ให้ได้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น จึงเป็ นสิ่ งที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้ และทักษะบางส่ วนทางด้านวิชาการ อาทิเช่น
การวิจยั การเขียนบทความทางวิชาการ การสื บค้นข้อมูลทางวิชาการ เป็ นต้น เพื่อที่ จะได้ช่วยเหลือนักวิจยั หรื อ
สามารถเป็ นผูช้ ่วยนักวิจยั และส่งผลต่อการผลิตผลงานทางวิชาการให้เพิ่มมากขึ้น

แนวคิดเกีย่ วกับสมรรถนะ (Competency)
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) ถูกนาเสนอโดย เดวิด แมคคลีแลนด์ (David McClelland)
ในช่วงปี 1970 โดยให้มุมมองไว้วา่ เหตุใดบุคคลที่ทางานในตาแหน่งเดียวกัน หน้าที่ ความรับผิดชอบเหมือนกัน
จึงมีผลงานที่แตกต่างกัน จึงได้ทาการศึกษาและพบว่าปั จจัยหรื อสาเหตุที่ทาให้ผลการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมา
จากสมรรถนะของบุคคลแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน ซึ่งถูกอธิ บายไว้ในรู ปแบบจาลองของภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg) (ชูชยั
สมิทธิไกร, 2550)
คุ ณ ลักษณะของบุ ค คลหนึ่ ง ๆ ถู กเปรี ยบเสมื อนภู เขาน้ าแข็งที่ ลอยอยู่เหนื อผิ วน้ า ซึ่ งส่ วนที่ ผูค้ น
มองเห็ นมักจะเป็ นส่ วนน้อยที่ ลอยอยู่เหนื อผิวน้ า ซึ่ งเปรี ยบได้กับการทางาน การประเมินผลงาน หรื อการวัด
ประสิ ทธิภาพในการทางาน จะวัดได้จากสิ่ งที่มองเห็น อาทิเช่น ความรู ้สาขาต่าง ๆ ที่ได้เรี ยนมา (Knowledge) และ
ส่ วนของทักษะ ได้แก่ ความเชี่ ยวชาญ ความชานาญพิเศษด้านต่าง ๆ (Skill) อย่างไรก็ตามสาหรับส่ วนของภูเขา
น้ าแข็งที่จมอยูใ่ ต้น้ าซึ่งเป็ นส่ วนที่มีปริ มาณมากกว่านั้น เป็ นส่ วนที่ไม่อาจสังเกตได้ชดั เจนและวัดได้ยากกว่า และ
เป็ นส่ ว นที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมของบุ ค คลมากกว่า ได้แ ก่ บทบาทที่ แ สดงออกต่ อ สั ง คม (Social role)
ภาพลักษณ์ ของบุ คคลที่ มีต่อ ตนเอง (Self-image) คุ ณ ลักษณะส่ วนบุ ค คล (Trait) แรงจู งใจ (Motive) ส่ วนที่ อ ยู่
เหนื อน้ าแข็งเป็ นส่ วนที่มีความสัมพันธ์กบั เชาว์ปัญญาของบุคคล ซึ่ งการที่บุคคลมีความฉลาดสามารถเรี ยนรู ้องค์
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ความรู ้ต่าง ๆ และทักษะได้น้ นั ยังไม่เพียงพอที่จะทาให้มีผลการปฏิบตั ิงานที่โดดเด่น จึงจาเป็ นต้องมีแรงผลักดัน
เบื้ องลึ ก คุ ณ ลักษณะส่ ว นบุ ค คล ภาพลักษณ์ ข องบุ คคลที่ มี ต่อ ตนเองและบทบาทที่ แสดงออกต่ อสังคมอย่าง
เหมาะสมด้วย จึงจะทาให้บุคคลกลายเป็ นผูท้ ี่มีผลงานโดดเด่นได้
Boyatzis (1982) ได้ใ ห้ นิ ย ามของสมรรถนะว่า เป็ นสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ใ นตัว บุ ค คลซึ่ งถื อ เป็ นตัว ก าหนด
พฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้บรรลุความต้องการของงานภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การ และทาให้บุคคล
มุ่งมัน่ สู่ ผลลัพธ์ที่ตอ้ งการ สมรรถนะเป็ นการเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของ ความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skills)
คุณลักษณะ (Attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งมีผลกระทบต่อผลงานของตาแหน่งงานซึ่ งสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั
มาตรฐานของงานและสามารถที่เพิ่มขึ้น (Parry, 1996)

การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน
ในการเตรี ยมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความสาเร็ จใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากร เนื่ องจากเป็ นการสร้างหลักประกันและสร้างความมัน่ คงในการดารงชีวติ ในอนาคต
ทาให้เกิ ดความพึงพอใจในภายหลังจากการพ้นจากหน้าที่ การงาน ย่อมส่ งผลต่อการปรับเปลี่ยนสถานภาพและ
บทบาทใหม่ของบุ คลากร เมื่ อหยุดท างาน ดังนั้น แนวทางที่ ดีที่สุดในการป้ องกัน ปั ญ หาที่ จะเกิ ดขึ้ นก็ คือให้
บุคลากรได้มีการเตรี ยมตัวความสามารถด้านความรู ้ ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีและการสื่ อสาร ที่
สามารถนามาใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
อย่างไรก็ตามการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรนั้น (สุ จิตรา จับใจ, 2554) กล่าวว่า ในการพัฒนา
นั้นผลประโยชน์ที่ได้รับมีท้ งั ต่อตัวบุ คลากรและองค์การ โดยเฉพาะความรู ้ ใหม่ที่ได้รับจะช่ วยให้การพัฒ นา
ตนเองให้มีป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ นและยังเกิ ดความภาคภูมิ ใจในความรู ้ที่ มีส่วนต่อองค์การนั้น เมื่ อบุ คลากรมี
ศักยภาพสูงขึ้นย่อมทาให้ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลขององค์การเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย สาหรับมหาวิทยาลัย
เอกชนที่เป็ นแหล่งความรู ้ของประเทศแห่ งหนึ่ งมีหน้าที่โดยตรงที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสาคัญในการให้ความรู ้ที่
จาเป็ นต่อนักศึกษา บุคลากร เพื่อเตรี ยมการก้าวสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน จึงตระหนักรู ้และเตรี ยมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นร่ วมกับองค์การอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
ชุติมา หาญเผชิ ญ (2558) ได้รายงานจากการศึ กษาสถานการณ์ ของภาครัฐในการเตรี ยมบุ คลากร
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสู่ ประชาคมอาเซี ยน พบว่าปั จจุบนั การอบรมบุคลากรในบริ บทอาเซี ยนยังเน้นที่การพัฒนา
ศักยภาพในเชิงตั้งรับมากกว่าการพัฒนาศักยภาพเชิงรุ ก กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐมุ่งเน้นการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาทักษะทางภาษา การส่ งเสริ มให้เกิ ดความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และให้ความรู ้
เกี่ ยวกับอาเซี ยน นอกจากนี้ ยงั พบว่าข้าราชการที่ ปฏิ บัติงานในหน่ วยงานมีภารกิ จแตกต่างกัน จาเป็ นต้องมี ท้ งั
ความรู ้เฉพาะด้าน และศักยภาพที่จาเป็ นต้องพัฒนาร่ วมกัน
ฉะนั้นในการวัดความรู ้ความเข้าใจของบุ คลากรโดยรวมจะเน้นความสามารถในการจาและเข้าใจ
รายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ ที่บุคคลได้สะสมไว้และถ่ายทอดต่อกันมาจนสามารถที่จะสื่ อความหมาย แปลความ
ตีความหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ หลังจากที่ได้รับข่าวสารเรื่ องนั้นๆ กล่าวโดยสรุ ปความรู ้ความ
เข้าใจหมายถึงความทรงจาในเรื่ องราว ข้อเท็จจริ ง รายละเอียดต่างๆ และความสามารถนาความรู ้ที่เก็บรวบรวม
มาใช้ดัด แปลง อธิ บ าย เปรี ยบเที ยบในเรื่ อ งนั้น ๆ ได้อย่างมี เหตุผ ลและน าไปใช้ในสถานการณ์ จริ งได้ตาม
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ขั้นตอน ทั้งที่ ข้ ึนอยูก่ บั ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลเป็ นสาคัญ จากการค้นคว้าเกี่ยวกับสมรรถนะที่จาเป็ นของ
บุคลากรสายสนับสนุ นในมหาวิทยาลัยเอกชน บุคลากรสายสนับสนุ นจะมีพฤติกรรมที่ แสดงออกและส่ งผลต่อ
การปฏิบตั ิงานในตาแหน่ งหน้าที่ที่รับผิดชอบทาให้การปฏิ บตั ิงานประสบผลสาเร็ จตามเกณฑ์มาตรฐานหรื อสู ง
กว่า มีองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ (ทัศนวรรณ แก้วศรี หน่อ, 2555) ดังนี้

คุณลักษณะเฉพาะ (Attribute)
คุณลักษณะเฉพาะ (Attribute) เป็ นคุณลักษณะของคนในด้านความคิด ทัศนคติ ค่านิ ยม แรงจูงใจและ
ความต้องการส่ วนตัวของบุคคล คุณลักษณะแตกต่างกันตามปั จจัย จะกาหนดเป็ นตัวบ่งพฤติกรรม (behavioral
indicator) (เทื้อน ทองแก้ว) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงจะต้องมี คุณลักษณะของผูน้ าการเปลี่ยนแปลงต้องบริ หารความเปลี่ยนแปลง
ด้วยการวิเคราะห์ การเปลี่ ยนแปลง กาหนดหรื อมอบหมายความรั บผิดชอบ รวมถึ งติ ดตามการบริ หารความ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นระบบ ซึ่งผูท้ ี่จะเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงต้องมีความกล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสิ นใจ เชื่อมัน่
ในความคิดผูอ้ ื่น สร้างแรงบันดาลใจให้ผอู ้ ื่น และมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกลที่จะนาองค์กรไปสู่เป้ าหมายที่ดีข้ ึน
2. การทางานเชิงรุ ก
การทางานเชิงรุ กต้องทางานเพื่อลดปั ญหาการทางานให้มีประสิ ทธิภาพในการทางานให้ดีข้ ึน ซึ่งมี
ผลต่อหน้าที่การทางานของตนเองให้กา้ วหน้าขึ้นและยังช่วยพัฒนาองค์กรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย ในการทางานเชิงรุ กจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ ื่น และองค์กร เนื่ องจากการทางานเชิงรุ กเป็ นการทางานที่บุคลากรมีความใส่
ใจในการทางาน ซึ่ งเป็ นผลดีต่อหัวหน้างานและผูบ้ ริ หาร รวมถึงองค์กร บุคลากรจะมีการวางแผนการทางาน
ก่อนลงมือทา จึงทาให้งานสาเร็ จได้อย่างรวดเร็ ว ใช้เวลาน้อย งานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. การปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมาย
การปฏิ บัติ ง านตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายนั้น บุ ค ลากรสายสนับ สนุ น สามารถปฏิ บัติ ง านหรื อ มี
พฤติกรรมในการทางานที่ ได้รับมอบหมายเป็ นประจา มีความรับผิดชอบในงานที่ ได้รับมอบหมายเป็ นไปตาม
แบบบรรยายลักษณะงานของแต่ละคน หากบุคลากรสายสนับสนุ นมีความตั้งใจในการปฏิ บตั ิงานประจาให้ทนั
กาหนดเวลาตามที่ได้รับมอบหมาย มีความคิดริ เริ่ มใหม่ๆ วางแผนงานก่อนลงมือทาและสามารถนาเทคโนโลยีมา
ใช้ให้เกิ ดประโยชน์และทาให้งานประจาสาเร็ จลุล่วงได้ตามเวลาที่ กาหนดและมีคุณภาพจะเป็ นการตอบสนอง
ความคาดหวังของหัวหน้างาน องค์กร
ดังนั้น คุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุนที่จะพัฒนา เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายมี 3 ตัว
บ่งชี้ ได้แก่ (1) ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง เป็ นพฤติกรรมที่เป็ นตัวอย่างให้ผอู ้ ื่น สอนงานผูอ้ ื่นได้ รวมถึงสร้างแรง
บัน ดาลใจให้ผูอ้ ื่ น (2) การท างานเชิ งรุ ก บุ คลากรต้อ งมี การวางแผนการท างานเพื่ อ งานจะได้สาเร็ จและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ทัน เวลาที่ กาหนด และใช้เวลาในการท างานน้อ ยลงด้วยเช่ น กัน (3) การปฏิ บัติง านที่ ได้รั บ
มอบหมายหรื องานที่ทาเป็ นประจา บุคลากรสายสนับสนุนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย วางแผน
งานก่อนลงมือทาและนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์และทางานประจาให้บรรลุเป้ าหมายมีคุณภาพ
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ความรู้ (Knowledge)
ความรู ้ (Knowledge) บุคลากรสายสนับสนุนต้องมีความรู ้ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิหน้าที่ สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ซึ่งความรู ้จะพัฒนาขึ้นเรื่ อง ๆ ได้จากการอบรม สัมมนา และการแลกเปลี่ยน
ความรู ้กบั ผูอ้ ื่นที่มีความรู ้ในงานนั้น ๆ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. การคิดค้นองค์ความรู ้ใหม่ ๆ
บุคลากรสายสนับสนุนเมื่อปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายหรื อปฏิบตั ิงานประจาบรรลุเป้ าหมาย
แล้ว ก็ควรคิดค้นความรู ้ใหม่ ๆ ซึ่ งสามารถนามาผสมผสานกับความรู ้เดิม ผสมผสานกับสิ่ งแวดล้อมภายนอกก็
จะเกิดความรู ้ใหม่ ๆ สามารถนามาปฏิบตั ิงานให้ได้คุณภาพยิง่ ขึ้นได้
2. การถ่ายทอดความรู ้ให้คนอื่น
เมื่อบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบตั ิงานประจาจนเกิดความเชี่ยวชาญก็ตอ้ งถ่ายทอดความรู ้ให้คนอื่น
เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิงานในลักษณะใหม่ ๆ มีความพัฒนาคนอื่นให้ดีข้ ึนด้วย รวมถึงการถ่ายทอดงานเพื่อตนเอง
ได้รับการแต่งตั้งตาแหน่งงานใหม่ จึงต้องมีการถ่ายทอดงานด้วยเช่นกัน
3. การนาความรู ้ไปใช้ในการทางานและประยุกต์ใช้
ความรู ้เป็ นสิ่ งที่ติดตัวแต่ละคนมาส่ วนหนึ่ งและเกิดจากการเรี ยนรู ้ ค้นคว้า ซึ่ งความรู ้ที่มีน้ นั ต้อง
นามาประยุกต์ใช้ในการทางานได้ ทั้งความรู ้ในหน้าที่ ความรู ้ ทางการสื่ อสาร ความรู ้ทางภาษา ความรู ้ท าง
เทคโนโลยี เป็ นต้น บุ ค ลากรสายสนับสนุ น จึ งต้อ งน าความรู ้ ที่ต นเองมี ม าใช้ในงานและประยุกต์ใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดทั้งตนเองและองค์กร
ดังนั้น ความรู ้ที่บุคลากรสายสนับสนุนต้องพัฒนามี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ (1) การคิดค้นองค์ความรู ้ใหม่ ๆ
สามารถนามาผสมผสานกับความเดิ มกับสิ่ งแวดล้อมภายนอกให้เกิ ดความรู ้ใหม่
(2) การถ่ายทอด
ความรู ้ให้คนอื่น เพื่อจะได้ปฏิบตั ิงานในลักษณะใหม่ พัฒนาคนอื่น ๆ ด้วย รวมถึงถ่ายทอดความรู ้ให้คนอื่นเพื่อ
ตนเองรับตาแหน่งใหม่หรื อหน้าที่อื่น ๆ (3) และการนาความรู ้ไปใช้ในการทางานและประยุกต์ใช้ สามารถนา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานที่ปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาระบบงานให้มีประสิ ทธิภาพ

ทักษะ (Skills)
ทักษะ (Skills) บุ คลากรสายสนับสนุ นเมื่ อปฏิ บัติงานแล้วควรมี ความสามารถเฉพาะที่ จาเป็ นในการ
ปฏิ บัติหน้าที่ ทักษะมักจะได้มาจากการฝึ กฝนหรื อทาซ้ า ๆ อย่างต่อเนื่ อง จนทาให้เกิ ดความชานาญ ทักษะ
ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. การสื่ อสาร
บุคลากรสายสนับสนุ นปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ตอ้ งมีการสื่ อสารที่ดี การสื่ อสารกับบุคคลหนึ่ งไปถึง
บุคคลหนึ่ ง สื่ อนั้นมี ความหมายเหมาะสม แปลความหมายได้ แสดงถึ งการสื่ อสารที่ ดี ผูอ้ ื่ นเข้าใจง่าย การ
สื่ อสารเป็ นส่ วนหนึ่ งในทักษะของการทางานการบริ หารงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึนมีคุณภาพ งานสาเร็ จ
ตามเป้ าหมายด้วยเช่นกัน
2. เทคโนโลยี
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เทคโนโลยีด้านคอมพิ วเตอร์ เทคโนโลยีด้านเครื อข่ายโทรคมนาคมและการสื่ อสาร ซึ่ งอาศัย
ความรู ้ในกระบวนการดาเนิ นงานสารสนเทศในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การแสวงหา การวิเคราะห์ การจัดเก็บ
รวมถึงการจัดการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนด้วย เพื่อความรวดเร็ วต่อการปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จลุล่วง เทคโนโลยีเป็ น
ส่วนหนึ่ งที่ทาให้บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบตั ิงานได้อย่างรวดเร็ วทันตามกาหนดเวลา งานส่วนใหญ่ในปั จจุบนั
จะมีเทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้องเกือบทุกหน้าที่
3. ภาษา
ภาษาในการสื่ อสารเมื่อการปฏิบตั ิงานให้ลุล่วง ภาษาจึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการสื่ อสาร ไม่วา่ การฟั ง
การเขียน การอ่าน และการพูด ต้องสื่ อและแปลความให้ถูกต้องและเข้าใจกันเพื่อปฏิ บตั ิงานได้ตามเป้ าหมาย
และเป็ นแนวทางเดียวกันเป็ นไปตามนโยบายขององค์กร ซึ่ งในปั จจุบนั ภาษาอังกฤษหรื อภาษาอาเซี ยน ก็เป็ น
ภาษาที่สาคัญในการสื่ อสารการปฏิบตั ิงานเช่นกัน
4. การบริ การที่ดี
การบริ การที่ ดีก็เป็ นส่ วนหนึ่ งในการปฏิ บัติงาน ซึ่ งเป็ นการช่วยเหลือบุ คคลอื่นด้วยความเต็มใจ
ตั้งใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลอื่นมากที่สุด การบริ การที่ดีก็คือบุคลากรสายสนับสนุ นต้องมีใจบริ การที่
เป็ นกลาง ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่ใช้อารมณ์ บริ การลักษณะที่เป็ นทางการ ต้องบริ การอย่างเสมอภาค
ดังนั้น ทักษะที่บุคลากรสายสนับสนุนต้องพัฒนา เกิดจากการฝึ กฝน การเข้าอบรม สัมมนาในหน้าที่ที่
ปฏิ บตั ิ แบ่งเป็ น 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ (1) ทักษะการสื่ อสาร การสื่ อสารที่ ดีทาให้การปฏิ บตั ิงานเกิดการสื่ อสารที่
เข้าใจกัน แปลความหมายตรงกันงานสามารถสาเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมาย (2) เทคโนโลยีเป็ นเทคนิ คที่จาเป็ นใน
การทางานในปั จจุบนั เพื่อช่วยให้การทางานง่ายและเร็ วขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น (3) ภาษา การใช้ภาษาเป็ นส่ วน
หนึ่งในการสื่ อสาร ไม่วา่ จะเป็ นการพูด ฟัง เขียน อ่าน ต้องสื่ อให้เข้าใจ ในปั จจุบนั ภาษาอังกฤษเป็ นภาษากลาง
ที่ตอ้ งใช้ในกลุ่มอาเซียน เมื่อผูป้ ฏิบตั ิงานรู ้จกั การใช้ภาษาอังกฤษจะเกิดงานที่หลากหลายขึ้น มีประสิ ทธิภาพมาก
ขึ้ น (4) การบริ การที่ ดี ในอุ ตสาหกรรมทางการศึ ก ษาสิ่ งที่ จาเป็ นและควรพัฒ นาอย่างยิ่งของบุ ค ลากรสาย
สนับ สนุ น ก็ คื อ การบริ ก ารที่ ดี มี ใ จบริ ก าร ให้ บ ริ ก ารที่ เสมอภาค ไม่ เลื อ กปฏิ บัติ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของการ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ในมหาวิ ท ยาลัย เอกชน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงใน
อุตสาหกรรมการศึกษา

สรุ ป
สมรรถนะของบุ คลากรสายสนับ สนุ นในมหาวิทยาลัยเอกชนต่อ การเปลี่ ยนแปลงในอุต สาหกรรม
การศึกษามีความจาเป็ นอย่างยิง่ ไม่วา่ จะเป็ นการจัดอบรม สัมมนา เรี ยนหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ต่อการเปลี่ยนแปลง บุคลากรสายสนับสนุนต้องพัฒนาเพิ่มเติม 3 ด้าน ดังนี้
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1. คุ ณลักษณะเฉพาะ พฤติ กรรมหรื อทัศนคติ ของบุ คลากรสายสนับสนุ นเป็ นสิ่ งสาคัญอันดับแรก
บุคลากรต้องมีทศั นคติที่เป็ นบวกกับองค์กร ก็จะทาให้บุคลากรปฏิบตั ิงานด้วยความสุ ข มีความตั้งใจปฏิบตั ิงาน
สามารถทางานเป็ นทีมได้ งานก็จะสาเร็ จลุล่วงตามเป้ าหมายและเวลาที่กาหนด
2. ความรู ้ การปฏิ บตั ิงานต้องเริ่ มจากความรู ้ในตาแหน่ งงานที่ ปฏิบตั ิ สามารถนาความรู ้ผสมผสาน
ความรู ้ เดิ ม จึ งเกิ ด ความรู ้ ใหม่ ถ่ ายทอดให้ ผูอ้ ื่ น ได้เข้าใจในงาน ปฏิ บัติ งานได้ต ามที่ ม อบหมาย และน ามา
ประยุกต์ใช้ในงานที่ปฏิบตั ิเป็ นประจา หากบุคลากรไม่มีความรู ้ในตาแหน่งงานที่ทาอาจเกิดการทางานที่ล่าช้าไม่
มีประสิ ทธิภาพ องค์กรไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ โครงสร้างใหม่
3. ทักษะ เป็ นสิ่ งจาเป็ นมากเช่นกันถึงจะเป็ นด้านสุดท้าย แต่ก็มีความจาเป็ นเหมือนกับด้านอื่น ๆ การ
ปฏิบตั ิงานต้องสื่ อสารเป็ น ใช้เทคโนโลยีได้ เพื่อนาไปสู่ การใช้ภาษาและบริ การที่ดีตามอีกด้วย เมื่อมีทกั ษาใน
การสื่ อสารและเทคโนโลยี ภาษาและบริ การที่ดี การปฏิบตั ิงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายและมีประสิ ทธิ ภาพ
ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามภาวะปั จจุบนั ได้
โดยสรุ ปแล้วการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุ นจะปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มี
ความจาเป็ นจะต้องมีสมรรถนะในการปฏิ บตั ิงานจึงจะบรรลุเป้ าหมายขององค์กร สมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุนจึงเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่ง โดยสมรรถนะ คือ คุณลักษณะเฉพาะ ความรู ้ และทักษะในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนที่ออกมาในรู ปของพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เหนือกว่าที่องค์กร
ต้องการ การนาสมรรถนะมาพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนจึงเป็ นเครื่ องมือทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สายสนับสนุนไปสู่เป้ าหมายขององค์กรได้
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาความผูกพันต่อองค์การของกาลังพลที่ปฏิบตั ิงานในกองพัน
ทหารช่ า งที่ 202 ค่ า ยสุ ร ธรรมพิ ทัก ษ์ จัง หวัด นครราชสี ม า 2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของก าลัง พลที่
ปฏิ บัติงานโดยจาแนกตาม ชั้น ยศ หน่ วยที่ สังกัด และระยะเวลาที่ ป ฏิ บัติงาน 3) เพื่ อ ศึ กษาความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันกับองค์การของกาลังพลที่ปฏิบตั ิงาน กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ได้จากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสาเร็ จรู ปของเครจซี่และมอร์แกน ได้
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 196 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เทคนิ คการสัมภาษณ์โดยวิธีเลือกแบบ
เจาะจง จานวน 14 คน ประกอบด้วย นายทหารชั้นประทวนจานวน 7 นาย และนายทหารชั้นสัญญาบัตร จานวน
7 นาย สถิ ติ ที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ได้แ ก่ การแจกแจงความถี่ หาค่าร้ อยละ และส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เปรี ยบเที ย บความแตกต่ างใช้ T-Test และ F-Test ส่ วนข้อ มู ล ที่ ได้จ ากเทคนิ ค การสัม ภาษณ์ ใช้วิเคราะห์ แบบ
อุปมาน ผลการวิจยั พบว่า ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่ อในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์การ ด้าน
ความเต็มใจที่ จะทุ่ มเทเพื่อปฏิ บตั ิงานให้แก่องค์การ และด้านความต้องการรักษาความเป็ นสมาชิ กขององค์การ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อเปรี ยบเที ยบความผูกพันต่ อองค์ก ารจาแนกตาม ชั้นยศ หน่ วยที่ สังกัด และ
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน พบว่าในภาพรวมไม่แตกต่างกัน สาหรับข้อเสนอแนะในการสร้างความผูกพันกับองค์การ
พบว่ากาลังพลส่ วนใหญ่ ยอมรั บ ในเป้ าหมายและค่านิ ยมหรื อ แบบธรรมเนี ยมการปฏิ บัติ ข ององค์ก ารพร้ อ ม
ปฏิ บัติ ง านด้ว ยความเสี ย สละ เพื่ อ ความส าเร็ จ ขององค์ก าร พร้ อ มทุ่ ม เทแรงกายแรงใจ ที่ จ ะปฏิ บัติ ง านเพื่ อ
หน่ วยงานและองค์การอย่างเต็มที่ ขีดความสามารถของตน ผูบ้ งั คับบัญชาควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน
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ให้กบั กาลังพล ต้องให้สวัสดิการอย่างทัว่ ถึง มีความเสมอภาค ส่วนข้อเสนอแนะผูบ้ งั คับบัญชาควรให้ความสาคัญ
ด้านสวัสดิการของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างทัว่ ถึง มีความเป็ นกลางในความคิดเห็น มีการให้รางวัลในการปฏิบตั ิงาน
ควรส่งเสริ มและสนับสนุนให้กาลังพลมีความเจริ ญก้าวหน้า
คาสาคัญ : ความผูกพันต่อองค์การ กองพันทหารช่างที่ 202 ค่ายสุรธรรมพิทกั ษ์

ABSTRACT
The purposes of this research were to study the organizational commitment of the personnel whom
work in the 202 Engineer Battalion at Surathampitak Camp, NakhonRatchasima.To compare the opinions of the
personnel that was classified by rank of class, affiliation unit and period time operating. And study the opinions
and suggestions of the personnel to the organizational commitment. Two groups of the personnel sample were
studied. First, group of respondents who responded to the questionnaire by 1 9 6 person randomly selected
samples that was determined by the scheduling of Krejcie and Morgan. Second, group of 14 person consisting
of 7 commissioned officers and 7 non-commissioned officers were interviewed that questions were specific
interview techniques. The statistic was used for analytical method were frequency distribution, percentage and
standard deviation. Then, compare the differences using T-Test and F-Test. The result indicated that, the three
aspectsthat consistof the belief in accepting the goals and values of the organization, the belief in accepting the
goals and values of the organization to be willing to work for the organization and the need to maintain
membership of the organizationwere a high level.The result of organization commitment includesrank of class,
affiliation unit and period time operatingwerecompared. The resultwas not significantly different. Forsuggestion
to build the organizational commitment shown that, the most of personnel accepted the goals and values or
practices of the organization with the sacrifice that to the success of the organization. The dedicated mind for
organizations fully their capabilities. The supervisors should motivate the personnel to ensure the well-being
thoroughly. The suggestion of this research were supervisors should focus on the well-being of subordinates
thoroughly, be neutral, be rewarded, promoted and encouraged the advancement of the army.
KEYWORDS: The organizational commitment, 202 Engineer Battalion, Surathampitak camp
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ความผูกพันต่อองค์การแสดงให้เห็ นถึงการมีประสิ ทธิ ภาพ และความพึงพอใจของสมาชิ กในองค์การ
ซึ่งเป็ นสิ่ งที่องค์การโดยทัว่ ไปพึงประสงค์ โดยลักษณะของความสัมพันธ์ที่บุคคลแสดงออกต่อองค์การนั้น แสดง
ออกมาในรู ป แบบต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ น ความปรารถนาที่ จะอยู่ในองค์ก าร ความตั้งใจจะอยู่ในองค์ก าร ความ
ปรารถนาที่ จะรั กษาสมาชิ กขององค์การไว้ การมาท างานสม่ าเสมอ และ การมี ค วามพยายามในการท างาน
(วรรณิ ภา นิลวรรณ, 2554)
ในปั จจุ บัน กาลังพลที่ ป ฏิ บัติ งานในกองพัน ทหารช่ างที่ 202 มี การปรับ ปรุ ง เปลี่ ยนแปลงและมี การ
โยกย้ายจานวนมาก ทาให้มีภารกิจในการปฏิบตั ิงานที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่กาลังพลหลักนั้นมีการปรับลดลง ทาให้
กาลังพลที่มีอยูต่ อ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ควบคู่ในหลายๆ ด้านและหลายตาแหน่ง ซึ่งกาลังพลบางส่ วนต้องปรับเปลี่ยนไป
อยูใ่ นตาแหน่งและหน่วยงานที่ตนไม่เคยปฏิบตั ิและไม่มีประสบการณ์ หรื อต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเลื่อนยศให้สูงขึ้น
ทาให้ตอ้ งปฏิบตั ิงานที่ไม่ถนัดและกาลังพลบางส่ วนมีอายุมากขึ้นแต่ยงั คงต้องปฏิบตั ิงานในหน่วยเดิม ทาให้เกิด
ความจาเจ ท้อแท้และเบื่อหน่ายต่อการทางาน อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่ องความก้าวหน้า การพิจารณาความดีความชอบ
นโยบายและการบริ หารที่ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของกาลังพล ตลอดจนค่าตอบแทนที่ ไม่เพียงพอต่อค่า
ครองชีพ จึงอาจส่งผลให้เกิดการลาออก เปลี่ยนหรื อโยกย้ายหน่วยงาน ซึ่งอาจทาให้ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ในการทางานขององค์การลดลง (กองพันทหารช่างที่ 202, 2556)
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่ จะศึ กษา ความผูกพันต่อองค์การของกาลังพลที่ ปฏิ บัติงานในกองพัน
ทหารช่างที่ 202 ค่ายสุรธรรมพิทกั ษ์ จังหวัดนครราชสี มา ประกอบด้วย 3 ด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน ได้แก่
ด้านความเชื่ อในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์การ ด้านความเต็มใจที่ จะทุ่มเทเพื่อปฏิ บตั ิงานให้แก่
องค์การ และด้านความต้องการรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์การ ซึ่งทั้ง 3 ด้านนี้ทางผูว้ จิ ยั จะนาผลการวิจยั ไปนา
เรี ย นเสนอต่ อ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาเพื่ อ เป็ นแนวทางพัฒ นาส าหรั บ ผู ้บ ริ ห ารในองค์ก ารได้ เพื่ อ ใช้พิ จ ารณาในการ
ประกอบการบริ หารจัดการโครงสร้างและกาลังพลเพื่อเสริ มสร้างความผูกพันต่อองค์การของกาลังพล ให้บรรลุ
ตามเป้ าหมายของงานที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของกาลังพลที่ปฏิบตั ิงานในกองพันทหารช่างที่ 202 ค่ายสุ รธรรม
พิทกั ษ์ จังหวัดนครราชสี มา
(2)เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของกาลังพลที่ปฏิบตั ิงานใน กองพันทหารช่างที่ 202ค่ายสุรธรรมพิทกั ษ์
จังหวัดนครราชสี ม า เกี่ ยวกับ ความผูก พัน ต่อองค์ก ารโดยจ าแนกตาม ชั้น ยศ หน่ วยที่ สังกัด และระยะเวลาที่
ปฏิบตั ิงานในกองพันทหารช่างที่ 202
(3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันกับองค์การของกาลังพลที่
ปฏิบตั ิงานในกองพันทหารช่างที่ 202 ค่ายสุรธรรมพิทกั ษ์ จังหวัดนครราชสี มา
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึ กษาความผูกพันต่อองค์การ
ตามทฤษฎีของทฤษฎีของ Steers (1977) ซึ่งเป็ นที่นิยมและได้มาตรฐาน เหมาะสมที่จะนามาเพื่อศึกษาความผูกพัน
ต่ อ องค์ก ารของก าลังพลที่ ป ฏิ บัติ งานในกองพัน ทหารช่ างที่ 202 ค่ ายสุ ร ธรรมพิ ทัก ษ์ จังหวัด นครราชสี ม า
ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ด้านความเชื่อในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเท
เพื่อปฏิบตั ิงานให้แก่องค์การ ด้านความต้องการรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์การ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ
ของความผูกพันต่อองค์การของกาลังพลเช่นกัน การวิจยั ในครั้งนี้ได้มองถึงระบบความถูกต้อง ความสามารถ และ
ความเป็ นอิสระและเปิ ดเผยของการสื่ อสารเป็ นหลัก ดังรายละเอียดในกรอบแนวคิดในการวิจยั นี้
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
ลักษณะส่ วนบุคคล
1. ชั้นยศ
2. หน่วยที่สงั กัด
3. ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานในกองพันทหาร
ช่างที่ 202

ความผูกพันต่ อองค์ การ
1. ด้านความเชื่อในการยอมรับเป้ าหมายและ
ค่านิยมขององค์การ
2. ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อปฏิบตั ิงาน
ให้แก่องค์การ
3. ด้านความต้องการรักษาความเป็ นสมาชิก
ขององค์การ

สมมติฐานในการวิจัย
กาลังพลที่ปฏิบตั ิงานในกองพันทหารช่างที่ 202 ค่ายสุรธรรมพิทกั ษ์ จังหวัดนครราชสี มา ที่ ชั้นยศ
หน่วยที่สงั กัด และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานในกองพันทหารช่างที่ 202 ต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross Sectional Analytic Studies) การ
ผสมผสานการเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยอาศัยแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้การเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพ โดยอาศัยเทคนิคการสัมภาษณ์ และใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาความผูกพันต่อ
องค์การของกาลังพลที่ปฏิบตั ิงานในกองพันทหารช่างที่ 202 ค่ายสุรธรรมพิทกั ษ์ จังหวัดนครราชสี มา
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ กาลังพลที่สงั กัด กองพันทหารช่างที่ 202 ค่ายสุรธรรมพิทกั ษ์ จังหวัดนครราชสี มา
ศึกษาเฉพาะกาลังพลที่สงั กัด กองพันทหารช่างที่ 202 ค่ายสุรธรรมพิทกั ษ์ จังหวัดนครราชสี มา จานวน 391 นาย
4.2.1กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 196 คน แล้วทาการสุ่มแบบชั้นภูมิ
(Stratified random sampling) จะได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จานวน 22 คน และข้าราชการ
ชั้นประทวน จานวน 174 คน
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4.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ ได้กลุ่มตัวอย่างด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) จานวน 14 นาย ประกอบด้วยชั้นยศ ร้อยตรี -พันเอก จานวน 7 คนและชั้นยศ สิ บตรี -จ่าสิ บเอกจานวน 7
คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้ น ได้แก่ ชั้นยศ หน่วยที่สงั กัด และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานในกองพันทหารช่างที่ 202
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์การของกาลังพล ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านความเชื่อใน
การยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์การ ด้านความเต็มใจที่ จะทุ่มเทเพื่อปฏิ บตั ิงานให้แก่องค์การ และด้าน
ความต้องการรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์การ
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ซึ่ง
แบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 ความผูกพันต่อองค์การของกาลังพลที่ปฏิบตั ิงานในกองพันทหารช่างที่ 202 ค่ายสุ รธรรม
พิทกั ษ์ จังหวัดนครราชสี มา มี ลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า แบ่ งเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่ สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กรณี แบบสอบถามผูว้ ิจยั ทาหนังสื อจากอธิ การบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อขออนุ ญาตส่ ง
แบบสอบถามไปยังผูบ้ ังคับ กองพัน ทหารช่ างที่ 202 ค่ายสุ ร ธรรมพิ ทักษ์ จังหวัดนครราชสี ม า เพื่ อ ขอความ
อนุ เคราะห์ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผู ้วิ จัย ด าเนิ น การเก็ บ รวมรวมข้อ มู ล ด้ ว ยตนเองจากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
แบบสอบถาม จานวน 196 ฉบับ เก็บรวบรวมมาได้ 196 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100 ส่วนการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง โดยมีการจดบันทึกและบันทึกเทปไว้ทุกกรณี และทุกคน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในกรณี ขอ้ มูลที่ ได้จากการตอบแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ นาเสนอ
ข้อมูลเป็ นตารางแสดงจานวนและร้อยละ
2. ความผูกพันต่อองค์การ วิเคราะห์ดว้ ยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแยกเป็ นราย
ข้อ รายด้าน และโดยภาพรวม นาเสนอข้อมูลเป็ นตารางประกอบคาอธิบาย
3. เปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของกาลังพล เกี่ ยวกับความผูกพันต่อองค์การ วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ
Independent sample t-testและ One-Way Analysis of Variance
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ วิเคราะห์โดยการตีความในรู ปของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา หรื อตีความสร้าง
ข้อสรุ ปแบบอุปมาน โดยนาประเด็นย่อยมาพิจารณาวามสัมพันธ์ความเหมือน และความแตกต่างกัน แล้วบรรยาย
วิเคราะห์เป็ นความเรี ยงเพื่อหาข้อสรุ ป
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5. สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ องความผูกพันต่อองค์การของกาลังพลที่ปฏิบตั ิงานในกองพันทหารช่างที่ 202 ค่าย
สุรธรรมพิทกั ษ์ จังหวัดนครราชสี มา ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การ โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงจากด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสู งไปหาต่า ดังนี้ ด้านความต้องการรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์การ ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อ
ปฏิบตั ิงานให้แก่องค์การ และด้านความเชื่อในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ ตามลาดับ
2. ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การโดยจาแนกตามชั้นยศหน่วยที่สังกัด
และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ดังนี้
2.1 ชั้น ยศในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่า ชั้นยศที่ แตกต่างกันมี ความ
คิดเห็นด้านความเชื่อในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่วนด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อปฏิบตั ิงานให้แก่องค์การและด้านความต้องการรักษาความเป็ นสมาชิกของ
องค์การ ไม่แตกต่างกัน
2.2 หน่วยที่สงั กัดในกองพันทหารช่างที่ 202 ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2.3 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานในกองพันทหารช่างที่ 202 ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเทคนิ คการสัมภาษณ์ พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของกาลังพลที่
ปฏิบตั ิงานในกองพันทหารช่างที่ 202 ค่ายสุรธรรมพิทกั ษ์ จังหวัดนครราชสี มา ในแต่ละด้านมีดงั นี้
3.1 ด้านความเชื่อในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ
กาลังพลส่วนใหญ่เลือกที่จะยอมรับในเป้ าหมาย ค่านิยมหรื อแบบธรรมเนียมการปฏิบตั ิขององค์กร
ที่ได้ปฏิบตั ิงานอยู่ และยอมที่จะปฏิบตั ิงานด้วยความเสี ยสละ ทาให้เกิดความภาคภูมิใจและพร้อมที่จะปฏิบตั ิงาน
อย่างมุ่งมัน่ เพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จขององค์กร ซึ่ งเป้ าหมายและค่านิ ยมเหล่านี้ มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กบั
การปฏิบตั ิงานเนื่องจากได้ส่งผลต่อชีวติ และความเป็ นอยูข่ องกาลังพล
3.2 ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อปฏิบตั ิงานให้แก่องค์การ
กาลังพลส่ วนใหญ่ น้ ันมี ความยินดี และเต็มใจพร้อมที่ จะเสี ยสละเวลา ทุ่ มเทแรงกาย และแรงใจ
พร้อมที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อหน่วยงานและองค์กรอย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถ แต่ทว่ายังมีกาลังพลบางส่ วนที่
ยังคงแสดงความคิดเห็ นว่า ยังไม่เต็มใจที่ จะทุ่มเท และเสี ยสละเวลาด้วยความเต็มใจอย่างแท้จริ ง ผูบ้ งั คับบัญชา
ควรให้ความความสาคัญและเพิ่มสิ ทธิที่กาลังพลควรจะได้รับ ให้ได้รับสวัสดิการอย่างเต็มที่ และอย่างทัว่ ถึง
3.3 ด้านความต้องการรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์การ
ก าลัง พลมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ด้า นความต้อ งการรั ก ษาความเป็ นสมาชิ ก ขององค์ ก ารโดย
ผูบ้ งั คับบัญชาควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานให้กบั กาลังพล อี กทั้งต้องให้สวัสดิ การอย่างทั่วถึงคานึ งถึ ง
ความเป็ นอยูข่ องกาลังพลทั้งที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นและภายนอกหน่วยให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน คานึงเสมอ
ว่าทุกคนปฏิบตั ิงานเพื่อหน่วยจึง ควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบเหมือนกัน และมีการกาหนดบทลงโทษ
แก่ผทู ้ ี่ กระทาความผิดอย่างชัดเจน ผิดว่าไปตามผิดไม่แบ่งแยกชั้นเพราะจะทาให้เกิดความแตกแยกภายในหน่ วย
ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกาลังใจที่ดีให้แก่กาลังพลอยูเ่ สมอ จะช่วยให้กาลังพลมีความรักและความผูกพันต่อ
องค์กรมากขึ้น

971

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

6. อภิปรายผล
จากการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของกาลังพลที่ปฏิบตั ิงานในกองพันทหารช่างที่ 202 ค่ายสุ รธรรม
พิทกั ษ์ จังหวัดนครราชสี มา ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความเชื่ อในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์การ ด้าน
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อปฏิบตั ิงานให้แก่องค์การ และด้านความต้องการรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์การ มี
ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน มีผลอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เป็ นเพราะกาลังพลที่สาเร็ จการศึกษาจากสถาบันทางทหารจะถูกปลูกฝังเรื่ องระเบียบวินยั ให้มีความรักและเชิดชู
เกียรติขององค์การ ยอมเสี ยสละเพื่อพิทกั ษ์รักษาความเป็ นองค์การและสถาบัน และเลือกที่จะยอมรับในเป้ าหมาย
ค่านิ ยมแบบธรรมเนี ยมการปฏิ บัติขององค์กรที่ ได้ปฏิ บตั ิ งานอยู่ พร้อมที่ จะปฏิ บัติงานอย่างมุ่งมัน่ เพื่อนาไปสู่
ความสาเร็ จขององค์กร ซึ่ งเป้ าหมายและค่านิ ยมเหล่านี้ มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิงานเนื่ องจาก
ได้ส่งผลต่อชี วิตและความเป็ นอยู่ของกาลังพล ซึ่ งเหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อนุ ศกั ดิ์ จิระจิ ตตา
นนท์ (2553) ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเทศบาลนครนครปฐม พบว่า ระดับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
2. การศึ กษาเปรี ยบเที ยบความผูกพันต่อองค์การโดยจาแนกตามชั้นยศหน่ วยที่ สังกัด และระยะเวลาที่
ปฏิบตั ิงานมีการอภิปรายผล ดังนี้
2.1 ชั้นยศ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจยั ครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้
เป็ นเพราะ ในองค์การทุกชั้นยศถูกปลูกฝั งในเรื่ องของความรักและเทิดทูนในสถาบัน ไม่วา่ จะชั้นยศใดก็ปฏิบตั ิ
ตามหน้าที่ของตนเองต่อองค์การอย่างสุ ดความสามารถ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นเรศรี แสนมนตรี (2553) ที่
ศึ กษาบรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 23 อาเภอเมื อง
จังหวัดสกลนคร พบว่า การรับรู ้บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตารวจที่ มีปัจจัย
ส่ วนบุคคลต่างกันพบว่าไม่แตกต่างกัน แต่เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่า ชั้นยศที่ แตกต่างกันมี ความคิดเห็ นด้าน
ความเชื่ อในการยอมรั บเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์การแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ ซึ่ งผลการวิจยั ครั้ งนี้ ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เป็ นเพราะภาระงานในแต่ละชั้นยศที่ได้รับมอบหมายที่แตกต่างกัน ความสามารถ
ในการมีส่วนร่ วมในการแสดงออกถึงทัศนคติต่อองค์การและการร่ วมแก้ปัญหาจึงต่างกันคือต้องยอมรับความ
คิดเห็นของผูท้ ี่มีช้ นั ยศที่สูงกว่า และมีค่านิยมในระบบการลาดับความสาคัญของชั้นยศ ยศน้อยทาความเคารพและ
เชื่อฟั งผูม้ ีช้ นั ยศสู งกว่า และมุ่งเน้นการให้ความสาคัญในการรับคาสั่งจากผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดเท่านั้น ซึ่ งเหตุผล
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนพร แย้มสุ ดา (2549) ศึกษาความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรม
แพทย์ทหารเรื อ ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรที่ มีกลุ่มงานปฏิบตั ิต่างกันมีความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน
พยาบาลระดับต้นมีความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กร แตกต่างจากพยาบาลวิชาชี พ และบุ คลากรสนับสนุ น อย่างมี
นัยสาคัญ
2.2 หน่ วยที่ สังกัด โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่ งผลการวิจยั ครั้ งนี้ ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ เป็ นเพราะองค์การทางทหารจัดกาลังพลตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดไว้ การแบ่งหน่วย
ที่สังกัด เป็ นการจัดการเพื่อให้ง่ายต่อการบริ หารคน บริ หารงาน แต่ท้ งั นี้ กาลังพลทุกนายยังคงต้องปฏิบตั ิงานด้วย
ความทุ่มเท เต็มใจและมุ่งมัน่ ด้วยเป้ าหมายและจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเทิ ดทูนสถาบัน และเป็ นไปตามนโยบาย
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ของรัฐบาล ดังคากล่าวที่วา่ “กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ และประชาชน” ซึ่งเหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ธี ระวัฒน์ นุมานิ ต (2544) ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตารวจ : ศึกษากรณี เฉพาะ
นายตารวจชั้นสัญญาบัตร กองบังคับการตารวจนครบาล 4 กองบัญชาการตารวจนครบาล ผลการศึ กษาพบว่า
ระดับความคิดเห็นที่มีต่อองค์การด้านลักษณะงานที่ ทาในภาพรวม อยูใ่ นระดับเห็นด้วย และผลการเปรี ยบเที ยบ
พบว่า หน่วยงานที่ปฏิบตั ิงาน ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของข้าราชการตารวจต่อองค์การ
2.3 ระยะเวลาที่ ป ฏิ บัติ ง าน โดยภาพรวมและรายด้านไม่ แ ตกต่ างกัน ซึ่ งผลการวิ จัย ครั้ งนี้ ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ เป็ นเพราะ กาลังพลทุกคน ไม่วา่ จะพึ่งเริ่ มต้นการทางานหรื อผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานมานาน
ถูกปลูกฝั งให้รักและยึดมัน่ ในองค์การ เพราะเชื่ อว่าองค์การนี้ เป็ นองค์การที่ มีเกี ยรติ มีศกั ดิ์ ศรี และ “ทหาร” มี
หน้าที่ในการป้ องกันและรักษาประเทศชาติ รวมทั้งทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ เอาใจใส่ และมุ่งมัน่ เพื่อภารกิ จและ
ความสาเร็ จขององค์การ และการปฏิบตั ิงานในองค์การแห่ งนี้ เป็ นอาชีพที่มีเกียรติ เป็ นสถาบันอันเก่าแก่ เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของชาติ สังคมไทยยกย่องว่า เป็ นรั้วของชาติ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จานง เหล่าคงธรรม
(2554) การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตราด พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู ผูส้ อน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ตราด จาแนกตาม ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเทคนิคการสัมภาษณ์ในแต่ละด้าน อภิปรายผลได้ดงั นี้
3.1 ด้านความเชื่อในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์การ พบว่าโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก กาลังพลส่ วนใหญ่เลื อกที่ จะยอมรับในเป้ าหมาย ค่านิ ยมหรื อแบบธรรมเนี ยมการปฏิ บัติขององค์กรที่ ได้
ปฏิบตั ิงานอยู่ และยอมที่จะปฏิบตั ิงานด้วยความเสี ยสละ ทาให้เกิดความภาคภูมิใจและพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานอย่าง
มุ่งมัน่ เพื่ อน าไปสู่ ความสาเร็ จขององค์กร เป้ าหมายและค่านิ ยมเหล่านี้ มี ความสอดคล้องและสัม พัน ธ์กับการ
ปฏิบตั ิงานเนื่ องจากได้ส่งผลต่อชีวติ และความเป็ นอยูข่ องกาลังพลสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปรัชมิญช์ เหลาคา
(2556) ศึ กษาความผูกพัน ต่อองค์การของบุ คลากรในองค์การบริ หารส่ วนตาบลสองห้อง อาเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ พบว่าความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ด้านความเชื่อในการยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ
อยูใ่ นระดับมาก
3.2 ด้านความเต็มใจที่ จ ะทุ่ ม เทเพื่อปฏิ บัติงานให้แก่ องค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เป็ น
เพราะ กาลังพลส่ วนใหญ่น้ นั มีความยินดีและเต็มใจพร้อมที่จะเสี ยสละเวลา ทุ่มเทแรงกาย และแรงใจ พร้อมที่จะ
ปฏิบตั ิงานเพื่อหน่วยงานและองค์กรอย่างเต็มที่ และเต็ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อติยาภรณ์ หวังหลี (2553)
ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า ด้าน
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อปฏิบตั ิงานให้แก่องค์การ อยูใ่ นระดับมาก
3.3 ด้านความต้องการรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์การโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เป็ นเพราะ
ผูบ้ งั คับบัญชาควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้กบั กาลังพล อีกทั้งยังมีสวัสดิการอย่างทัว่ ถึงคานึ งถึงความ
เป็ นอยูข่ องกาลังพลทั้งที่ปฏิ บตั ิงานอยูใ่ นและภายนอกหน่วยให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน คานึ งเสมอว่า
ทุกคนปฏิบตั ิงานเพื่อหน่วยจึง ควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบเหมือนกัน และมีการกาหนดบทลงโทษแก่
ผูท้ ี่ กระทาความผิดอย่างชัดเจน ผิดว่าไปตามผิดไม่แบ่ง แยกชั้นเพราะจะทาให้เกิ ดความแตกแยกภายในหน่ วย
ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกาลังใจที่ ดีให้แก่กาลังพลอยูเ่ สมอ ช่วยให้กาลังพลมีความรักและความผูกพันต่อ
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องค์กรมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อภินันท์ บัตรประโคน (2555) ศึ กษาความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานเทศบาลตาบลโคกม้า อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ด้านความต้องการรักษาความเป็ นสมาชิก
ขององค์การอยูใ่ นระดับมาก

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการบริ หารกาลังพล
สร้างให้เกิดขวัญกาลังใจ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุตามเป้ าหมายขององค์การอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีดงั นี้
(1) การพัฒนาด้านความต้องการรักษาความเป็ นสมาชิกขององค์การ
1.1) องค์ ก ารควรก าหนดมาตรฐานด้า นการจัด สวัส ดิ ก ารให้ กับ ก าลัง พลที่ ป ฏิ บัติ ง านอย่า ง
ครอบคลุม
1.2) ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาควรให้ ค วามส าคัญ ในการสร้ างแรงจู งใจในการปฏิ บัติ งานของก าลัง โดย
คานึงถึงความเป็ นอยูข่ องกาลังพลที่ปฏิบตั ิงานทั้งภายใน และภายนอกองค์การ เพื่อให้มีความเสมอภาค
1.3) หน่ วยงานต้นสังกัดและผูบ้ งั คับบัญชาควรมีการจัดกิ จกรรมเพื่อเชื่ อมความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานกับกาลังพล เพื่อให้เกิดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียว นามาซึ่งการบรรลุเป้ าหมายสูงสุดของหน่วยงาน
(2)การพัฒนาด้านความเชื่อและการยอมรับในเป้ าหมายขององค์การ
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องมีความเสมอภาคและมีความเป็ นกลางเชื่อมัน่ ในการปฏิบตั ิงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ควรชี้แจงถึงภารกิจที่หน่วยได้รับมอบหมาย และอธิบายถึงสิ ทธิที่กาลังพลจะได้รับทราบอย่างชัดเจน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาด้านความก้าวหน้าและความเต็มใจที่จะทุ่มเทของกาลัง
พลในหน่วยงานกองพัน
(2) ควรมีการศึกษาแนวทางในการกาหนดมาตรฐานการสร้างแรงจูงใจในด้านความเชื่อในการ
ยอมรับเป้ าหมายและค่านิยมขององค์การ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
(3) ควรมีการศึกษาความผูกพันต่อองค์การในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การ แรงจูงใจ
ในการทางาน ความเครี ยดในการทางาน ความยุติธรรมในการทางาน ขวัญและกาลังใจในการทางาน

8. กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ประชัน คะเนวัน ซึ่งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
กราบขอบพระคุณ (รศ.ดร.วรภูริ มูลสิ น , ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิ พงษ์ชยั ชาญ และ ดร.สถาพร วิชยั รัมย์)
กรรมการสอบป้ องกันวิทยานิ พนธ์และให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ เพื่อปรับปรุ งงานวิจยั ในครั้งนี้ ให้มีความ
สมบูรณ์
กราบขอบพระคุ ณ (ผู ้บัง คับ กองพัน ทหารช่ างที่ 202 และก าลังพลของหน่ วยทุ ก ท่ าน) ที่ ให้ ค วาม
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล เพื่อให้งานวิจยั ในครั้งนี้ประสบความสาเร็ จ
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กราบขอบพระคุณ (นายสมชัย เติมฤทธิกลุ , นางเพ็ญพรรณ เติมฤทธิกลุ ) ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้กาเนิดและอบรมสั่ง
สอนให้ทาแต่สิ่งดี และเป็ นประโยชน์แก่สงั คม ตลอดจนส่งเสริ มให้การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
และขอขอบพระคุณผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทุกท่านที่เป็ นกาลังใจและให้สนับสนุ นในการศึ กษาครั้งนี้ ดว้ ยดี
เสมอมา
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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
(โชห่วย) ในเส้นทางถนนราษฎร์ อุทิศ 1 อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับตัวเพื่อ
ความอยูร่ อดสาหรับร้านโชห่ วยที่ดาเนินกิจการอยูใ่ นพื้นที่อื่น ๆ โดยใช้วิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึ กจากเจ้าของร้านโชห่ วย 22 คน ที่ ดาเนิ น กิ จการอยู่บนถนนราษฎร์ อุทิศ 1 อาเภอเมื อง จังหวัด
สงขลา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธีการอุปนัย เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลแต่ละประเภท แล้วจึงเสนอข้อค้นพบทั้งหมดมาเขียน
สรุ ปในรู ปแบบความเรี ยง โดยมีการตรวจสอบแบบสามเส้าเพื่อความเที่ยงตรงของข้อสรุ ปที่ได้จากการศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า ร้านโชห่ วยทั้ง 22 ร้านในเส้นทางถนนราษฎร์ อุทิศ 1 อาเภอเมือ ง จังหวัดสงขลา ที่อยู่
รอดและยังคงดาเนิ นการ มีระยะเวลาดาเนิ นกิจการโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 10 -20 ปี กลุ่มลูกค้าที่ ใช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ น
กลุ่มลูกค้าขาประจา ที่ ลูกค้าจดจาได้จากภาพลักษณ์ที่ดีของร้าน ดาเนิ นกิ จการโดยอาศัยกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อ
ความอยูร่ อดในด้านทาเลที่ต้ งั เป็ นอันดับแรก ซึ่งมีทาเลตั้งอยูต่ ิดถนนในแหล่งชุมชนและมีที่จอดรถสะดวก รองมา
เป็ นด้านการบริ การลู ก ค้า ที่ มี การสร้ างความสัม พัน ธ์ที่ ดีด้วยบริ ก ารต่ าง ๆ อัน ดับ ที่ ส ามคื อ การมี ต ้น ทุ น การ
ดาเนินงานต่า โดยสามารถจัดหาสิ นค้าที่มีราคาต่ามาจัดจาหน่ายได้ และอันดับที่สี่ คือการสร้างความแตกต่างของ
ร้านที่มีการจาหน่ายสิ นค้าและจัดหาบริ การที่แตกต่างจากร้านอื่น
งานวิจยั เสนอแนะแนวทางโดยร้านค้าควรให้ความสาคัญกับกลยุทธ์การปรับตัวอื่น ๆ เพิ่มเติมในด้าน
การจัดบรรยากาศภายในร้าน กลยุทธ์ราคาสิ นค้าที่จดั จาหน่าย กลยุทธ์การเจาะตลาดและการสื่ อสารการตลาดเพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเพื่อความอยูร่ อดของร้านค้าอย่างยัง่ ยืนต่อไป
คาสาคัญ: ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) กลยุทธ์การปรับตัว ความอยูร่ อดของร้านค้าปลีก
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ABSTRACT
The purposes of this research are to study the adaptation strategies for the survival of traditional retail
stores in Rat-Uthit 1 Road, Muang Songkhla District, Songkhla Province and to recommend adaptation
approaches to other traditional retail stores in order to survive their businesses. Data of this qualitative study
were collected through in-depth interview by 22 informants who were the owners of the traditional retail store
in Rat-Uthit 1 Road, Muang Songkhla District, Songkhla Province. The data were analyzed by Analytic
Induction method for classifying conclusion and the findings were summarized by using narrative description
and the validity of results were tested by Methodological Triangulation.
The results of the study appeared that there are 22 survival retail stores in Rat-Uthit 1 Road, Muang
Songkhla District, Songkhla Province. The time operating is on average 10-20 years. The buyers are mostly
regular customers who recognized in good stores’ image. The adaptation strategies applied to contribute the
survival of retails store include, 1) the location connected to a main road with plenty people and parking area, 2)
customer service by building a good relationship with products and services, 3) cost leadership which they can
procure merchandises with low price to sell and 4) differentiation strategy with differential products and
services provided.
The research recommended adaptation approaches to other traditional retail stores in order to survive
their businesses by applying strategies of Merchandise Assortment, Pricing, Niche Market and Marketing
Communication Mix in order to increase customer satisfaction for sustainable store survived.
KEYWORDS: Traditional Retail, Adaptation Strategies, Survival of retail store

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
โลกเศรษฐกิจในปั จจุบนั เจริ ญเติบโตได้ดว้ ยกระแสการบริ โภคของมนุษย์ เนื่ องมาจากการเสนอสิ นค้า
และบริ การที่หลากหลายจากผูป้ ระกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนให้ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ
ยิ่งขึ้น เช่น ธุ รกิ จอสังหาริ มทรัพย์ ที่ เป็ นเครื่ องบ่งชี้ ความเจริ ญจากการก่ อสร้างและการลงทุ นพัฒนาที่ อยู่อาศัย
ธุ ร กิ จ คมนาคม ที่ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกและก่ อ ให้เกิ ด ความเจริ ญ ตามมาในแต่ล ะพื้ น ที่ ธุ รกิ จท่ อ งเที่ ยวที่
ก่อให้เกิ ดรายได้หมุนเวียนภายในประเทศจากนักท่องเที่ ยวทั้งในและต่างประเทศ ธุ รกิ จการผลิต ธุ รกิ จบริ การ
ต่างๆ ก็เป็ นแหล่งรายได้ และแหล่งอาชีพสาคัญของคนในประเทศ นอกจากนี้ ยงั มีธุรกิจค้าปลีกซึ่ งมีความสาคัญ
ในฐานะเป็ นตัวสะท้อนที่ สาคัญ ถึ งกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จของคนในสังคม และเศรษฐกิ จโดยรวมในประเทศ
เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่สะท้อนพฤติกรรมและกาลังการบริ โภคของมนุษย์ ยิง่ มีการเปิ ดเสรี ทางการค้าและการลงทุน
มากขึ้ น การแข่งขันในธุ รกิ จค้าปลีกจะทวีความรุ นแรงมากขึ้นอีก เนื่ องจากการขยายตัวของคู่แข่งรายใหม่จาก
ต่างประเทศ ( สัญญ์ตรา จดจา, 2552 )
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ด้วยความสาคัญของธุรกิจค้าปลีกข้างต้นธุรกิจประเภทนี้จึงมีแนวโน้มเติบโตได้ร้อยละ 3.0-3.5 ในปี
2560 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากมาตรการกระตุน้ การใช้จ่ายของภาครัฐส่งผลให้เกิดการขยายตัวจากการลงทุน
ขยายสาขาใหม่ และปรับเปลี่ยนรู ปแบบร้าน (Renovate) ในสาขาเดิมรวมทั้งการเพิ่มพื้นที่ให้เช่าซึ่งจะช่วยทาให้
รายได้ของผูป้ ระกอบการจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง (ศูนย์วจิ ยั ธนาคารออมสิ น, 2560) โดยเฉพาะร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ ที่มีการขยายตัวสู่ภูมิภาคต่าง ๆ อย่างรวดเร็ ว เข้ากับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบ้ ริ โภคในยุค
ปั จจุบนั ได้เป็ นอย่างดี ทาให้ธุรกิจค้าปลีกที่เก่าแก่และคุน้ เคยอย่าง ร้านขายของชา ที่เคยครองใจผูบ้ ริ โภคมาอย่าง
ยาวนานได้รับความนิยมลดลงเรื่ อย ๆ ไปโดยปริ ยาย
ธุรกิจในรู ปแบบร้านขายของชาหรื อที่คนรู ้จกั ทัว่ ไปในชื่อร้านโชห่ วย เป็ นอีกหนึ่ งธุรกิจที่มีความเก่าแก่
มากที่สุดในประเทศไทย ซึ่ งได้รับความนิยมมากจากผูป้ ระกอบการ และผูบ้ ริ โภคเพราะเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ทุกกลุ่ม
ทั้งยังมีสินค้าให้เลือกมากมายตั้งแต่ขนมจนถึงวัตถุดิบในการปรุ งอาหาร แต่ในปั จจุบนั ธุรกิจร้านค้าขายของชาที่
เคยเป็ นที่ นิยมกาลังตกอยูใ่ นสภาวะวิกฤต อันมีสาเหตุมาจากการขยายตัวของร้านสะดวกซื้ อ และธุ รกิ จค้าปลีก
สมัยใหม่ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ในช่วง9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2559 พบว่าผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายใหญ่ยงั คงมี
การเติบโตอยูใ่ นเกณฑ์ดีโดยเฉพาะผูป้ ระกอบการหลักใน และร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ยังคงมียอดขายเติบโตร้อย
ละ 11.90 จากการใช้การสื่ อสารทางการตลาดและการขยายสาขาที่ มีอย่างต่อเนื่ อง (ศู นย์วิจยั ธนาคารออมสิ น ,
2560) จึงส่ งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ที่มีขนาดเล็ก และมีระบบการบริ หารการจัดการแบบดั้งเดิมที่
ขาดความหลากหลายในด้านสิ นค้า และไม่มีการจัดตกแต่งร้าน (ฐิตารี ย ์ ดุรงค์ดารงชัย, 2558) ต้องล้มเลิก และปิ ด
กิ จการไปเป็ นจานวนมาก ดังนั้น การที่ ผูป้ ระกอบการร้านค้าปลี กแบบดั้งเดิ มจะสามารถดารงธุ รกิ จให้ได้ใน
สภาวะวิกฤติ เช่นนี้ยอ่ มต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุรกิจ อันเป็ นการปรับตัวเพื่อความอยูร่ อด
และความยัง่ ยืนของธุรกิจด้วย โดยการเสนอสิ นค้าและการบริ การเหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ ตรง
กับกลุ่มเป้ าหมายของร้านโชห่วย และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า การสร้างความแตกต่างภายในร้าน การ
ให้อิสระในการเลือกซื้ อ (สุ จินดา เจียมศรี พงษ์) ซึ่ งจะเห็นได้วา่ มีร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมจานวนไม่นอ้ ย ที่สามารถ
ยืนหยัด และประกอบกิ จการได้อย่างมัน่ คงท่ ามกลางสภาวะการแข่งขันที่ รุนแรงของร้านค้าสมัยใหม่ที่มีความ
ได้เปรี ยบเหนือกว่าแทบทุกด้าน
ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิ มที่ กล่าวถึงในข้างต้นคือ ร้านค้าปลีกที่ ดาเนิ นกิจการอยู่ตลอดแนว ถนนราษฏร์
อุทิศ 1 อาเภอเมือง จังหวัดสงขลาซึ่งมี จานวน 22 ร้าน บางร้านเปิ ดดาเนิ นการมาแล้วกว่า 20 ปี และมีผคู ้ นเข้าใช้
บริ ก ารร้ า นค้า อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง ที่ ถ นนเส้ น นี้ มี ร้ า นสะดวกซื้ อ อย่า ง เซเว่น อี เลฟเว่น (7-Eleven) ตั้ง อยู่ด้ว ย
นอกจากนี้ ยงั มีห้างสรรพสิ นค้า เทสโก้โลตัส เอ็กเพรส และร้านลีวิวฒั น์ ร้านค้าปลีกท้องถิ่นคู่ใจชาวสงขลาก็ยงั
ตั้งอยู่ไม่ไกลจากถนนเส้นนี้ ดว้ ยนอกจากนี้ ยงั มีร้านอาหารและศูนย์บริ การต่างๆ เช่ นหมูกระทะ โรงเรี ยนสอน
พิเศษ นอสเซอรรี่ อพาร์ ทเม้น ทาให้ถนนสายนี้ เป็ นถนนที่มีผคู ้ นหลากหลายอาชี พสัญจรไปมาอย่างไม่ขาดสาย
โดยเฉพาะนิ สิตนักศึกษา และประชาชนทัว่ ๆ ไป แต่ร้านค้าโชว์ห่วยก็ยงั คงเปิ ดให้บริ การจนเป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่
ยอมรับตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั อันเนื่ องจากความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงอาจเป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้ธุรกิจ
ค้าปลี ก ดั้งเดิ ม แบบโชว์ห่ ว ยยังคงด าเนิ น กิ จการอยู่บ นถนนสายนี้ สามารถอยู่รอด และเปิ ดกิ จการมาได้อ ย่าง
ยาวนาน
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จากความอยู่รอด ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่ รุนแรงของธุ รกิ จค้าปลีกในพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัด
สงขลา จึ งเป็ นเหตุผลจูงใจที่ ทาให้ผูว้ ิจยั สนใจศึ กษากลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิมร้านโชห่ วยในเส้นทางถนนราษฎร์อุทิศ 1 อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษากลยุทธ์และแนวทางต่าง ๆ
ในการด าเนิ น ธุ รกิ จให้ กิจ การอยู่ร อดและประกอบธุ รกิ จอย่างมั่น คงได้ท้ ังในปั จ จุ บัน จนถึ งอนาคต ทั้งนี้ ผล
การศึ กษาสามารถน ามาเป็ นแนวทางในการประกอบธุ รกิ จค้าปลี กดั้งเดิ มแบบร้านโชห่ วยในพื้น ที่ อื่น ๆ ของ
จังหวัดสงขลา ที่ ได้รับผลกระทบ และอาจต้องปิ ดตัวลงในไม่ชา้ ให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อปรับตัวให้
สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อความอยูร่ อดของธุรกิจอย่างยัง่ ยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในเส้นทาง
ถนนราษฎร์อทุ ิศ 1 อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
(2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดสาหรับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ที่
ดาเนินกิจการอยูใ่ นพื้นที่อื่นๆ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
กลยุทธ์ ส่วนประสมทางการค้ าปลีก (Retail Mix)
- ทาเล /ที่ต้ งั (Location)
- ตัวสิ นค้าและบริ การ (Product and Service)
- บรรยากาศภายในร้าน(Merchandise Assortment )
- การบริ การลูกค้า (Customer Service )
- ราคาขาย (Pricing)
- การสื่ อสารการตลาด
(Marketing Communication Mix )
(Levy and Weitz, 2004; Ghosh, 1994)
กลยุทธ์ การสร้ างความได้เปรียบทางการแข่ งขัน

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
ความอยู่รอดของร้ านค้ า
(Store Survival)
- กาไรที่ได้จากการขายสิ นค้า
- จานวนลูกค้าใหม่
- จานวนลูกค้าเก่า
- ยอดขายสิ นค้า
- ความเชื่อมัน่ ในภาพลักษณ์
(ปณัฐฐา ภาคธูปและศุภรัตน์ เอี่ยมสมุทร
, 2555)

(Competitive Advantage Strategies)
- การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)
- ผูน้ าด้านต้นทุน (Cost Leadership)
- การเจาะจงในตลาด (Niche Market)
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2550)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การศึกษาวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดของร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิม (โชห่ วย) ในเส้นทางถนนราษฏร์อุทิศ 1 อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผูว้ จิ ยั จึงได้มีการกาหนดแบบแผนการ
วิจยั เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Key Informants) โดยใช้วธิ ี การเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selecting) มี ก ารใช้เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ที่ ผ่ านการตรวจสอบความ
น่าเชื่ อถือและเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูลที่มีคุณภาพสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
สรุ ปและอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
4.2 ประชากรและการเลือกตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาวิจัยครั้งนี้ คื อ ผูป้ ระกอบการร้านโชห่ วย ที่ ต้ งั อยู่บนถนนราษฏร์ อุทิศ 1
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีจานวน 22ร้าน โดยการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่มีฐานะเป็ นเจ้าของร้าน จานวน 22 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาโดย ตัว
แปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบด้วย กลยุทธ์ส่วนประสมทางการค้าปลีก (Retail Mix) (Levy and
Weitz, 2004; Ghosh, 1994) และกลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งความได้ เปรี ยบทางการแข่ ง ขัน (Competitive Advantage
Strategies) (ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2550) สาหรับตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือความอยู่รอดของ
ร้านค้าที่วดั ได้จาก กาไรที่ได้จากการขายสิ นค้า จานวนลูกค้าใหม่ จานวนลูกค้าเก่า ยอดขายสิ นค้า ความเชื่อมัน่ ใน
ภาพลักษณ์ (ปณัฐฐา ภาคธูปและศุภรัตน์ เอี่ยมสมุทร, 2555)
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Semi-structured Interview) โดย
แบ่งประเด็นคาถามเป็ น 4 ส่วน คือ 1) ลักษณะทัว่ ไปของธุรกิจ 2) กลยุทธ์ส่วนประสมทางการค้าปลีกที่ส่งผลต่อ
ความอยูร่ อดของธุรกิจ 3) กลยุทธ์การสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันที่ส่งผลต่อความอยูร่ อดของธุรกิจ ซึ่ งมี
ลักษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด และ 4) เป็ นข้อเสนอแนะและแนวทางในการดาเนินธุรกิจของร้านค้าเพื่อให้สามารถ
อยูร่ อดได้ในสภาวะการแข่งขันในปั จจุบนั
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In-depth Interview) จากเจ้าของร้ านค้า
ปลีกแบบดั้งเดิ มที่ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key informants) โดยสัมภาษณ์เจาะประเด็นถึงกลยุทธ์ ที่ทาให้ร้านค้าอยู่
รอดและสามารถประกอบกิ จการอย่างรุ่ งเรื องได้จนถึงปั จจุบนั ทั้งนี้ มีการจดบันทึ กข้อมูล บันทึ กเสี ยงและการ
สังเกตสภาพแวดล้อมทัว่ ไปภายในร้านค้า เช่น ชนิ ดและประเภทของสิ นค้าที่จาหน่าย ความหลากหลายของสิ นค้า
ราคาสิ นค้า การโฆษณาและการส่ งเสริ มการตลาด การจัดวางผังร้านค้า การออกแบบร้านค้าการจัดแสดงสิ นค้า
และการสร้างบรรยากาศ จากนั้นจึงนาผลที่ ได้รับมาทาการสังเคราะห์เพื่อตีความหมายเชิงลึกของพฤติกรรมของ
ผูป้ ระกอบการร้านค้าเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วน
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4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ จากนั้นจึงนามาถอดเทปอย่างละเอียด
แบบคาต่อคาและทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างละเอียด โดยใช้วิธีการอุปนัย (Analytic Induction) โดยจับใจความ
หลัก จัดกลุ่มข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้ แล้วจึงเสนอข้อค้นพบทั้งหมดมาเขียนสรุ ปในรู ปแบบความเรี ยง และ
นาข้อสรุ ปมาตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) โดยการซักถามผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักหลังจากสรุ ปผลการศึกษา เพื่อความแน่นอนว่าข้อสรุ ปนั้นเที่ยงตรงตามความเป็ นจริ ง

5. สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ กษาวิจยั เรื่ องกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิ ม (โชห่ วย) ใน
เส้นทางถนนราษฏร์ อุทิศ 1 อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่า ถนนสายนี้ มีจานวนร้านค้าทั้งหมด 22 ร้าน ส่ วน
ใหญ่เป็ นร้านค้าที่เปิ ดดาเนินการมาแล้ว 10 -20 ปี โดยมีร้านค้าเปิ ดใหม่ในระยะ 2-3 เดือน จานวน 3 ร้าน ซึ่งแต่ละ
ร้านมีภาพลักษณ์ของร้านที่ดีต่อสายตาลูกค้า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าประจา แต่มีลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริ การอย่าง
ต่อเนื่ อง เจ้าของร้านทั้ง 22 ร้าน ดาเนิ นกิ จการโดยอาศัยกลยุทธ์ดา้ นทาเลที่ต้ งั เป็ นอันดับแรก ซึ่ งมีทาเลตั้งอยูต่ ิด
ถนนสายหลัก มีที่จอดรถ ใกล้แหล่งชุมชนและโรงงาน รองมาเป็ นด้านการบริ การลูกค้า โดยมี การพูดคุยสร้าง
ความสัมพันธ์และบริ การส่ งสิ นค้าถึงบ้าน อับดับที่สามคือการมีตน้ ทุนการดาเนินงานต่า โดยสามารถจัดหาสิ นค้า
ที่ มีราคาต่ ามาจัดจาหน่ ายได้ และอันดับที่ สี่ คือการสร้างความแตกต่างของร้าน โดยมีการนาเสนอสิ นค้าและ
บริ การที่มีความแตกต่างจากร้านอื่น ๆ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้ลูกค้าจดจาได้ง่าย
สาหรับประเด็นที่ ร้านค้าให้ความสาคัญน้อยได้แก่ ด้านการจัดบรรยากาศภายในร้านและการจัดวาง
สิ นค้าที่ไม่มีการตกแต่งร้านค้าของตนเองให้ทนั สมัย ขาดการจัดสิ นค้าให้เป็ นระบบ ไม่มีป้ายบอกราคาที่แน่นอน
ชัดเจน รวมถึงไม่มีสิ่งอานวยความสะดวก ด้านราคาขายสิ นค้าที่จาหน่ายในราคาใกล้เคียงกัน ด้านเจาะตลาดที่ไม่
มีการกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่ชดั เจน และด้านการสื่ อสารการตลาดที่ขาดเทคนิคการขาย และการส่งเสริ มการ
ขาย ตามลาดับ ดังผลการศึ กษาในตารางที่ 1 ซึ่ งได้อธิ บายจาแนกร้านค้าและกลยุทธ์การปรับตัวในการดาเนิ น
ธุรกิจเพื่อความอยูร่ อดของร้านค้า ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุ ปกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของร้านโชห่วย ในเส้นทางถนน ราษฎร์อุทิศ 1
กลยุทธ์ ส่วนประสมทางการค้าปลีก (Retail Mix)

กลยุทธ์ การสร้ างความได้ เปรียบ
ทางการแข่ งขัน

ร้านค้า
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6. อภิปรายผล
จากการศึ กษาวิจยั เรื่ องกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิ ม (โชห่ วย) ใน
เส้นทางถนนราษฏร์ อุทิศ 1 อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผูว้ จิ ยั ได้รับข้อมูลตอบกลับที่มีความถูกต้องและครบถ้วน
จากการสัมภาษณ์เจ้าของร้านค้า จานวน 22 คน ซึ่งได้รับการประมวลผลและวิเคราะห์ ดังรายละเอียดตามปรากฏ
ในสรุ ปผลการวิจยั ผูว้ ิจยั จึ งขอสรุ ปสาระสาคัญเพื่อ อภิปรายผล โดยกล่าวถึงลักษณะทัว่ ไปและแบ่งออกเป็ น 2
ประเด็น ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้
ลักษณะทัว่ ไปของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(โชห่ วย)มีพ้ืนที่ในการดาเนินกิจการขนาดเล็กไม่เกิน25ตาราง
วา ส่ วนใหญ่เป็ นบ้านที่อยูอ่ าศัยหรื อเป็ นบ้านเช่าที่ ติดถนน สิ นค้าที่ นามาขายมีความคล้ายคลึงเกือบทุกร้านส่ วน
ใหญ่จะเป็ นสิ นค้าอุปโภคบริ โภคทัว่ ไป การจัดการไม่ยงุ่ ยากเป็ นกิจการครอบครัวการลงทุนไม่สูง ความแตกต่าง
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คือการนาเสนอสิ นค้าของบางร้านที่ มีความแตกต่างเช่น น้ ามันเบนซิ นบรรจุขวด ผักสด เครื่ องแกงปรุ งอาหาร
อาหารสัตว์และของเล่นเด็กรวมทั้งขนจีบซาลาเปา และการจัดรู ปแบบของร้านการจัดวางสิ นค้า
1. การศึกษากลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่ วย) ในเส้นทางถนน
ราษฏร์ อุทิศ 1 อาเภอเมื อง จังหวัดสงขลา โดยร้านค้ามี การนากลยุทธ์ส่วนประสมทางการค้าปลีก (Retail Mix)
และกลยุทธ์การสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage Strategies) มาใช้ในการบริ หาร
จัดการ ดังนี้
1.1. ด้ านทาเลทีต่ ้งั จากผลการศึกษาประเด็นด้านทาเลที่ต้ งั ถือเป็ นหัวใจสาคัญของความอยูร่ อดของ
ร้านโชห่ วยในบริ เวณนี้ เนื่ องจากทาเลที่ ต้ งั ของร้ านค้าที่ ท าการศึ กษาทั้ง 22 ร้ าน ล้วนมี ผูค้ นสัญ จรไปมาเป็ น
จานวนมาก และตั้งอยูใ่ นทาเลที่เป็ นแหล่งชุมชนใกล้จุดสาคัญต่าง ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สถานรับเลี้ยงเด็ก
ก่อนเข้าวัยเรี ยน และตลาดชุมชน ซึ่ งมีผคู ้ นพลุกพล่าน อีกทั้งยังมีที่จอดรถสะดวก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็ นคุณลักษณะ
ที่โดดเด่นของทาเลในการประกอบการค้าปลีกดังที่ ภาวิณี กาญจนาภา (2554) กล่าวว่า ทาเลที่ดีจะต้องตั้งอยูใ่ กล้
กับแหล่ง ชุมชน อยูห่ น้าหมู่บา้ น เป็ นทางผ่าน และติดถนนสายหลัก ซึ่งทาเลที่ต้ งั ร้านที่เข้าถึงได้ง่ายยังเป็ นเหตุผล
หลักที่ผบู ้ ริ โภคพิจารณาในการเลือกใช้บริ การ (ชื่นสุมล บุญนาค, 2555) และยังเป็ นแรงจูงใจสาคัญที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
1.2 ด้ านการบริ การลู กค้ า พบว่ามี ส่วนสาคัญ ต่อความอยู่รอดของร้ านค้าเช่ นกัน โดยร้านโชห่ ว
ยส่ วนใหญ่มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กบั ลูกค้า ด้วยการพูดคุย และให้ความเป็ นกันเอง พร้อมทั้งให้อิสระแก่
ลูกค้าในการเลือกสิ นค้าและให้บริ การอย่างรวดเร็ ว ทั้งนี้ บางร้านเปิ ดบริ การ 24 ชม. จึ งมีความสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของลูกค้าในพื้นที่ กลุ่มลูกค้าเป็ นกลุ่มคนที่ ทางานโรงงานซึ่ งมีเวลาเริ่ มงานและเลิกงานแตกต่างจากอาชี พ
อื่นๆ ( ศริ นทิพย์ เขียวนิล, 2558) ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจและยินดีเข้ามาซื้อสิ นค้าและบริ การของร้าน (จิรารัตน์
จันทวัชรากร, 2559) ทั้งนี้ ร้านค้ายังมีการบริ การจัดส่ งสิ นค้าถึงบ้านในกรณี สั่งสิ นค้าจานวนมากหรื อการโทรสั่ง
สิ นค้า
1.3 ด้ านการเป็ นผู้นาด้ านต้ นทุน เป็ นกลยุทธ์ที่ทาให้ร้านค้าอยูร่ อดได้โดยร้านค้าที่ดาเนิ นกลยุทธ์มี
นี้จานวน 11 ร้าน ซึ่ งสิ นค้าส่ วนใหญ่ที่นามาจัดจาหน่ายได้มีการสัง่ ซื้ อจากร้านขายส่งจึงช่วยลดต้นทุนในการขาย
สิ นค้าของร้าน นอกจากนี้บางร้านยังมีการติดต่อโดยตรงกับบริ ษทั ผูจ้ ดั หาวัตถุดิบในการจัดส่งสิ นค้าถึงร้าน ทาให้
ลดต้นทุนค่าขนส่ ง ซึ่ งความสามารถในการบริ หารจัดการต้นทุนของร้านค้านับเป็ นเทคนิคและกลยุทธ์ที่สาคัญให้
ร้านค้าสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีความได้เปรี ยบเหนื อกว่าคู่แข่งขัน และสามารถวางแผนธุ รกิ จให้คงอยูไ่ ด้อย่าง
ยัง่ ยืน (ธนาภรณ์ แสวงทองและคณะ, 2555)
1.4 ด้ านการสร้ างความแตกต่ าง จากผลสรุ ป พบว่าร้านส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีการดาเนิ นกลยุทธ์การ
สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจน เนื่ องจากร้านค้าในพื้นที่ที่ศึกษาเป็ นร้านโชห่ วยที่จาหน่ ายสิ นค้าที่ จาเป็ นต่อการ
ดารงชีวติ เป็ นส่วนใหญ่ สิ นค้าและการให้บริ การจึงไม่มีความแตกต่างกัน แต่พบว่ามีร้านค้า จานวน 9 ร้าน ที่สร้าง
ความแตกต่ างในด้านผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ การ โดยมี ก ารจ าหน่ ายสิ น ค้า เช่ น น้ ามัน เบนซิ น บรรจุ ข วด ผักสด
เครื่ องแกงปรุ งอาหาร อาหารสัตว์ และของเล่นเด็ก รวมทั้งมีขนมจีบ ซาลาเปาวางจาหน่ายไว้หน้าร้าน ทั้งนี้ กล
ยุทธ์ดงั กล่าวถือว่าเป็ นการสร้างจุดเด่นให้ลูกค้าสามารถจดจาได้ง่ายและยังตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
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และเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า ดังที่ อินทรชัย พาณิ ชกุล (2558) กล่าวว่าร้านค้าที่สร้างความแตกต่างจะสามารถ
อยูร่ อดในการดาเนินธุรกิจยุคนี้ได้ เช่น พยายามหาสิ นค้าที่แปลกใหม่ และทันสมัย มีนโยบายรับเปลี่ยนสิ นค้าคืน
2. เสนอแนะแนวทางในการปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดสาหรับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในพื้นที่อื่น ๆ
2.1 ด้านบรรยากาศภายในร้าน ที่พบว่ามีเพียง 3 ร้าน เท่านั้นที่ให้ความสาคัญในเรื่ องนี้ ทั้งที่การจัด
บรรยากาศภายในร้านและการตกแต่งร้านมีความสาคัญในการดึงดูดลูกค้า และยังช่วยให้ลูกค้าได้ใช้เวลากับการ
เลือกซื้ อสิ นค้ามากขึ้น และโดยการตกแต่งร้านให้สวยงาม สะดุดตา น่าเข้าใช้บริ การยังส่งผลต่อความอยูร่ อดของ
ร้านค้าอีกด้วย (Levy and Weitz, 2004) ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรมี การปรับปรุ งโดย จัดรู ปแบบร้านให้มีความ
น่าสนใจ จัดวางสิ นค้าโดยแบ่งสิ นค้าเป็ นประเภทเพื่อความสะดวกในการหาสิ นค้าและสามารถตอบสนองได้อย่าง
รวดเร็ ว ( สุจินดา เจียมศรี พงษ์, 2553)
2.2 ด้านราคาขาย เป็ นเรื่ องที่จะต้องดูแลและควบคุมเป็ นอย่างดี เพราะพบว่าร้านโชห่วยบางร้านได้
กาไรจากการขายสิ นค้าเพียง 2-10 บาท ต่อสิ นค้าหนึ่ งชิ้น ทาให้การควบคุมเรื่ องราคาเป็ นสิ่ งที่ ยาก การตั้งราคา
สิ นค้ายัง มีผลกระทบด้านยอดขายและด้านการดาเนิ นการ (ธนาภรณ์ แสวงทอง และคณะ, 2555) เพราะส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริ การ โดยจากผลการศึ กษาที่ พบว่าร้านค้าส่ วนใหญ่มีราคาในการจาหน่ ายสิ นค้าไม่
แตกต่างกัน และมีเพียง 4 ร้านเท่านั้นที่ใช้กลยุทธ์ดา้ นการจาหน่ายสิ นค้าในราคาถูกกว่าร้านอื่น ซึ่ งร้านค้าควรให้
ความสาคัญกับการตั้งราคาสิ นค้า เนื่ องจากการซื้ อสิ นค้าจากร้านโชห่ วยที่ สามารถต่อรองราคาได้ และลดราคา
สิ นค้าให้เป็ นกรณี พิเศษ จะมีส่วนช่วยสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากกว่าการซื้อสิ นค้าจากร้านสะดวกซื้อ (ศุลีพร
รุ่ งสาคร, 2556) ซึ่งถือเป็ นจุดสาคัญที่ร้านค้าสามารถครองใจลูกค้าให้เข้ามาซื้อสิ นค้าและใช้บริ การได้ในระยะยาว
2.3 การสื่ อสารทางการตลาด มีเพียง 6 ร้าน ที่ มีการใช้กลยุทธ์ดา้ นการสื่ อสารทางการตลาด เช่น
การมี พนักงานช่วยขายสิ นค้า การมีป้ายชื่ อร้านที่ ชดั เจน และมี การส่ งเสริ มการขายโดยการ ลด แลก แจก แถม
ในช่วงเทศกาล ร้านโชห่ วยอื่น ๆ จึงควรหันมาให้ความสาคัญในด้านการสื่ อสารโดยการปรับปรุ งให้มีแผ่นป้ าย
ชื่อร้านเพื่อการจดจา หรื อการโฆษณาและการส่ งเสริ มการตลาดที่หลากหลายรู ปแบบ เพื่อให้ลูกค้าจดจา ทั้งนี้ การ
สื่ อสารทางการตลาดจะช่วยดึงดูดลูกค้าซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความอยูร่ อดของร้านค้า ( ปฏิกร ทิพย์เลอเลิศ, 2558 )
2.4 การเจาะจงในตลาด จากผลการศึกษาที่พบว่ามีร้านค้าจานวน 6 ร้านที่ให้ความสาคัญการเจาะ
กลุ่มลูกค้าซึ่งสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่า อีกทั้งยังสามารถบริ หารต้นทุนในการจัดเก็บสิ นค้าที่
ไม่อยูใ่ นกลุ่มที่ร้านค้ากาหนด จึงมีโอกาสในการทากาไรจากการขายสิ นค้า โดยร้านค้าปลีกควรหันมาพัฒนา
จุดเด่นของตนเองในเรื่ องของการบริ การที่ได้เปรี ยบคู่แข่งขัน ในด้านความใกล้ชิดและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุด และ ให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การในครั้งต่อไป ( ธนาภรณ์ แสวงทอง และคณะ, 2555)
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ผลการวิจยั แสดงถึงวิธีการปรับตัวและการใช้กลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จของร้านโชห่ วย ใน
เส้น ทางถนนราษฎร์ อุทิ ศ 1 โดยที่ ต้ งั ท าเลของทาเล มี ความส าคัญ เป็ นอันดับ หนึ่ ง ดังนั้นร้ านค้าควรพิ จารณา
ลักษณะของท าเลที่ ต้ งั สาหรั บ การเปิ ดร้ านใหม่ หรื อ การขยายสาขาร้ านใหม่ ให้มีล ักษณะที่ ส อดคล้องกับ ผล
การศึกษา เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรี ยบในการอยูร่ อดของร้านค้าต่อไป

984

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

(2) ร้ านค้าที่ ล ะเลยประเด็ น การสร้ างความแตกต่ าง และการจัด บรรยากาศร้ าน ควรหั น มาคิ ด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างของร้านให้เป็ นที่ จดจาและดึงดูดใจ ไม่วา่ จะเป็ นในด้านสิ นค้าหรื อ
ด้านบริ การที่ตอ้ งคานึ งถึงความต้องการและความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าเป็ นสาคัญ หรื อการจัดบรรยากาศร้านให้
เป็ นระเบียบ สวยงาม เพิ่มเทคนิคการสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีข้ นั พื้นฐานมาบริ หารจัดการภายในร้าน จะช่วย
ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ดียงิ่ ขึ้นอันจะนามาซึ่งรายได้และผลกาไรเพื่อความอยูร่ อของธุรกิจต่อไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรที่จะศึกษาถึงผลกระทบของธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ได้เข้ามาดาเนินการและขยายสาขาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดจนการแก้ไขปั ญหาจากภาครัฐที่มีต่อร้านค้าปลีกขนาดเล็กซึ่งจะทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและจะ
ทาให้ผปู ้ ระกอบการร้านค้าปี กขนาดเล็กนั้นจะได้แก้ไขปั ญหาได้ถูกต้องตรงจุดที่เสี ยเปรี ยบร้านคู่แข่ง ดังกล่าวได้
(2) ควรที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมหรื อศึกษาถึงความต้องการของลูกค้าที่ได้เข้าไปใช้บริ การตลอดจน
ศึกษาในเรื่ องความพึงพอใจของการให้บริ การของร้านโชห่ วย จะเป็ นประโยชน์ในด้านการทราบถึงพฤติกรรม
ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าและผู ้ที่สนใจที่ เข้ามาประกอบการธุ รกิ จร้านโชห่ วยต่อไปเพื่อที่ จะ
นาไปพัฒนา ปรับปรุ งร้านโชห่วยของตัวเองต่อไปให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น ๆได้อย่างเท่าทัน

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความกรุ ณาจากอาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน อาจารย์ที่
ปรึ กษาของผูว้ จิ ยั ซึ่งได้ให้คาปรึ กษาแนะนาและแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆและคณาจารย์ในวิชาเอกการจัดการการค้า
ปลีก คณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณได้ถ่ายทอดแนวคิดวิธีการและข้อเสนอแนะต่างๆ
อันเป็ นประโยชน์ใน การทาวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณเจ้าของร้านโช
ห่วยจานวน 22 คน ที่ให้ความอนุเคราะห์ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์และทาให้การวิจยั ครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
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ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อผลการปฏิบัติงานของพนักงานทีป่ ฏิบัติงาน
หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
INFLUENCE ON PERFORMANCE OF EMPLOYEE'S OF ENERGY AND
UTILITIES SECTOR LISTED ON THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND
ยศพงศ์ สอนเนย
สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด
E-mail:Yossapong0519@gmail.com
สอาด บรรเจิดฤทธิ์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึ กษาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่
ปฏิ บตั ิงานหมวดธุ รกิ จพลังงานและสาธารณู ปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (2) เพื่อ เปรี ยบเที ยบระดับ
ความคิดเห็นที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาอิทธิ พลของภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ที่มีต่อ
ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย กลุ่มตัวอย่าง คื อ พนักงานที่ ปฏิ บตั ิ งานหมวดธุ รกิ จพลังงานและสาธารณู ปโภคในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย จานวน 530 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า Rating Scale ที่มี
ค่ า ความเชื่ อ มั่น (Reliability) ทั้ง ฉบับ เท่ า กับ 0.959 สถิ ติ ที่ ใ ช้วิเ คราะห์ ขอ้ มูล คื อ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติที สถิติเอฟ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ ผลการศึกษา
พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร อยู่ในระดับมาก และผลการปฏิ บตั ิงาน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากเป็ นส่วนใหญ่ ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ตาแหน่งงาน และ
รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับผลการปฏิ บัติงานของพนักงาน ที่ ปฏิ บัติงานหมวดธุ รกิ จ
พลังงานและสาธารณู ปโภคในประเทศไทย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนสถานภาพการ
สมรส พบว่า ไม่แตกต่างกัน และผลการศึ กษาอิทธิ พลของภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ที่ มีต่อผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พบว่า ภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ ริ หาร มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
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ในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย อยู่ในระดับสู งมาก มี ค่าเท่ากับ 0.934 (R = 0.934) หรื อร้ อยละ 87.30 (R2 =
0.873) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05.
คาสาคัญ: อิทธิพลการปฏิบตั ิงาน พนักงานที่ปฏิบตั ิงาน ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

ABSTRACT
This research aimed (1) To study the leadership and performance of employee's of energy and utilities sector
listed on the Stock Exchange of Thailand. (2) To comparison of the opinions on performance of employee's of energy
and utilities sector listed on the Stock Exchange of Thailand., classified by personal factors. (3) To study the influence
of leadership affecting to performance of employee's of energy and utilities sector listed on the Stock Exchange of
Thailand. The samples were employees of energy and utilities sector listed on the Stock Exchange of Thailand, used
to study in this research is 530. Tools used in the study were query as Rating Scale with 0.959 reliability. The
statistics used in data analysis were percentage, means, standard deviation and the hypothesis was tested by t-test
(Independent), F-test (One-way ANOVA), and Multiple Regression Analysis. The results showed that: The results
of Leadership was at high level and performance of employee's of energy and utilities sector listed on the Stock
Exchange of Thailand was at highest level. When considering each factor, most of them are at high level. The
results of the study in Compare of the opinions on performance of employee's of energy and utilities sector listed
on the Stock Exchange of Thailand, classified by personal factors were found that: Sex, Age, Education, Time of
performance, positional and Salary were difference with statistically significant at 0.05. except Marital were nonsignificant with statistically. The results of the study influence of leadership affecting to performance of
employee's of energy and utilities sector listed on the Stock Exchange of Thailand. Were found that, at highest
level (R = 0.934) or 87.30 percent (R2 = 0.873) with statistical significance at the level of 0.05.
KEY WORDS : Influence on performance , Employee's , Energy and utilities sector listed on the Stock
Exchange of Thailand.

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เป็ นสถาบันการเงินที่มีความสาคัญในตลาดทุน และตลาดเงินไทย
ทาหน้าที่ เป็ นศูนย์กลางในการซื้ อขายหลักทรัพย์ และเป็ นกลไกหรื อตัวกลางในการระดมเงิ นออมหรื อเงิ นทุน
ส่ วนเกิน (Pooling of Resources) จากภาคครัวเรื อน และจัดสรรเงินทุนสู่ ภาคการผลิตที่ตอ้ งการเงินทุน (Transfer
and Allocation of Resources) ทาให้การออมและการลงทุนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผูม้ ีเงินออมมีแรงจูงใจใน
การออมตลอดจนมีทางเลือกในการออม และลงทุนเพิ่มขึ้น เมื่อเงินออมเข้าสู่ ระบบการเงินผ่านกลไกตลาดทุนมาก
ขึ้น ทาให้เกิดช่องทางและโอกาส ในการระดมทุนระยะยาวในตลาดทุนเพิ่มขึ้นด้วย ส่ งผลให้การใช้ทรัพยากรหรื อ
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เงินออมเป็ นไปอย่าง มีประสิ ทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยตรง ทั้งนี้การลงทุนใหม่ๆ
หรื อการขยายกิจการต่างๆ จะมีผลโดยตรงต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านการผลิต การจ้างงาน ระดับ ราคาสิ นค้า
ในตลาด และการค้าระหว่าง ประเทศ ซึ่ งจะส่ งผลดี ต่อการขยายตัวหรื อการเติ บโตทางเศรษฐกิ จของประเทศ
โดยรวม การที่บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถ ระดมทุนผ่านตลาดทุน โดยการออก
หลักทรัพย์และเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนโดยทัว่ ไป ถือเป็ นโอกาสอันดีสาหรับผูล้ งทุนหรื อผูท้ ี่มีเงินออมที่
จะได้มีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของกิจการต่าง ๆ ที่เสนอขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยสามารถพิจารณาและเลือกลงทุ นใน
ธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่มีศกั ยภาพและ สอดคล้องกับความต้องการหรื อความสนใจของตน การลงทุนในหลักทรั พย์
ดังกล่าวนอกจาก จะช่วย ขยายฐานกลุ่มผูเ้ ป็ นเจ้าของกิจการสาหรับบริ ษทั จดทะเบี ยนที่ทาการระดมทุนแล้ว ยังเป็ น
การกระจาย การถือครองและผลประโยชน์จากการดาเนิ นธุรกิจไปสู่ นกั ลงทุนที่เป็ นผูถ้ ือครองหลักทรัพย์ที่มีการ
กระจายตัวอยูใ่ นหลาย ๆ ส่วนของภาคเศรษฐกิจ ซึ่งเป็ นการช่วยกระจายรายได้ และช่วยทาให้เกิดอานาจซื้อ ทั้งนี้
บุคลากรขององค์กรเปรี ยบเสมือนทรัพยากรที่ มีค่ามหาศาล อีกทั้งยังเป็ นสิ่ งที่ องค์กรต้องรักษาและต้องลงทุ น
เพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรในระยะยาว
การที่องค์กรต้องสูญเสี ยบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถไปด้วยสาเหตุใดก็ตาม ย่อมเท่ากับว่าองค์กรต้องสูญเสี ย
ทรั พยากรที่ มีค่านั้นไป ในขณะเดี ยวกันกลับต้องลงทุนอีกหลาย ๆ ด้านเพื่อที่ จะสรรหา คัดเลือก ฝึ กอบรม และ
พัฒนาบุคลากรเข้ามาทดแทน ทาให้ องค์กรสูญเสี ยเวลาและผลประโยชน์มากพอสมควร (กรกฏ พลพานิช. 2540) ให้กบั
ระบบการบริ หารงาน เพื่อให้สามารถดาเนิ นกิ จการให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร ซึ่ งกลุ่มธุ รกิ จที่ อยู่ในหมวด
พลังงานและสาธารณูปโภคเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อการดารงชี วิตมนุษย์ในปั จจุบนั อย่างมาก เนื่ องจาก
เป็ นการน าทรั พ ยากรธรรมชาติ ม าใช้ใ ห้ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม ทั้ง นี้ ธุ ร กิ จ หมวดพลัง งานและสาธารณู ป โภค ได้มี
วิวฒั นาการและการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีจนเป็ นอุตสาหกรรมพื้นฐานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่ งประกอบด้วย
พลังงานเชิงพาณิ ชย์ที่มีอยูใ่ นประเทศทั้งหมด ได้แก่ น้ ามัน ถ่านหิ น ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงพลังงานไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ น
โครงสร้างพื้นฐานที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่สร้าง รายได้ ผลกาไร และมีอตั ราการเติบโตสู ง
มาก ดังนั้นบริ ษทั ฯ ที่อยูใ่ นหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค จึงจาเป็ นที่จะต้องส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานของบุคลกร
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยการพยายามสร้ า งจิ ต ส านึ ก และกระตุ ้น ให้ บุ ค ลากรทุ ก คนใช้ค วามรู ้
ความสามารถ อุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อก่อให้เกิ ดผลการปฏิ บตั ิงานที่มี
คุณภาพ และส่งผลให้องค์กรมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล ตลอดจนมีผลการดาเนินงานที่สูงขึ้นตามมาด้ว
จากหลักการและเหตุผลดังกล่ าวข้างต้น และจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง พบว่า ยัง ไม่ มี
การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานหมวด
ธุ รกิ จพลังงานและสาธารณู ปโภคที่ จดทะเที ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยไว้อย่างชัดเจนเท่าที่ ควร
ดังนั้นผูว้ ิจัยจึ งสนใจที่ จะศึ กษาวิจัยเรื่ องปั จจัยด้านภาวะผูน้ าและความพึงพอใจในงานที่ มีอิทธิ พลต่อผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคจดทะเทียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ผลที่ได้จากการวิจยั ทาให้ทราบถึงระดับความสัมพันธ์และอิทธิพลของภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ที่
มีต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุ รกิจพลังงานและสาธารณู ปโภค ในประเทศไทย ข้อมูลจาก
งานวิทยานิ พนธ์น้ ี สามารถน ามาใช้เป็ นแนวทางในการปรั บปรุ งและพัฒนา ผลการปฏิ บัติง านของพนักงานที่
ปฏิ บตั ิงานหมวดธุ รกิ จพลังงานและสาธารณู ปโภคในประเทศไทย ตลอดจน หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องสามารถนา
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ผลการวิ จัย ไปใช้ใ นการก าหนดนโยบายในการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาผลการปฏิ บัติ ง านของพนักงาน ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ และเกิด ประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ยังใช้ในการเผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การบริ ห ารจัด การผลการปฏิ บัติ ง านของหมวดธุ ร กิ จ พลัง งานและสาธารณู ป โภคให้แ ก่ ผูป้ ระกอบการและ
ประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไปอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจพลังงาน
และสาธารณูปโภคในประเทศไทย
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบระดับความคิดเห็ นที่ มีต่อผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานที่ ปฏิ บตั ิงาน หมวดธุ รกิ จ
พลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานหมวด
ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึ กษาวิจัย เรื่ อ ง ปั จ จัยที่ มี อิทธิ พลต่อ ผลการปฏิ บัติงานของพนักงานที่ ปฏิ บัติงานหมวดธุ รกิ จ
พลังงานและสาธารณู ปโภคจดทะเที ยนในตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Yukl (2002) ศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ภาวะ
ผูน้ าแบบมุ่งงาน ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสัมพันธ์ ภาวะผูน้ ามุ่งการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนผูว้ ิจยั ประยุกต์ใช้แนวคิด
ของ Mathis and Jackson (2003) เพื่ อ ศึ กษาผลการปฏิ บัติ ง าน ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ประสิ ท ธิ ผ ลของงาน
คุณภาพของงาน และความสามารถเกี่ยวกับงาน สามารถนามาพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิด ในการวิจยั ครั้งนี้ได้ดงั นี้
ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพการสมรส
4.ระดับการศึกษา
5.ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
6. ตาแหน่งงาน

ผลการปฏิบัติงาน
1. ประสิ ทธิผลของงาน
2. คุณภาพของงาน
3. ความสามารถเกี่ยวกับงาน

ภาวะผู้นาของผู้บริหาร
1. ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน
2. ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสัมพันธ์
3. ภาวะผูน้ ามุ่งการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual Framework )
990

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อผลการปฏิ บัติงานของพนักงานที่ ปฏิ บัติงานหมวดธุ รกิ จพลังงานและ
สาธารณู ปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในครั้งนี้ ใช้วิทยาการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research
Methodology) โดยนาข้อมูลเชิ งประจักษ์จากประสบการณ์จริ งมาตรวจสอบกับกรอบแนวคิดเชิ งทฤษฎี ที่ผวู ้ ิจยั
กาหนดขึ้นจากหลักการแนวคิดและทฤษฎี
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคที่
จดทะเบี ยนอยู่ในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย จานวน 37 บริ ษทั มีบุคลากรทั้งสิ้ น จานวน 31,521 คน (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 2560)
กลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% โดยใช้ตารางการกาหนด กลุ่มตัวอย่าง
สาเร็ จรู ปของ Krejcie & Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ท้ งั สิ้ น จานวน 379 คน นอกจากนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ (Mailing) ผูต้ อบมักไม่ให้รับความร่ วมมือ หมายถึง
สัดส่ วนที่ผตู ้ อบจะส่ งแบบสอบถามคืน (Response Rate) ค่อนข้างต่า ผูว้ ิจยั จึงได้ประมาณการอัตราของการตอบ
กลับ เป็ น 379 + (379 x 0.4) = 530 คน (กัล ยา วานิ ช ย์บัญ ชา., 2549) และเพื่ อ เป็ นการส ารอง หรื อ ลดความ
คลาดเคลื่อน เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการเก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง และเพื่อให้
ได้ขอ้ มูลที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน น่าเชื่อถือมากขึ้น ดังนั้นจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีจานวน
ทั้งสิ้น 530 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
การศึ ก ษาวิจัย เรื่ อ ง ปั จ จัยที่ มี อิทธิ พลต่อ ผลการปฏิ บัติงานของพนักงานที่ ปฏิ บัติงานหมวดธุ รกิ จ
พลังงานและสาธารณู ปโภคจดทะเที ยนในตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Yukl (2002) ศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ภาวะ
ผูน้ าแบบมุ่งงาน ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสัมพันธ์ ภาวะผูน้ ามุ่งการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนผูว้ ิจยั ประยุกต์ใช้แนวคิด
ของ Mathis and Jackson (2003) เพื่ อ ศึ กษาผลการปฏิ บัติ ง าน ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ประสิ ท ธิ ผ ลของงาน
คุณภาพของงาน และความสามารถเกี่ยวกับงาน
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภคจดทะเทียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ครั้งนี้ ใช้วิทยาการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative
Research Methodology) ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั
บุคลากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 530 คน
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อแนะนาตัวเพื่อขอความอนุ เคราะห์สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล จากบัณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด ไปยังผูส้ ถานประกอบการหมวดธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภคที่ จด
ทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ ิจยั ทาการติดต่อสถานประกอบการหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคที่จดทะเบียนอยูใ่ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทาหนังสื อแนะนาตัว และชี้แจงขอความอนุเคราะห์ ร่ วมมือ
3. ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผูว้ ิจยั ได้
นาส่ งและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในบางส่ วน และบางส่ วนใช้การจัดส่ งให้ทางไปรษณี ยก์ บั ผูป้ ระสานงาน
ซึ่ งปฏิ บัติงานอยู่ภายในสถานประกอบการหมวดธุ รกิ จพลังงานและสาธารณู ปโภคที่ จดทะเบี ยนอยู่ในตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย พร้ อ มซองติ ด แสตมป์ ส าหรั บ การส่ ง กลับ คื น ให้ ผู ้วิ จัย ในกรณี ที่ ย งั ไม่ ไ ด้รั บ
แบบสอบถามคืน ผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการติดตามครั้งที่ 2 และ 3 โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ส่ งแบบสอบถามไปให้ใหม่
โทรศัพท์สอบถาม และติดตามด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ที่สุด
4. ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้รับกลับคืน มาตรวจสอบจานวน และความสมบูรณ์ ของการ
ตอบแต่ละฉบับ จนครบตามจานวน แล้วลงรหัสแทนค่าตัวเลขต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้
5. ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์ท้ งั หมด เพื่อนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล หาค่าสถิติที่
เกี่ยวข้อง ต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็ จรู ป SPSS โดยมีลาดับและขั้นตอน ดังนี้
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด มาวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อการวิจยั โดยกาหนดระดับ ความมีนยั สาคัญ 0.05
และมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1. ค่ า ความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ใช้ส าหรั บ วิ เ คราะห์ ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
2. ค่าเฉลี่ ย (Mean) และ ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D.)ใช้สาหรั บ วิเคราะห์
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ และระดับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
3. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นระหว่างเพศ หรื อตัวแปรที่แยกเป็ น 2 ระดับทดสอบโดย
ใช้สถิติที t-test (Independent)
4. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นระหว่าง อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน และระยะเวลาที่
ปฏิบตั ิงาน หรื อตัวแปรที่มากกว่า 2 ระดับขึ้นไป โดยใช้สถิติเอฟ (F-test : One-way ANOVA) กรณี ที่ผลการทดสอบ
มี ค วามแตกต่ า งอย่า งมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ผูว้ ิจัย จะดาเนิ นการทดสอบรายคู่ โดยวิธี ก ารของเชฟเฟ่ (Scheffe'
method)
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5.วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่างภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ กับการมีส่วนร่ วมของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยใช้สถิติ Multiple Regression
ตารางที่ 1 ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความเหมาะสมของการทดสอบความถดถอยพหุ คูณอิทธิ พลของภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หาร ที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุ รกิจพลังงานและสาธารณูปโภคใน
ประเทศไทย (ENTER)
(n=530)
t
R
R2
F
SEest
ตัวแปรเกณฑ์ ตัวพยากรณ์ b

a = 0.105
1.293 *
ด้ านประสิทธิผล
LE1
0.426 0.417 11.423 *
0.928 0.862 1091.670 ±0.28321
ของงาน
LE2
0.162 0.138 4.028 *
(PE1)
LE3
0.387 0.418 12.179 *
a = 1.367
15.823 *
ด้ านคุณภาพของ
LE1
0.344 0.448 8.662 *
0.850 0.722 455.852 ±0.30129
งาน
LE2
0.111 0.127 2.729 *
(PE2)
LE3
0.219 0.316 6.482 *
a = 1.238
11.002 *
ด้ านความสามารถ
LE1
0.182 0.197 3.518 *
0.822 0.675 364.371 ±0.39221
เกีย่ วกับงาน
LE2
0.001 0.001 0.013
(PE3)
LE3
0.539 0.645 12.262 *
a = 0.903
14.123 *
ในภาพรวม
LE1
0.317 0.378 10.799 *
0.934 0.873 1201.566 ±0.22300
LE2
0.091 0.095 3.018 *
(TPE)
LE3
0.381 0.503 15.263 *
จากตารางที่ 4.28 สรุ ปได้ดงั นี้
ผลการปฏิบตั ิงานในภาพรวม (TPE) พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร (TLE) ทั้ง 3 ตัวประกอบด้วย ด้าน
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน (LE1) ด้านภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสัมพันธ์ (LE2) ด้านภาวะผูน้ ามุ่งการเปลี่ยนแปลง (LE3)
มีอิทธิพลและส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศ
ไทยในภาพรวม (TPE) อยูใ่ นระดับสูงมาก ด้านประสิ ทธิผลของงาน (PE1) พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร (TLE) ทั้ง 3
ตัวประกอบด้วย ด้านภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน (LE1) ด้านภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสัมพันธ์ (LE2) ด้านภาวะผูน้ ามุ่งการ
เปลี่ยนแปลง (LE3) มีอิทธิ พลและส่ งผลต่อผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานที่ ปฏิ บตั ิงานหมวดธุ รกิ จพลังงานและ
สาธารณู ปโภคในประเทศไทยด้านประสิ ทธิ ผลของงาน (PE1) อยูใ่ นระดับสู งมาก และด้านคุณภาพของงาน (PE2)
พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร (TLE) ทั้ง 3 ตัวประกอบด้วย ด้านภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน (LE1) ด้านภาวะผูน้ าแบบมุ่ง
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ความสัม พันธ์ (LE2) ด้า นภาวะผูน้ ามุ่ง การเปลี่ ย นแปลง (LE3) มี อิทธิ พลและส่ งผลต่อผลการปฏิ บัติงานของ
พนักงานที่ ปฏิ บตั ิ งานหมวดธุ รกิ จพลังงานและสาธารณู ปโภคในประเทศไทยด้านคุณภาพของงาน (PE2) อยู่ใน
ระดับสู งมาก และด้านความสามารถเกี่ยวกับงาน (PE3) พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร (TLE) ทั้ง 3 ตัวประกอบด้วย
ด้านภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน (LE1) ด้านภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสัมพันธ์ (LE2) ด้านภาวะผูน้ ามุ่งการเปลี่ยนแปลง
(LE3) มีอิทธิพลและส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคใน
ประเทศไทยด้านความสามารถเกี่ยวกับงาน (PE3) อยูใ่ นระดับสูงมากเช่นกัน

5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจพลังงาน
และสาธารณูปโภคในประเทศไทย สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
ผลการศึ กษาผลการปฏิ บตั ิ งาน ในภาพรวมผลการปฏิ บตั ิงาน ของพนักงานที่ ปฏิ บตั ิงานหมวดธุ รกิ จ
พลังงานและสาธารณู ปโภคในประเทศไทย อยู่ในระดับมากที่ สุด ( x =4.21 ; S.D.=0.62) เมื่ อพิจารณารายด้าน
พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด 1 ด้านคือ ด้านความสามารถเกี่ยวกับงาน ( x =4.24 ; S.D.=0.68) และอยูใ่ นระดับมาก
2 ด้านคือ ด้านคุณภาพของงาน ( x =4.20 ; S.D.=0.57) ด้านประสิ ทธิ ผลของงาน ( x =4.19 ; S.D.=0.75) ผลการ
เปรี ยบเทียบเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณู ปโภคในประเทศไทย จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน ตาแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ที่
ปฏิ บตั ิงานหมวดธุ รกิ จพลังงานและสาธารณู ปโภคในประเทศไทย แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่ วนสถานภาพการสมรส พบว่า ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05และผลการศึกษาอิทธิพลของ
ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคใน
ประเทศไทย โดยใช้ Multiple Regression Analysis พบว่ า พบว่ า ภาวะผู ้น าของผู ้บ ริ หาร (TLE) ทั้ ง 3 ตัว
ประกอบด้วย ด้านภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน (LE1) ด้านภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสัมพันธ์ (LE2) ด้านภาวะผูน้ ามุ่งการ
เปลี่ยนแปลง (LE3) มีอิทธิ พลและส่ งผลต่อผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานที่ ปฏิ บตั ิงานหมวดธุ รกิ จพลังงานและ
สาธารณูปโภคในประเทศไทยในภาพรวม (TPE) อยูใ่ นระดับสูงมาก

6.อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานที่ ปฏิ บตั ิงานหมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณู ปโภคในประเทศไทย ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีประเด็นการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้ ผล
การศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย
พบว่า ในภาพรวมภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ของพนักงานที่ ปฏิ บตั ิงานหมวดธุ รกิ จพลังงานและสาธารณู ปโภคใน
ประเทศไทย อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด 1 ด้านคือ ด้านภาวะผูน้ าแบบมุ่ง
งาน และอยูใ่ นระดับมาก 2 ด้านคือ ด้านภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสัมพันธ์ และด้านภาวะผูน้ าแบบการเปลี่ยนแปลง
ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากเป็ นส่ วนใหญ่ สามารถอธิ บายได้ว่า ในการบริ หารจัดการ
องค์การนั้น ปั จจัยหนึ่ งที่ จะทาให้ประสบความสาเร็ จในการดาเนิ นงานภายในองค์การ คื อ การมี ผูบ้ ริ หารที่ มี
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ความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการบริ หาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ไม่วา่ จะรู ปแบบใด
ก็ตาม หากเลือกใช้ในสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม ย่อมที่ จะสามารถนาพาองค์การให้มีความเป็ นน้ าหนึ่ งใจ
เดี ยวกันที่ ปฏิ บตั ิงานเพื่อมุ่งไปสู่ เป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ร่วมกันได้ ดังนั้นจึ งเป็ นเหตุให้ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ของ
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย อยูใ่ นระดับมาก ทั้งในภาพรวมราย
ด้าน และรายข้อ สอดคล้องกับ Tead (1963) ที่กล่าวถึงภาวะผูน้ าไว้วา่ เป็ นพฤติกรรมการนาของผูน้ าที่เป็ นศิลปะ
ในการทาให้เกิดอิทธิ พลในการจูงใจ ที่สร้างความเคลื่อนไหวให้ผอู ้ ื่นร่ วมปฏิบตั ิงานตามทิศทางที่กาหนดไว้ และ
แนวคิดของ Yukl (2002) ที่กล่าวไว้วา่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร เป็ นกระบวนการของการมีอิทธิ พลต่อผูอ้ ื่นเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและการเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับเป้ าหมายและวิธีการ ที่ตอ้ งการปฏิบตั ิให้สาเร็ จ อีกทั้งเป็ นกระบวนการ
ของการช่วยให้ความพยายามของบุคคลและกลุ่มได้บรรลุถึงเป้ าหมายที่มีร่วมกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั
ของหลายมท่ า น เช่ น งานวิ จัย ของ Chang Song (2016 ) ได้ศึ ก ษาและรวบรวมงานวิ จัย ที่ พิ สู จ น์ ยื น ยัน ว่า
ความสั ม พัน ธ์ ที่ เ ป็ นล าดับขึ้ น (Hierarchy of correlations)ระหว่างรู ปแบบภาวะ ผู ้น าแบบต่ างๆและผลลัพธ์ ที่ มี
ประสิ ทธิภาพ ความพยายามและความพึงพอใจ พบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงมีประสิ ทธิ ภาพมาก งานวิจยั ของ นา
ริ นทร์ เดชสะท้าน (2557) ได้ทาการศึกษาวิจยั ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร สถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากาฬสิ น ธุ์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึ กษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และงานวิจยั ของ ภัสรา ชูเสน (2557) ได้ทาการศึ กษาวิจยั เรื่ อง
ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรี ธรรมราช เขต
4 ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรี ธรรมราช
เขต 4 ตามความคิดเห็นของครู ผสู ้ อนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรี ธรรมราช
เขต 4 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก

7. ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
ควรดาเนิ นการปรับปรุ ง และพัฒนาในเรื่ องของ การให้คาแนะนา และสอนงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพื่อให้
บรรลุเป้ าหมายในการทางาน โดยการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการทางานที่ส่งผลให้การปฏิบตั ิงานมี
ความสะดวกรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น และ ควรด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาในเรื่ อ งของ การให้ ค วามสนใจกับ
ผู ้ใ ต้ บั ง คับ บั ญ ชาที่ น าปั ญ หาส่ ว นตัว มาปรึ กษา และให้ ค วามชื่ น ชมการท างานที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยไม่คิดเปลี่ยนแนวทางการปฏิบตั ิให้แตกต่างไปจากเดิม
7.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึ กษา ปั จจัยด้านภาวะผูน้ ามี อิทธิ พลต่อผลการปฏิ บัติง านของพนัก งาน ที่ ปฏิ บัติงานใน
องค์กรอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาลเอกชน หรื อธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นต้น
2. ควรศึ กษา ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร และผลการปฏิ บตั ิงาน ของหมวดธุ รกิ จ
อาหารและเครื่ องดื่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
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3. ควรศึ กษา ปั จจัยอื่น ๆ ที่ มีอิทธิ พลต่อผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานที่ ปฏิ บตั ิงานหมวดธุ รกิ จ
พลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย เช่น ความพึงพอใจในงาน คุณภาพชีวิตกับการทางาน สภาพแวดล้อม
ขององค์กร หรื อวัฒนธรรมขององค์กร เป็ นต้น

8. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานหมวดธุรกิจพลังงาน
และสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด
บรรเจิดฤทธิ์ ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษา ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ตรวจแก้ไขงานวิจยั นี้ และติดตามความก้าวหน้า
อย่างสม่าเสมอ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้
กรุ ณาสล ะ เ วล าอั น มี ค่ า ยิ่ ง ข อ ง ท่ าน ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข เ ค รื่ อ ง มื อ วิ จั ย จ น ไ ด้ เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ มี คุ ณ ภ า พ
ขอขอบคุ ณ อาจารย์และบุ คลากร ของคณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ ด อย่างสู งที่ เป็ น
กาลังใจและให้การสนับสนุนการทางานอย่างต่อเนื่ อง ขอขอบคุณทุกท่านที่ยงั ไม่ได้เอ่ยนามที่ ได้มีส่วนร่ วมให้
งานวิจยั ชิ้นนี้ เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ไปด้วยดี คุณความดีหรื อประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบ
เป็ นเครื่ องบูชาคุณบิ ดามารดาและบูรพาจารย์ที่ให้การศึ กษาอบรมสั่งสอน ให้สติ ปัญญาและคุณธรรมอันเป็ น
เครื่ องชี้นาความสาเร็ จในชีวติ ของผูว้ จิ ยั ต่อไป
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่สามารถจาแนกพฤติกรรมการใช้บริ การโรงแรม และเพื่อ
สร้ างสมการจ าแนกพฤติ กรรมการใช้บ ริ การโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนนรั ชดาภิ เษก กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ คื อ
ผูใ้ ช้บริ การโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนนรั ชดาภิ เษก จ านวน 400 คน ด้ว ยวิธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่างแบบเป็ นระบบ
เครื่ องมือที่ใช้ใน การวิจยั เป็ นแบบสอบถามปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนน
รัชดาภิเษก ได้แก่ การเปิ ดรับสื่ อประชาสัมพันธ์ ของโรงแรม การบริ การที่ ได้รับจากโรงแรม เจตคติต่อข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์ของโรงแรม ความต้องการใช้บริ การของโรงแรม และพฤติกรรมการใช้บริ การโรงแรมบริ เวณ
รอบเขตถนนรั ชดาภิ เษก มี ค่ าความเชื่ อมัน่ .957 , .964, .911 และ .946 ตามล าดับ สถิ ติที่ ใช้ คื อ การวิเคราะห์
จาแนกประเภท แบบขั้นตอน ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั จจัยที่สามารถจาแนกกลุ่มคุณลักษณะของลูกค้า ได้แก่ บริ การ
ของโรงแรม 2) ปั จจัยที่สามารถจาแนกกลุ่มงบประมาณของห้องพัก ได้แก่ บริ การของโรงแรม และคุณลักษณะ
ข่าวสารของโรงแรม และ 3) ปั จ จัยที่ สามารถจาแนกกลุ่ม ประเภทห้องพัก ได้แก่ บริ การของโรงแรม และ
คุณลักษณะข่าวสารของโรงแรม
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ABSTRACT
The aimed of the research for studying the consumer behavior for choosing hotel services and the
equation of consumer behavior for choosing hotel services in the area of Ratchadaphisek Road. The research
sample was 400 people who chose to stay at the hotels nearby Ratchadaphisek Road. The research was used
Systematic Sampling for finding its sample. This research tool was questioner that relate to the consumer
behavior for choosing hotel services in the area of Ratchadaphisek Road. Such as the exposure of hotel’s media,
hotel services, the attitude of hotel’s public relations information, the decision of choosing hotels, and the
consumer behavior for choosing hotel services in the area of Ratchadaphisek Road. The result showed the
confidential analysis were at .957, .964, and .946. By using Discriminant Analysis that in type of Stepwise
method as the statistical analysis tool. The conclusion of research result were; 1) The factor that affect to types
of customer was hotel services 2) The factor of price was showed; the customers chose the hotel because of
hotel services and aspect of hotel information. And 3) The factor of room types that affect to customer decision
making were the hotel services and aspect of hotel information.
KEYWORDS: Discriminant Analysis, Factor, Consumer Behavior for Choosing Hotel Services, The Hotel in
the area of Ratchadaphisek Road

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การท่องเที่ยวไทยมีการเติบโตตามเป้ าหมายสู่การเป็ นประเทศท่องเที่ยวคุณภาพ จากรายงานสถานการณ์
ท่องเที่ยวไทย ตลอดปี ที่ผ่านมา นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม- 31 ธันวาคม 2559 มีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติสะสม 32.58
ล้านคน ขยายตัว 8.91% ก่อให้เกิดรายได้ 1.64 ล้านล้านบาท ขยายตัว 12.64% โดยนักท่องเที่ ยวต่างชาติพกั เฉลี่ย
เพิ่มขึ้นเป็ น 9.56 วัน ใช้จ่ายมากขึ้นเป็ น 5,268.42 ต่อวัน เพิ่มขึ้น 3.25% (ฐานเศรษฐกิจ, 2560)
แม้สถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2560 มีแนวโน้มดีข้ ึนจากในปี 2559 และส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมได้รับ
ประโยชน์จากการให้บริ การรองรับนักท่องเที่ยว แต่ธุรกิจโรงแรมก็ยงั เผชิญแรงกดดันจากจานวนผูป้ ระกอบการ
โรงแรมที่ มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ ตลาดของผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่ลงทุนก่ อสร้าง
โรงแรม ซึ่งเล็งเห็นโอกาสในการลงทุนธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ต่างๆ ที่มีระดับการให้บริ การตั้งแต่โรงแรมระดับห้า
ดาว สี่ ดาว ไปจนถึงสามดาวลงมา จานวนโรงแรมและห้องพักที่ เพิ่มสู งขึ้นในระยะที่ ผ่านมา เป็ นผลมาจากการ
ขยายธุรกิจโรงแรมของผูป้ ระกอบการในตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยการแข่งขันในตลาดธุรกิจโรงแรมที่เป็ นไปอย่าง
รุ นแรงขึ้นนี้ ส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการโรงแรมแต่ละกลุ่มปรับกลยุทธ์ในรู ปแบบแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่ งเมื่อก่อน
รายได้ของธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่มาจากการให้บริ การห้องพักเป็ นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริ การห้องพัก
รองรับนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ปั จจุบนั ธุรกิจโรงแรมให้ความสาคัญกับการเพิ่มรายได้จากการให้บริ การอื่นๆ
อย่างสถานที่ จดั งาน ที่ พบว่า ทั้งภาครั ฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ นิ ยมใช้บริ การธุ รกิ จโรงแรมเป็ น
สถานที่ จดั งานต่างๆ รวมถึงงานประชุม สัมมนา และงานอีเว้นท์ต่างๆ ที่ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมได้รับประโยชน์
จากการให้บริ การสถานที่จดั งาน และบริ การห้องพักเพิ่มมากขึ้น (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2560)
999

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ปั จจุ บัน ผูป้ ระกอบการโรงแรมในประเทศไทยต้องเผชิ ญกับการแข่งขันรุ นแรงมากขึ้ นทั้งจากธุ รกิ จ
เซอร์วสิ อพาร์ตเมนต์ที่ให้บริ การห้องพักรายวันในราคาที่ต่ากว่า และโรงแรมในเครื อต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านกลยุทธ์การตลาดได้ขยายธุรกิจมาทาตลาดโรงแรม 3 ดาวในพื้นที่ท่องเที่ยวมากขึ้น รวมทั้งผูป้ ระกอบการรายใหม่
จานวนมากขึ้น เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ดังนั้นการปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดและเสริ มสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรม (สมพงษ์ อานวยเงินตรา, 2559, น.
1) จากสถานการณ์ ดังกล่าวผูว้ ิจัยจึ งสนใจศึ กษาเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการใช้บริ การโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนน
รัชดาภิเษก ทั้งนี้เนื่องจากย่านรัชดาภิเษก ได้รับการคาดการณ์วา่ จะกลายเป็ นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ (New CBD)
ในกรุ งเทพมหานคร เพราะบริ เวณนี้ พร้ อมไปด้วยแหล่งที่ อยู่อาศัย แหล่งงาน และแหล่งช้อปปิ้ ง อี กทั้งมี การ
เดิ นทางสัญจรได้อย่างรวดเร็ ว และสามารถเชื่ อมต่อกับย่านธุ รกิ จได้สะดวกสบาย (เทนเซ็ นต์ (ประเทศไทย),
2560) และศึกษาปั จจัยที่สามารถจาแนกพฤติกรรมการใช้บริ การโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก เพื่อนามา
ดาเนิ นการสร้างกลยุทธ์การตลาดด้านต่างๆ สาหรับใช้กระตุน้ ให้เกิ ดการตัดสิ นใจให้มีการใช้บริ การเพิ่มขึ้น และ
การวางแผนการให้บริ การทางการตลาดที่เหมาะสมกับการใช้บริ การของผูร้ ับบริ การต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาปั จจัยที่สามารถจาแนกพฤติกรรมการใช้บริ การโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก
(2) เพื่อสร้างสมการจาแนกพฤติกรรมการใช้บริ การโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยที่มีผลต่ อพฤติกรรมการใช้ บริการโรงแรม
บริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก
1. การเปิ ดรับสื่ อประชาสัมพันธ์ของโรงแรม
1.1 การได้รับข่าวสารจากสื่ อมวลชน (X1)
1.2 การได้รับข่าวสารจากสื่ อของโรงแรม (X2)
2. การบริ การที่ได้รับจากโรงแรม
2.1 สิ่ งอานวยความสะดวกของโรงแรม (X3)
2.2 บริ การของโรงแรม (X4)
2.3 พนักงานของโรงแรม (X5)
3. ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของโรงแรม
3.1 คุณลักษณะข่าวสารของโรงแรม (X6)
3.2 ข่าวสารการจัดกิจกรรมของโรงแรม (X7)
3.3 อิทธิพลของข่าวสารที่มีต่อโรงแรม (X8)
4. ความต้องการใช้บริ การของโรงแรม
4.1 การใช้บริ การแบบส่ วนตัว (X9)
4.2 การใช้บริ การแบบหมู่คณะ (X10)

พฤติกรรมการใช้ บริการโรงแรม
บริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก
1. คุณลักษณะลูกค้า
2. งบประมาณของห้องพัก
3. ประเภทห้องพักที่ใช้บริ การ

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั นี้ มุ่งศึ กษาการวิเคราะห์ จาแนกประเภทปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการใช้บริ การโรงแรม
บริ เวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก โดยกระบวนการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ คือ ลูกค้าชาวไทยที่ มาใช้บริ การของโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนน
รัชดาภิเษก (ปี 2559) ซึ่ งเป็ นกลุ่มประชากรที่ ไม่สามารถนับจานวนได้แน่นอนหรื อประชากรที่มีจานวนไม่จากัด
(Infinite Population) (เจษฎา สุ ท ธิ อุด มและคนอื่ น ๆ, 2554) และมี ก ารสุ่ ม ตัวอย่างแบบเป็ นระบบ (Systematic
Random Sampling) จากลูกค้าชาวไทยที่มาใช้บริ การของโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก ได้กลุ่มตัวอย่าง
400 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก
ได้แก่ การเปิ ดรับสื่ อประชาสัมพันธ์ของโรงแรม การบริ การที่ได้รับจากโรงแรม ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของ
โรงแรม และความต้องการใช้บริ การของโรงแรม
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช้บริ การโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ตอนที่ 1 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้
บริ การโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนนรั ชดาภิ เษก และตอนที่ 2 แบบสอบถามปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการใช้
บริ การโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก ได้แก่ การเปิ ดรับสื่ อประชาสัมพันธ์ ของโรงแรม การบริ การที่
ได้รับจากโรงแรม เจตคติต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของโรงแรม ความต้องการใช้บริ การของโรงแรม และ
พฤติ กรรมการใช้บริ การโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนนรัชดาภิ เษก มีค่าความเชื่ อมัน่ .957 , .964, .911 และ .946
ตามลาดับ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสอบถามจากผูใ้ ช้บริ การโรงแรมบริ เวณรอบ
เขตถนนรัชดาภิ เษก จานวน 400 คน เมื่อรวมรวบแบบสอบถามเรี ยบร้อยแล้ว นามาดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติมีดงั นี้
1. วิเคราะห์ ด้วยสถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่ าความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ
(Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เพื่อให้ทราบลักษณะการแจกแจงในแต่ละตัวแปร
2. วิ เคราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ได้ แ ก่ การวิ เคราะห์ จ าแนกประเภท
(Discriminant Analysis) เพื่ อ จ าแนกปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้บ ริ ก ารโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนน
รัชดาภิเษก โดยการวิเคราะห์
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5. สรุ ปผลการวิจัย
1. พฤติกรรมการใช้ บริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก พบว่า ผูใ้ ช้บริ การโรงแรมเป็ นลูกค้า
ประจา จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.00 และไม่ได้เป็ นลูกค้าประจา จานวน 316 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 79.00
งบประมาณของห้องพักราคาต่ ากว่า 1000 บาท จานวน 267 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.8 ห้องพักราคา 1000 - 2000
บาท จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.3 และห้องพักราคา 2000 บาทขึ้นไป จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.0
และประเภทห้องพักที่ ใช้บริ การ เป็ นห้องมาตรฐาน จานวน 282 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.50 ห้องมาตรฐานพิเศษ
จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.80 และห้องชุด จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.80
2. ปัจจัยที่มีผลต่ อพฤติกรรมการใช้ บริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก พบว่า ความคิดเห็ น
ของผูใ้ ช้บริ การในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยอันดับแรก คือ ความต้องการใช้บริ การของโรงแรม รองลงมา คือ
การเปิ ดรับสื่ อประชาสัมพันธ์ของโรงแรม ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของโรงแรม และการบริ การที่ได้รับจาก
โรงแรม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การโรงแรมบริ เวณ
รอบเขตถนนรัชดาภิเษก
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อพฤติกรรมการใช้ บริการโรงแรมบริเวณ
SD.
ระดับ
อันดับที่
X
รอบเขตถนนรัชดาภิเษก
ความคิดเห็น
1. การเปิ ดรับสื่อประชาสัมพันธ์ ของโรงแรม
4.19
.85
มาก
2
1.1 การได้รับข่าวสารจากสื่ อมวลชน
4.23
.90
มากที่สุด
1
1.2 การได้รับข่าวสารจากสื่ อของโรงแรม
4.15
.89
มาก
2
2. การบริการทีไ่ ด้ รับจากโรงแรม
3.52
.78
มาก
4
2.1 สิ่ งอานวยความสะดวกของโรงแรม
3.49
.78
มาก
2
2.2 บริ การของโรงแรม
3.18
1.03
ปานกลาง
3
2.3 พนักงานของโรงแรม
3.90
.91
มาก
1
3. ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของโรงแรม
3.89
.57
มาก
3
3.1 คุณลักษณะข่าวสารของโรงแรม
3.96
.59
มาก
1
3.2 ข่าวสารการจัดกิจกรรมของโรงแรม
3.82
.63
มาก
3
3.3 อิทธิพลของข่าวสารที่มีต่อโรงแรม
3.89
.67
มาก
2
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การโรงแรมบริ เวณ
รอบเขตถนนรัชดาภิเษก
ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การโรงแรมบริ เวณ
SD.
ระดับ
อันดับที่
X
รอบเขตถนนรัชดาภิเษก
ความคิดเห็น
4. ความต้ องการใช้ บริการของโรงแรม
4.22
.63
มากทีส่ ุ ด
1
4.1 การใช้บริ การแบบส่วนตัว
4.19
.72
มาก
2
4.2 การใช้บริ การแบบหมูค่ ณะ
4.25
.64
มากที่สุด
1
ภาพรวม
3.98
.39
มาก
3. การวิเคราะห์ จาแนกปัจจัยที่มีผลต่ อพฤติกรรมการใช้ บริการโรงแรมบริเวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก
โดยการวิเคราะห์ จาแนกประเภท (Discriminant Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise Method) โดยวิธีวิลค์ แลมบ์ดา
(Wilks’s Lambda) ได้นาเสนอข้อมูลดังนี้
3.1 การวิเคราะห์จาแนกประเภทปั จจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะของลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรมบริ เวณ
รอบเขตถนนรัชดาภิเษก
3.1.1 สมการจาแนกกลุ่มคุ ณ ลักษณะของลู กค้าที่ มาใช้บ ริ การโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนน
รัชดาภิเษก พบว่า มีปัจจัย 1 ปั จจัย ที่สามารถจาแนกกลุ่มคุณลักษณะของลูกค้าที่เป็ นลูกค้าและไม่เป็ นลูกค้าประจา
ของโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก ได้แก่ บริ การของโรงแรม (X4) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ลาดับความสาคัญและค่าสัมประสิ ทธิ์ที่เป็ นมาตรฐานของตัวแปรในสมการจาแนกกลุ่ม
คุณลักษณะของลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก
ที่
ปั จจัย
ค่า Wilks's
ค่าสัมประสิ ทธิ์ที่เป็ นมาตรฐาน
Lambda
ของตัวแปร
1
บริ การของโรงแรม (X4)
.971
1.000
λ = .030, RC = 0.171, Λ = 0.971, χ 2= 11.755, df = 1, P = 0.000, α = 0.01
จากตารางที่ 2 สมการจาแนกประเภท ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลาดับ ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
Y = -3.129 + .984X4
Z = 1.000X4
3.1.2 การคาดคะเนความเป็ นสมาชิ กของกลุ่มคุณลักษณะของลูกค้าที่ มาใช้บริ การโรงแรม
บริ เวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก พบว่า สมการจาแนกประเภทสามารถจาแนกกลุ่มเป็ นลูกค้าประจาที่มาใช้บริ การ
โรงแรม ได้ถูกต้อง ร้อยละ 60.7 สามารถจาแนกกลุ่มไม่เป็ นลูกค้าประจาที่มาใช้บริ การโรงแรมได้ถูกต้องร้อยละ
58.5 และสามารถจาแนกทั้งสองกลุ่ม ได้ถูกต้องร้อยละ 59.0 ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการจาแนกกลุ่มคุณลักษณะของลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก
จานวน
กลุ่มที่คาดคะเน
กลุ่มจริ ง
(คน)
กลุ่มเป็ นลูกค้าประจา กลุ่มไม่เป็ นลูกค้าประจา
1. กลุ่มเป็ นลูกค้าประจา
84
51
33
(60.7%)
(39.3%)
2. กลุ่มไม่เป็ นลูกค้าประจา
316
131
185
(41.5%)
(58.5%)
สมการจาแนกประเภททานายได้ถูกต้องร้อยละ 59.0
3.2 การวิเคราะห์ จาแนกประเภทปั จจัยที่ มีผลต่องบประมาณของห้องพักที่ มาใช้บริ การโรงแรม
บริ เวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก
3.2.1 สมการจาแนกปั จจัยจาแนกกลุ่มงบประมาณของห้องพักที่ มาใช้บริ การโรงแรมบริ เวณ
รอบเขตถนนรัชดาภิเษก พบว่า มีปัจจัย 2 ปั จจัย ที่สามารถจาแนกกลุ่มงบประมาณของห้องพัก ได้แก่ บริ การของ
โรงแรม (X4) และคุณลักษณะข่าวสารของโรงแรม (X6) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ลาดับความสาคัญและค่าสัมประสิ ทธิ์ที่เป็ นมาตรฐานของตัวแปรในสมการจาแนกกลุ่ม
งบประมาณของห้องพักที่มาใช้บริ การโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก
ค่ า Wilks's ค่ าสัมประสิทธิ์ทเี่ ป็ นมาตรฐานของตัวแปร
ที่
ปัจจัย
Lambda
Function 1
Function 2
1
บริ การของโรงแรม (X4)
.950
.810
-.671
2
คุณลักษณะข่าวสารของโรงแรม (X6)
.919
.388
.977
Function 1: λ = .057, RC = 0.231, Λ = 0.919, χ2= 33.463, df = 4, P = 0.000, α = 0.01
Function 2: λ = .030, RC = 0.170, Λ = 0.971, χ2= 11.643, df = 1, P = 0.001, α = 0.01
จากตารางที่ 4 สมการจาแนกประเภท ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลาดับ ดังนี้
Function
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
1
Y = -5.205 + .804X4 - .668X6
Z = .810X4 + .388X6
2
Y = -4.554 - .666X4 - 1.683X6
Z = -.671X4 + .977X6
3.2.2 การคาดคะเนความเป็ นสมาชิ กของกลุ่มงบประมาณของห้องพัก พบว่า สมการจาแนก
ประเภทสามารถจาแนกกลุ่มงบประมาณของห้องพักที่มาใช้บริ การโรงแรมงบต่ากว่า 1000 บาท ได้ถูกต้อง ร้อย
ละ 36.0 สามารถจาแนกกลุ่มงบต่ากว่า 1000 บาท ได้ถูกต้องร้อยละ 50.5 สามารถจาแนกกลุ่มงบ 2000 บาทขึ้นไป
ได้ถูกต้องร้อยละ 57.1 และสามารถจาแนกทั้งสามกลุ่ม ได้ถูกต้องร้อยละ 41.3 ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการจาแนกกลุ่มงบประมาณของห้องพักที่มาใช้บริ การโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก
จานวน
กลุ่มทีค่ าดคะเน
กลุ่มจริง
(คน)
กลุ่มตา่ กว่ า 1000 กลุ่ม 1000 – 2000
กลุ่ม 2000 บาท
บาท
บาท
ขึน้ ไป
1. กลุ่มต่ากว่า 1000 บาท
267
96
90
81
(36.0%)
(33.7%)
(30.3%)
2. กลุ่ม 1000 – 2000 บาท
105
28
53
24
(26.7%)
(50.5%)
(22.9%)
3. กลุ่ม 2000 บาทขึ้นไป
28
9
3
16
(32.1%)
(10.7%)
(57.1%)
สมการจาแนกประเภททานายได้ถูกต้องร้อยละ 41.3
3.3 การวิเคราะห์จาแนกประเภทปั จจัยที่มีผลต่อประเภทห้องพักที่ใช้บริ การในโรงแรมบริ เวณรอบ
เขตถนนรัชดาภิเษก
3.3.1 สมการจาแนกปั จจัยจาแนกกลุ่มประเภทห้องพักที่ ใช้บริ การในโรงแรมบริ เวณรอบเขต
ถนนรัชดาภิเษก พบว่า มี ปัจจัย 2 ปั จจัย ที่ สามารถจาแนกกลุ่มประเภทห้องพัก ได้แก่ บริ การของโรงแรม (X4)
และคุณลักษณะข่าวสารของโรงแรม (X6) ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ลาดับความสาคัญและค่าสัมประสิ ทธิ์ที่เป็ นมาตรฐานของตัวแปรในสมการจาแนกกลุ่ม
ประเภทห้องพักที่ใช้บริ การในโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก
ค่ าสัมประสิทธิ์ทเี่ ป็ นมาตรฐาน
ที่
ปัจจัย
ค่ า Wilks's
ของตัวแปร
Lambda
Function 1
Function 2
1
บริ การของโรงแรม (X4)
.948
.894
-.554
2
คุณลักษณะข่าวสารของโรงแรม (X6)
.922
.251
1.021
2
Function 1: λ = .057, RC = 0.233, Λ = 0.922, χ = 32.019, df = 4, P = 0.000, α = 0.01
Function 2: λ = .025, RC = 0.157, Λ = 0.975, χ2= 9.959, df = 1, P = 0.002, α = 0.01
จากตารางที่ 6 สมการจาแนกประเภท ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามลาดับ ดังนี้
Function
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
1
Y = -4.533 + .889X4 + .430X6
Z = .894X4 + .251X6
2
Y = -5.198 - .551X4 + 1.754X6
Z = -.554X4 + 1.021X6
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3.3.2 การคาดคะเนความเป็ นสมาชิ กของกลุ่มประเภทห้องพัก พบว่า สมการจาแนกประเภท
สามารถจาแนกกลุ่มประเภทห้องพักที่ใช้บริ การในโรงแรมห้องมาตรฐานได้ถูกต้อง ร้อยละ 34.0 สามารถจาแนก
กลุ่มห้องมาตรฐานพิเศษ ได้ถูกต้องร้อยละ 53.8 สามารถจาแนกกลุ่มห้องชุด ได้ถูกต้องร้อยละ 55.6 และสามารถ
จาแนกทั้งสามกลุ่ม ได้ถูกต้องร้อยละ 40.0 ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการจาแนกกลุ่มประเภทห้องพักที่ใช้บริ การในโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก
จานวน
กลุ่มทีค่ าดคะเน
กลุ่มจริง
(คน) กลุ่มห้ องมาตรฐาน กลุ่มมาตรฐานพิเศษ
กลุ่มห้ องชุด
1. กลุ่มห้องมาตรฐาน
282
96
100
86
(34.0%)
(35.5%)
(30.5%)
2. กลุ่มห้องมาตรฐานพิเศษ
91
22
49
20
(24.2%)
(53.8%)
(22.0%)
3. กลุ่มห้องชุด
27
9
3
15
(33.3%)
(11.1%)
(55.6%)
สมการจาแนกประเภททานายได้ถูกต้องร้อยละ 40.0

6. อภิปรายผล
1. การวิเคราะห์จาแนกปั จจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะของลูกค้าที่มาใช้บริ การโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนน
รัชดาภิเษก พบว่า ปั จจัยที่ สามารถจาแนกกลุ่มคุณลักษณะของลูกค้าที่ เป็ นลูกค้าและไม่เป็ นลูกค้าประจาโรงแรม
ได้แก่ บริ การของโรงแรม ดังงานวิจัยของ รั ชกร โชติ ประดิ ษฐ์ นิ ตยา สุ ริยะพันธ์ Seesamai Douangmany และ
ภัทราวดี มากมี (2558, น. 94) พบว่า ส่ วนผสมทางการตลาดส าหรับธุ รกิ จบริ การ มี อิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่ อ
พฤติกรรมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวในการเลือกที่ พกั โรงแรม ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า การให้ความสาคัญ
และพัฒ นาการบริ ก ารที่ ดี ข องโรงแรมเป็ นเหตุ ผ ลของการตัด สิ น ใจกลับ เข้ามาพัก ในโรงแรมเพิ่ ม ขึ้ น และ
เช่นเดี ยวกับ รจิ ต คงหาญ วิสาขา วัฒนปกรณ์ และอรรจนา เกตุแก้ว (2559, น. 122) พบว่า คุณภาพการบริ การใน
ธุรกิ จโรงแรมสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติวยั เกษียณอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ลูกค้ากลุ่มนี้ ยงั มีความต้องการที่
หลากหลาย หากมีบริ การที่ ดี ลูกค้ากลุ่มนี้ มกั จะมี การมาใช้บริ การซ้ าอยู่ตลอด จะเห็ นได้ว่าปั จจัยที่ สาคัญในการ
จาแนกกลุ่มเป็ นลูกค้าและไม่เป็ นลูกค้าประจาโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนนรัชดาภิเษก ได้แก่ บริ การของโรงแรม
เนื่ องจากปั จจัยดังกล่าวเป็ นเหตุผลประการหนึ่ งของผูม้ าใช้บริ การที่ จะต้องพิจารณาถึงบริ การที่ ได้รับจากโรงแรม
ไม่วา่ จะเป็ นบริ การขายขนมและเครื่ องดื่ม บริ การห้องอาหาร บริ การร้านคอฟฟี่ ช๊อปภายในโรงแรม บริ การอาหาร
เช้า บริ การที่จอดรถ บริ การรับฝากของ และบริ การซักรี ด เป็ นต้น
2. การวิเคราะห์ จาแนกปั จจัยที่ มีผลต่องบประมาณของห้องพักที่ มาใช้บริ การโรงแรมบริ เวณรอบเขต
ถนนรั ชดาภิ เษก พบว่า ปั จจัยที่ สามารถจ าแนกกลุ่ ม งบประมาณของห้ องพัก ได้แก่ บริ การของโรงแรม และ
คุณลักษณะข่าวสารของโรงแรม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รจิต คงหาญ วิสาขา วัฒนปกรณ์ และอรรจนา เกตุแก้ว
(2559, น. 122) พบว่า หากได้รับการบริ การที่ดีและราคาห้องพักไม่ได้ปรับสูงขึ้นมากในแต่ละปี ลูกค้ากลุ่มนี้มกั จะมี
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การมาใช้บ ริ ก ารซ้ าอยู่ต ลอด และสอดคล้อ งกับ การะเกด แก้วมรกต (2554, น. 139) พบว่า อัต ราห้ อ งพัก มี
ความสั มพัน ธ์กับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านการจัดจาหน่ าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านประสิ ทธิภาพและคุณภาพ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่ มี
ผลต่อการเลือกใช้บริ การโรงแรมของนักท่องเที่ ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ วริ ศรา วาริ ช
วัฒนะ และกุลเชษฐ์ มงคล (2556, น. 107-108) ที่พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือก
ที่ พกั แรมที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด โดยปั จจัยด้านราคาคือมีการแสดงราคาห้องพักชัดเจน และปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ได้แก่ การลดราคาที่พกั ในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว และจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วนผสม
ทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ที่ประกอบด้วยปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และ
ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกที่พกั แรม จะเห็น
ได้วา่ ปั จจัยที่สาคัญในการจาแนกงบประมาณของห้องพัก คือ บริ การของโรงแรมหรื อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ
โรงแรม และคุ ณลักษณะข่าวสารของโรงแรมหรื อเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มการตลาดต่ างๆ ของโรงแรม ซึ่ งปั จจัย
ดังกล่าวมีส่วนสาคัญในการตัดสิ นใจใช้บริ การโรงแรม เนื่ องจากจะทาให้ผใู ้ ช้บริ การทราบข่าวสารและรับรู ้ขอ้ มูล
เกี่ยวกับโรงแรมรวมถึงบริ การต่างๆ ของโรงแรม
3. การวิเคราะห์ จาแนกปั จจัยที่ มี ผลต่อประเภทห้องพักที่ ใช้บริ การในโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนน
รั ชดาภิ เษก พบว่า ปั จ จัยที่ ส ามารถจ าแนกกลุ่ ม ประเภทห้ อ งพัก ที่ ใช้บ ริ การในโรงแรมบริ เวณรอบเขตถนน
รัชดาภิเษก ได้แก่ บริ การของโรงแรม และคุ ณลักษณะข่าวสารของโรงแรม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ การะกด
แก้วมรกต (2554, น. 139) พบว่า ประเภทห้องพัก มีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริ การโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ วริ ศรา วาริ ชวัฒนะ และ
กุลเชษฐ์ มงคล (2556, น. 108) ที่ พบว่า นักท่องเที่ ยวรับรู ้ถึงความชอบส่ วนตัวในการเลือกประเภทที่ พกั แรมมาก
ที่สุด รองลงมาคือการเปรี ยบเที ยบที่ พกั แรมแต่ละแห่ งก่อนทาการเลือกทุกครั้ง และจากผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดทั้ง 4 ด้าน ที่ประกอบด้วยปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัย ด้านราคา ปั จจัยด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่ าย และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี ความสัมพันธ์ไปในทิ ศทางเดี ยวกับพฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจเลือกที่พกั แรม ซึ่ ง อัคร์กฤษฎิ์ เหลือโกศล และอรชร มณี สงฆ์ (2559, น. 456) พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาพัก
ที่ พกั แรมขนาดเล็กในจังหวัดเชี ยงใหม่ มีลกั ษณะการจองที่ พกั เป็ นห้องพัก รู ปแบบห้องเป็ นแบบเตียงเดี่ ยว และ
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การที่พกั แรมขนาดเล็กโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามลาดับ
ได้แก่ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ และ
ด้านลักษณะทางกายภาพ และศุทธิ กานต์ คงคล้าย และธัญเทพ ยะติวฒั น์ (2559, น. 1011) พบว่า ปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด (8 P’s) ที่ นักท่องเที่ ยวชาวไทยให้ความสาคัญในการเลือกที่ พกั แรมมากที่ สุด คือ ด้านการสร้างและ
น าเสนอลัก ษณะทางกายภาพ (Physical evidence) รองลงมาคื อ ด้ านประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพการบริ การ
(Productivity and quality) จะเห็ นได้ว่าปั จจัยที่ สาคัญในการจาแนกประเภทห้องพักที่ มาใช้บริ การโรงแรมบริ เวณ
รอบเขตถนนรัชดาภิเษก คือ บริ การของโรงแรม และคุณลักษณะข่าวสารของโรงแรม ซึ่งปั จจัยดังกล่าวมีส่วนสาคัญ
ในการตัดสิ นใจใช้บริ การโรงแรม เนื่ องจากสามารถใช้เป็ นข้อมูลสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจที่ พกั แรมในการกาหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติ กรรมและความต้องการของนักท่ องเที่ ยว ซึ่ งจะน าไปสู่ การพัฒ นา
คุณภาพการบริ การที่ดียงิ่ ขึ้น
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
การบริ การที่ได้รับจากโรงแรมและเจตคติของข่าวสารเกี่ยวกับคุณลักษณะของโรงแรมสามารถจาแนก
กลุ่มผูใ้ ช้บริ การโรงแรมดังกล่าวได้ ผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องสามารถนาไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การโรงแรมและตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การในรู ปแบบต่างๆ ได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึ กษาคุณลักษณะโรงแรมที่ พึงประสงค์สาหรับลูกค้า เพื่อแต่ละคุณลักษณะจะมีประโยชน์
ในเชิงประยุกต์ใช้สาหรับการให้บริ การด้านต่างๆ ของโรงแรม
(2) ศึกษาประสิ ทธิผลการประชาสัมพันธ์ของโรงแรม เพื่อนามาเป็ นแนวทางการพัฒนาสื่ อและสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารการประชาสัมพันธ์โรงแรม
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การศึกษาความสั มพันธ์ ของคณะกรรมการบริหารทีส่ ่ งผลต่ อผลตอบแทนและมูลค่ า
หลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
THE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN BOARD OF DIRECTORS
THAT EFFECTS THE RETURN AND VALUE OF MAI FIRMS
สุ รพงษ์ สาเรชพันธุ์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: tonee33@hotmail.com.
บทคัดย่อ
การทาวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของคณะกรรมการบริ หารที่ส่งผลต่อผลตอบแทน
และมูลค่าหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการบริ หารงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการเข้าตลาด
หลักทรั พย์ โดยเก็บ รวบรวมข้อมูลทุ ติยภูมิจากตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่ม เอ็ม เอ ไอ ที่ มีมูลค่าสู งสุ ดจานวน 40
บริ ษทั ในช่วงพ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 จากจานวนทั้งหมด 131 บริ ษทั วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สมการถดถอยเชิง
พหุ คูณเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการบริ หารที่ ส่งผลต่อผลตอบแทนและมูลค่าหลักทรัพย์ โดยมี
ตัวแปรที่จะศึกษาได้แก่ จานวนคณะกรรมการของบริ ษทั , สัดส่วนการถือหุน้ ของกรรมการบริ หารบริ ษทั , สัดส่วน
กรรมการบริ หารภายนอก, และอายุข องประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ หาร ไม่เกิ น 50 ปี ส่ วนตัวแปรตามได้แก่ อัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ และมูลค่าหลักทรัพย์อตั ราส่วน Tobin’s Q.
ผลการศึ กษาพบว่า สัดส่ วนการถื อหุ ้นของกรรมการบริ หารบริ ษทั มี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับอัตรา
ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และอัตราส่วน Tobin’s Q โดยมีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ อายุของประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หารไม่เกิน 50 ปี มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ โดยมีความสัมพันธ์ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ แต่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติกบั อัตราส่วน Tobin’s Q ขณะที่จานวนคณะกรรมการของบริ ษทั และ
สัดส่ วนกรรมการบริ หารภายนอกของบริ ษทั ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติกบั อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วน
Tobin’s Q.
คาสาคัญ: กรรมการบริ หาร, อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ , อัตราส่วน Tobin’s Q.

ABSTRACT
The purpose of this research is to study the relationship of the board of directors that affects the return
and value of securities, which is able to use as a management approach for small and medium enterprises
(SMEs) in order to achieve successful business in the stock market. The literature resource, which is secondary
data, was collected from the top 40 MAI listed companies during the period from 2012 to 2016 from a total of
131 companies. The applied data analysis method is multiple regression equations to analyze the relationships
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of the board of directors that affect the return and value of securities. The variables to be studied are number of
board of directors, proportion of shares of executive director, proportion of external executive directors, and age
of chief executive officer (CEO) that are not exceeding 50 years. The result are return on equity (ROE) and the
value of securities Tobin's Q.
The study indicated that the shareholding proportion of the company's directors has a positive
relationship with return of equity (ROE) and Tobin's Q with a statistically significant relationship. The chief
executive officer (CEO)'s age not exceeding 50 years has a negative relationship with the return of equity
(ROE) performance indicators, with a statistically significant relationship but Tobin's Q is not statistically
significant. On the other hand, the number of board of directors and the proportion of the company's external
directors were not statistically significant, return of equity (ROE) and Tobin's Q.
KEYWORDS: Board of Director (BOD), Return of Equity (ROE), Tobin's Q ratio.

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
จากรายงานสถานะการณ์ SMEs ไทย ของสานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
ปั จจุบนั พบว่า SMEs ไทย มีจานวนทั้งสิ้น 2.76 ล้านราย คิดเป็ นร้อยละ 97.2 ของวิสาหกิจทั้งหมด ในจานวนนี้เป็ น
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางเพียง 1.3 หมื่นรายเท่านั้น หรื อเท่ากับร้อยละ 0.5 ของ SMEs ทั้งประเทศ ในส่ วนของ
บริ ษทั ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI (Market for Alternative Investment) มีเพียง 131 ราย หรื อเท่ากับร้อยละ 0.005
ซึ่ งถื อ ว่ า น้ อ ยมากเมื่ อ เที ย บกับ ค่ า เฉลี่ ย ของประเทศที่ พ ัฒ นาแล้ว โดยประเทศที่ พ ัฒ นาแล้ว มัก มี สั ด ส่ ว น
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5-10 การเจริ ญเติบโตทางเศรฐกิ จของประเทศ ส่ วนหนึ่ งมาจากการ
พัฒนา SMEs ให้เข้มแข็ง.
ธุรกิจ SMEs ส่วนมากผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารมักจะเป็ นคนกลุ่มเดียวกันและมีอายุไม่มากนัก ผูบ้ ริ หารและ
คณะกรรมการบริ ษทั ถือว่ามีบทบาทมากและเป็ นตัวขับเคลื่อนสาคัญในการนาพาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จหรื อ
ล้มเหลวเพราะเป็ นควบคุมการบริ หารงาน การถือหุ ้นของคณะกรรมการบริ หารก็อาจมีส่วนในการสร้างแรงจูงใจ
ให้ท างานเต็ม ที่ เสมื อ นเป็ นเจ้าของส่ ง ผลต่ อ ผลการด าเนิ น งานที่ ดี ข้ ึ น ในบางครั้ งธุ รกิ จ มี ปั ญ หา อาจต้อ งใช้
ผูเ้ ชี่ยวชาญในรู ปแบบที่ปรึ กษาหรื อกรรมการบริ หารภายนอก ที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยให้คาแนะนา รวมไปถึง
การกากับดู แล การควบคุม การตรวจสอบ และประเมินความเสี่ ยงธุ รกิ จ เพื่อการบริ หารงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ,
ประสิ ทธิผล และมีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน.
จากที่ กล่าวมาข้างต้น จึ งเป็ นที่ มาของการศึ กษารู ปแบบการบริ หารงานที่ ประสบความสาเร็ จที่ สร้าง
ผลตอบแทนและมู ล ค่ าสู ง สุ ด ให้ กับ บริ ษ ัท ได้ โดยศึ ก ษาจากบริ ษ ัท ที่ เข้าตลาดหลัก ทรั พ ย์ MAI (Market for
Alternative Investment) ซึ่งมีความใกล้เคียงกับธุรกิจ SMEs.

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์ของคณะกรรมการบริ หารที่ส่งผลต่อตอบแทนและมูลค่าของกิจการ เพื่อ
ใช้เป็ นแนวทางการบริ หารงานของธุรกิจ SMEs ให้ธุรกิจประสบผลสาเร็ จในการเข้าตลาดหลักทรัพย์
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3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย
ทฤษฎี ตวั แทน เป็ นจุดเริ่ มต้นที่สาคัญของแนวคิดกากับดูแลกิจการ เป็ นทฤษฎีที่กล่าวถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวการ (Principle) ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นเจ้าของทุน และตัวแทน (Agent) ซึ่ งเป็ นฝ่ ายบริ หารในงานของบริ ษทั
โดยที่ แ ต่ ล ะฝ่ ายย่อ มมี แ รงจู ง ใจที่ จ ะตัด สิ น ใจที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ผลประโยชน์ ส่ ว นตัว และความขัด แย้ง กัน ใน
ผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นได้เมื่อแต่ละฝ่ ายดาเนิ นการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ความขัดแย้งดังกล่าว
ก่อให้เกิดต้นทุนตัวแทน (Agency Costs) เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่ยตุ ิธรรม หรื อมูลค่าของทรัพย์สินและผล
การตอบแทนที่หายไปจากการบริ หารจัดการอย่างไม่ยตุ ิธรรมซึ่งส่งผลต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั .
การศึ ก ษาที่ เกี่ ยวข้อง พัน เอก มารวย ส่ งทานิ น ทร์ 25 มกราคม 2558 บทความเรื่ อง คณะกรรมการ
บริ หาร (Board of Directors) ขนาดของคณะกรรการบริ ษทั จากการศึ กษา องค์กรที่ มีการซื้ อขายหุ ้น ขนาดเฉลี่ย
ของคณะกรรการบริ ษทั คือ 9.2 คน คน และมีกรรมการบริ หารภายนอกอย่างน้อย 3 คน ควรมีขนาดอยูใ่ นช่วง 3-31
คน ตาม Investopedia นักวิเคราะห์บางคนคิดว่าขนาดที่เหมาะคือ 7 คน.
วรกมล เกษมทรั พ ย์ (2553) ได้ศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการก ากับ ดู แ ลกิ จ การและผลการ
ดาเนิ นงานของกิ จการที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยผลการวิจยั พบว่าขนาดของบริ ษทั และ
ขนาดของคณะกรรมการบริ ษทั มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ROE).
ยุวดี เครื อรัฐติกาล (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิ จการกับอัตราส่ วนราคาต่อ
ก าไรต่ อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ MAI ผลการวิ จัย พบว่ า ค่ า ตอบแทนกรรมการมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่ออัตราส่วนราคาต่อกาไรต่อหุน้ (P/E Ratio).
Hermalin and Weisbach (2000) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างคณะกรรมการของ
บริ ษทั กับผลการดาเนิ นงานจากงานวิจยั ที่ศึกษาพบว่า สัดส่ วนคณะกรรมการของบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์กบั ผล
การดาเนินงาน ในขณะที่ขนาดคณะกรรมการของบริ ษทั มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลการดาเนินงาน.
Kato & Long (2005) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารบริ ษทั ความมีประสิ ทธิ ภาพ
ขององค์กรและความสามารถในการกากับดู แลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั ในประเทศจี น จากงานวิจยั ที่ ศึกษาพบว่า
ค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราการเติบโตของยอดขายและผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้






ตัวแปรอิสระ
ขนาดคณะกรรมการของ (BOD)
สัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการบริ หารของบริ ษทั (MOWN)
สัดส่วนของกรรมการบริ หารภายนอก (OUTDI)
อายุของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร (CEOO)




ตัวแปรควบคุม



ตัวแปรตาม
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (ROE)
Tobin’s Q

ขนาดของบริ ษทั (SIZE)
โครงสร้างเงินทุน (DE)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 สมมุตฐิ านของการวิจยั
สมมติฐานที่ 1 ขนาดของคณะกรรมการของบริ ษทั มีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานของบริ ษทั
สมมติฐานที่ 2 สัดส่วนการถือหุน้ ของกรรมการบริ หารของบริ ษทั มีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานของบริ ษทั
สมมติฐานที่ 3 สัดส่วนของกรรมการบริ หารภายนอกมีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานของบริ ษทั
สมมติฐานที่ 4 อายุของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารไม่เกิน 50 ปี มีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มบริ ษทั ที่เข้าจดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ MAI โดย
เป็ นบริ ษทั ที่มีมูลค่าทางบัญชีสูงสุ ด 40 อันดับแรก ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดย
กลุ่มตัวอย่างต้องมีขอ้ มูลครบถ้วน คือ มีการเปิ ดเผยข้อมูลตาม ลักษณะตัวแปรที่ศึกษาครบ ทุกตัวแปรในแต่ละปี
ข้อมูลในการศึกษาได้แก่ รายงานข้อมูลทางการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) จาก
ฐานข้อมูล SETSMART เว็บไซต์ของบริ ษทั และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ โดยใช้
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ตวั แปรตาม (Dependent Variables) ตัวแปร
อิสระ (Independent Variables) และตัวแปรควบคุม (Control Variables) ดังนี้
1. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) แทนผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประกอบด้วย
1.1 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Return on Equity: ROE) คือ อัตราส่วนที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ เพื่ อ วัด ผลตอบแทนต่ อ ส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ ส ะท้อ นให้เห็ น ถึ งความสามารถในการด าเนิ น งาน เพื่ อ
ก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นเจ้าของกิจการ หากค่าที่ได้จากการคานวณสูงแสดงว่าผูถ้ ือหุ ้นมีโอกาสได้
ผลตอบแทนสูง เป็ นตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานด้านบัญชี (Accounting based measurement)
1.2 Tobin’s Q คื อ ตัว ชี้ วดั ผลการด าเนิ น งานด้านมู ล ค่ าตลาด (Market based measurement)
นักวิเคราะห์นิยมใช้มูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของสิ นทรัพย์แทนการใช้มูลค่าสิ นทรัพย์ที่คานวณด้วยต้นทุน
เปลี่ยนแทน
2. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ใช้โครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งประกอบด้วย
2.1 ขนาดคณะกรรมการของบริ ษทั (Board Size : BOD) คือ จานวนคณะกรรมการบริ ษ ัท วัด
ค่าจากจานวนคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดที่แสดงรายการในแต่ละปี
2.2 สัด ส่ วนการถื อหุ ้น ของกรรมการบริ ห ารของบริ ษ ัท (Managerial Ownership : MOWN)
การให้สิทธิ การถือหุ ้นกับกรรมการบริ หารนั้น เพื่อให้กรรมการบริ หารมีส่วนได้เสี ยในผล การดาเนิ นงานของ
บริ ษทั
2.3 สั ด ส่ วน ข อ งกรรม การบ ริ ห ารภ ายน อ ก (Outside Directors : OUTDI) เนื่ อ งจาก
กรรมการบริ หารภายนอกส่ วนมากมิได้มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั มากนัก มักถูกใช้งานในส่ วนของประสบการณ์

1013

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ทางาน การให้คาแนะนา การให้คาปรึ กษา รวมทั้งในเรื่ องการตรวจสอบภายในบริ ษทั ซึ่ งอาจมีผลทาให้บริ ษทั มี
ผลประกอบการ
2.4 อายุข องประธานเจ้าหน้ าที่ บ ริ ห าร (Chief Executive Officer’s Old : CEOO) เนื่ อ งจาก
ปั จจุบนั หลายคนที่ อายุยงั น้อยประสบความสาเร็ จธุ รกิ จเร็ วการศึ กษาในหัวข้อนี้ เป็ นการศึ กษาในเรื่ องอายุของ
ผูบ้ ริ หารว่ามี ผลต่อการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั หรื อไม่โดยกาหนดอายุไม่เกิ น 50 ปี ก่อนวันที่ นาบริ ษทั เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3. ตัวแปรควบคุม (Control Variables) เป็ นตัวแปรที่อาจจะส่งผลต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั
ประกอบด้วย
3.1 ขนาดของบริ ษทั (Company Size: SIZE) อาจส่ งผลกระทบกับการดาเนิ นของบริ ษทั โดย
บริ ษทั ที่มีขนาดใหญ่กว่ามีแนวโน้มมีจะมีเงินทุนหมุนเวียนในบริ ษทั มากกว่าบริ ษทั ที่มีขนาดเล็ก
3.2 โครงสร้างเงินทุ น (Debt to Equity : DE) เพื่อให้ทราบถึงแหล่งที่ มาของเงิ นทุนว่ามาจาก
หนี้สินหรื อส่วนของเจ้าของมากน้อยเพียงใด แสดงให้เห็นถึงความเสี่ ยงในด้านเจ้าหนี้และเจ้าของกิจการ
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ในการวิจัย ใช้ส มการถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ เพื่ อ วิเคราะห์ ก ารศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ข องคณะ
กรรมการบริ หารและมูลค่าหลักทรัพย์ ผูศ้ ึกษาได้ใช้ตวั แปรในการวัดค่าผลการดาเนิ นงาน โดยมีตวั แบบจาลองที่
ใช้ในการศึกษา ดังนี้
แบบจาลองที่ 1
ROEi,t =  0+  1BODi,t+  2MOWNi,t+  3OUTDIi,t+  4CEOOi,t +  5SIZEi,t +  6DEi,t +εi,t
แบบจาลองที่ 2
Tobin’s Qi,t =  0+  1BODi,t+  2MOWNi,t+  3OUTDIi,t+  4CEOO,t +  5SIZEi,t +  6DEi,t +εi,t
โดยที่ ROEi,t และ Tobin’s Qi,t คือ ผลการดาเนินงานของบริ ษทั
BOD i,t คือ ขนาดคณะกรรมการของบริ ษทั
MOWN i,t คือ สัดส่วนการถือหุน้ ของกรรมการบริ หารของบริ ษทั
OUTDI i,t คือ สัดส่วนของกรรมการบริ หารภายนอก
CEOO i,t คือ อายุของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารไม่เกิน 50 ปี
SIZE i,t คือ ขนาดของบริ ษทั
DE i,t คือ โครงสร้างเงินทุน
εi,t
คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึ กษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษารู ปแบบการบริ หารงานที่ มีผลต่อมูลค่าของหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ MAI จานวน 40 อันดับแรกในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา (พ.ศ. 2555 – 2559).
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4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผศู ้ ึกษาได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ตารางตามแบบจาลองที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งแสดงได้ดงั นี้.
แบบจาลองที่ 1
ROEi,t =  0+  1BODi,t+  2MOWNi,t+  3OUTDIi,t+  4CEOOi,t +  5SIZEi,t +  6DEi,t +εi,t
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณตามแบบจาลองที่ 1
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
63.277
24.823
2.549
0.012**
BOD
0.505
0.581
0.868
0.386
MOWN
8.443
4.472
1.888
0.061*
OUTDI
3.075
9.928
0.310
0.757
CEOO
-4.308
2.067
-2.084
0.038**
SIZE
-3.725
1.850
-2.013
0.046**
DE
-4.649
1.430
-3.252
0.001***
AR(1)
0.379
0.068
5.591
0.000***
R-squared
0.308
Adjusted R-squared
0.283
F-statistic
12.171
Prob(F-statistic)
0.000
Durbin-Watson stat
2.069
หมายเหตุ :
*** มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
** มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
* มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.10
จานวนตัวอย่างของข้อมูลเท่ากับ 200 ตัวอย่าง
จากผลการวิเคราะห์สามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
ROEi,t
= 63.277** + 0.505BODi,t + 8.443MOWNi,t* + 3.075OUTDIi,t – 4.308CEOOi,t**- 3.725SIZEi,t** –
4.649DEi,t***
แบบจาลองที่ 2
Tobin’s Qi,t =  0+  1BODi,t+  2MOWNi,t+  3OUTDIi,t+  4CEOOi,t +  5SIZEi,t +  6DEi,t +εi,t
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณตามแบบจาลองที่ 2
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
7.400
3.018
2.452
0.015**
BOD
0.091
0.075
1.217
0.225
MOWN
1.481
0.547
2.708
0.007**
OUTDI
0.508
1.270
0.400
0.690
CEOO
-0.155
0.245
-0.632
0.528
SIZE
-0.456
0.227
-2.013
0.046**
DE
-0.404
0.183
-2.203
0.029**
AR(1)
0.207
0.069
3.015
0.003**
R-squared
0.199
Adjusted R-squared
0.169
F-statistic
6.756
Prob(F-statistic)
0.000
Durbin-Watson stat
2.019
หมายเหตุ :
*** มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
** มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
* มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.10
จานวนตัวอย่างของข้อมูลเท่ากับ 200 ตัวอย่าง
จากผลการวิเคราะห์สามารถเขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
Tobin’s Qi,t = 7.400** + 0.091BODi,t + 1.481MOWNi,t** + 0.508OUTDIi,t – 0.155CEOOi,t- 0.456SIZEi,t** –
0.404DEi,t**

5. สรุ ปผลการวิจัย
สามารถสรุ ปได้จากเทคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ดังนี้
ขนาดคณะกรรมการของบริ ษทั (BOD) มี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับตัวชี้ วดั ผลการดาเนิ นงานทั้ง ROE
และ Tobin’s Q แต่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ หมายความว่าขนาดของคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั จะมากหรื อ
น้อยก็ไม่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั
สัดส่ วนการถือหุ ้นของกรรมการบริ หารของบริ ษทั (MOWN) ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับตัวชี้ วดั ผลการ
ด าเนิ นงานทั้ ง ROE และ Tobin’s Q โดยมี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ ROE ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.1 และมี
ความสัมพันธ์กบั Tobin’s Q ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สั ด ส่ ว นกรรมการบริ ห ารภายนอกของบริ ษ ัท (OUTDI) ความสั ม พัน ธ์ เชิ ง บวกกับ ตัว ชี้ วัด ผลการ
ดาเนิ นงานทั้ง ROE และ Tobin’s Q แต่ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ หมายความว่าจานวนของคณะกรรมการบริ หาร
ภายนอกของบริ ษทั จะมากหรื อน้อยก็ไม่ส่งผลต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั
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อายุของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั ไม่เกิน 50 ปี ในวันที่เข้าตลาด (CEOO) ความสัมพันธ์เชิงลบ
กับตัวชี้วดั ผลการดาเนินงานทั้ง ROE และ Tobin’s Q โดยมีความสัมพันธ์กบั ROE ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แต่ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติกบั Tobin’s Q
ขนาดของบริ ษทั (SIZE) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงานทั้ง ROE และ Tobin’s Q ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
โครงสร้างเงินทุน(DE) ) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน ROE ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.01 และ Tobin’s Q ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตัวแปรตาม

ROE

Tobin’s Q

หมายเหตุ :

ตัวแปร
BOD
MOWN
OUTDI
CEOO
SIZE
DE

ความสัมพันธ์
สัมพันธ์เชิงบวก
สัมพันธ์เชิงบวก*
สัมพันธ์เชิงบวก
สัมพันธ์เชิงลบ**
สัมพันธ์เชิงลบ**
สัมพันธ์เชิงลบ***

BOD
MOWN
OUTDI
CEOO
SIZE
DE

สัมพันธ์เชิงบวก
สัมพันธ์เชิงบวก**
สัมพันธ์เชิงบวก
สัมพันธ์เชิงลบ
สัมพันธ์เชิงลบ**
สัมพันธ์เชิงลบ**

*** มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
** มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
* มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสาคัญ 0.1

6. อภิปรายผล
1. จากการวิจยั ขนาดของคณะกรรมการของบริ ษทั และสัดส่ วนกรรมการบริ หารภายนอก ไม่มีผลต่อ
ผลตอบแทนและมูลค่าหลักทรัพย์ ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ที่ ผ่านมาในเรื่ องของขนาดคณะกรรมการ ซึ่ งอาจเป็ น
เพราะธุรกิจในตลาด MAI ส่ วนมากมาจากธุรกิจครอบครัวบริ หารโดยคนกลุ่มเดียว ต่างกับธุรกิจในตลาด SET ที่
ส่ วนมากมาจากตัวแทน การบริ ห ารมาจากคนหลายกลุ่ ม ถ้ามี ขนาดใหญ่ ไปก็ อาจเกิ ด ความล่าช้าในเรื่ องการ
ตัดสิ นใจได้ แต่การบริ หารโดยคนกลุ่มเดี ยวก็อาจผิดพลาดได้มากกว่า ดังนั้นขนาดคณะกรรมการและสัดส่ วน
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กรรมการบริ หารภายนอกก็ควรกาหนดตามความเหมาะสมของแต่ละบริ ษทั ไม่ควรมีขนาดมากหรื อน้อยเกินไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด จากข้อมูลบริ ษทั ที่ มีมูลค่าสู งสุ ด 40 อันดับแรกในตลาด MAI มีค่าเฉลี่ยของจานวน
คณะกรรมบริ หารอยู่ที่ 9.2 คน สัดส่ วนกรรมการบริ หารภายนอกอยู่ที่ 40% หรื อประมาณ 3.68 คน ซึ่ งมี ความ
ใกล้เคียงกับการศึกษาที่เกี่ยวข้องคือ ขนาดเฉลี่ยของคณะกรรการบริ ษทั 9.2 คน และมีกรรมการบริ หารภายนอก
อย่างน้อย 3 คน ในความเห็นของผูว้ ิจยั อาจมาจากผูก้ ่อตั้ง 2 คน, นักลงทุน 3 คน, ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร 1 คน
และกรรมการภายนอก 3 คน
2. จากการวิจยั บริ ษทั ที่มีสัดส่ วนการถือหุ ้นของกรรมการบริ หารมาก มีผลเชิงบวกต่อผลตอบแทนและ
มูลค่าของหลักทรัพย์ สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผา่ นมา คือ ผูม้ ีอานาจควบคุมกิจการมีส่วนได้เสี ยในบริ ษทั มาก จึงให้
ความสาคัญกับการติดตามผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั อย่างใกล้ชิดส่ งผลบวกต่อผลการดาเนิ นงาน แต่ก็อาจเกิด
ปั ญหาในเรื่ องความไม่เท่าเที ยมกันของข้อมูล ทาให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวได้ จากทฤษฎีตวั แทน
เป็ นจุดเริ่ มต้นที่สาคัญของแนวคิดกากับดูแลกิ จการ เพื่อลดปั ญหาในเรื่ องต้นทุนตัวแทน (Agency Costs) ดังนั้น
บริ ษ ัท จึ งควรให้ ค วามส าคัญ ต่ อ เรื่ อ งธรรมาภิ บ าล การตรวจสอบภายใน ส่ ง ผลให้ มี มู ล ค่ าหลัก ทรั พ ย์สู งขึ้ น
นอกจากการบริ หารงานที่ดี
3. บริ ษทั ที่มีอายุของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ไม่เกิน 50 ปี ในวันที่เข้าตลาด ส่งผลต่อผลตอบแทนผูถ้ ือ
หุน้ ในเชิงลบ อาจเป็ นเพราะผูท้ ี่ อายุมาก มีประสบการณ์สูงสามารถบริ หารงานได้ดีกว่า แต่ถา้ อายุมากแล้วสุขภาพ
ไม่ดีก็อาจส่ งผลเสี ยต่อการบริ หารงานได้ ดังนั้นเจ้าของกิ จการ SMEs ที่ อายุน้อยควรหาประสบการณ์ ศึ กษาหา
ความรู ้ และดูแลสุ ขภาพคู่กนั ไป ในส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ Tobin’s Q อายุประธานเจ้าหน้าที่บริ หารไม่มีผลต่อ
มูลค่าหลักทรัพย์ อาจเป็ นเพราะนักลงทุนไม่ได้สนใจเรื่ องอายุแต่ให้ความสาคัญกับภาพลักษ์และการเติบโตของ
กิจการมากกว่า
4. ขนาดของบริ ษทั ที่มีขนาดใหญ่และมีหนี้ สินต่อทุนที่มาก ส่ งผลต่อผลตอบแทนและมูลค่าหลักทรัพย์
ในเชิ ง ลบ สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ที่ ผ่ า นมา ซึ่ งอาจเพราะบริ ษ ัท ที่ ข นาดใหญ่ มี ภ าระที่ ต ้อ งดู แ ลมากท าให้
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงานต่ากว่าบริ ษทั ขนาดเล็ก ส่ วนบริ ษทั ที่มีหนี้ สินมากก็มีภาระต้นทุนทางการเงินและ
ความเสี่ ยงสูง จึงทาให้ ROE ต่าและมูลค่าหลักทรัพย์ Tobin’s Q ลดลง ดังนั้นบริ ษทั จึงควรมีการจัดการเชิงคุณภาพ
และรักษาวินยั ทางการเงิน เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการบริ หารงานที่มีผลต่อผลตอบแทนมูลค่าของ
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรั พย์ MAI ซึ่ งมีความใกล้เคียงกับธุ รกิ จ SMEs มากที่ สุดจึ งอาจเป็ นแนวทางในการ
ดาเนินงานของธุรกิจ SMEs เพื่อเตรี ยมพร้อมในการเข้าตลาดหลักทรัพย์
(2) ในส่ วนของนักลงทุ นที่ อาจนาผลงานวิจยั ไปใช้เป็ นข้อมูลในการลงทุ น เนื่ องจากข้อมูลที่ เป็ น
ข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ MAI ซึ่งอาจมีคุณสมบัติเฉพาะเนื่องจากส่วนใหญ่เติบโตมาจากกลุ่มคนในยุคก่อตั้งหรื อ
มากจากธุรกิจครอบครัว อาจต้องเข้าใจในส่วนนี้ดว้ ย
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้ตวั แปรที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการเพียง 6 ตัวแปร ประกอบด้วยตัวแปร
อิ ส ระ 4 ตัว และตัวแปรควบคุ ม 2 ตัว ซึ่ งอาจไม่ เพี ย งพอต่ อ การอธิ บ ายความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งรู ป แบบการ
บริ หารงานกับผลการดาเนิ นงาน เพื่อให้ผลการศึ กษามีความน่ าเชื่ อถือมากยิ่งขึ้น จึ งควรมีการศึ กษาถึงปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานมากขึ้น
(2) การถือหุน้ ของกรรมการบริ หารบางคนอยูใ่ นรู ปแบบของตัวแทนหรื อบริ ษทั ที่มาลงทุน ทาให้ไม่
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อาจทาให้ขอ้ มูลที่ ได้คาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ ง การวิจยั ครั้งต่อไปควรหาข้อมูล
เพิ่มเติมในส่วนนี้

8. กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามลักษณะความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา เพื่ออธิบาย
ลักษณะของนักศึ กษาในแต่ละกลุ่มที่ มีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน ซึ่ งงานวิจยั มุ่งศึ กษาความคิดสร้างสรรค์
เฉพาะองค์ประกอบจากด้านความคิดริ เริ่ มเท่านั้น ซึ่งแบ่งย่อยได้เป็ น 3 ด้าน คือ 1)ริ เริ่ มใหม่ 2)ริ เริ่ มแบบต่อยอด 3)
ริ เริ่ มแบบเรี ยนรู ้ ประชากรที่ ศึกษาเป็ นนักศึ กษาปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิ จชั้นปี ที่ 2 และ 3 ในสาขาวิชาการ
จัดการผลิตภัณฑ์ สุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มได้จานวนตัวอย่างทั้งสิ้ น 80 คน ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี การเก็บแบบสอบถามทาง
Google Form และใช้วิธีการเก็บแบบสมัครใจ ผลจากการวิจยั แบบจัดกลุ่มแบบ Cluster analysis ด้วยวิธี K-mean
พบว่าสามารถแบ่งนักศึกษาได้เป็ น 4 กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มมีระดับความคิดสร้างสรรค์ในมิติต่างๆที่แตกต่างกัน แต่ถา้
พิจารณาในทุกมิติแล้วจะพบว่ากลุ่มที่ 2 มีความคิดสร้างสรรค์ดีที่สุดซึ่ งส่ วนใหญ่กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นปี ที่ 2 ซึ่ งมี
ลักษณะได้รับการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ และมีสมั พันธภาพกับเพื่อนร่ วมห้องในเกณฑ์มาก
คาสาคัญ: ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม

ABSTRACT
The purpose of this research was to identify types of students in different creativity dimensions using
Cluster Analysis. This study emphasizes initiative aspect of creativity divided into 3 dimensions 1)innovative
2)adaptive and 3)learn dimensions.The target population was the second and the third year Bangkok university
undergraduates.The sample size was 80 cases and the data collected online using Google Form. Cluster analysis
by K-mean revealed that the students with creativity could be identified into 4 groups and each group showed
different level in different dimensions. Nevertheless, the student from group 2 depicted the highest creativity
level due to Authoritative Parenting Style and their high socialization.
KEYWORDS: Creativity, Cluster analysis
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพเป็ นมหาวิทยาลัยที่มีอตั ลักษณ์และสนับสนุนให้นกั ศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ ง
เดิมที จุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยกรุ งเทพนั้นคือ เน้นสร้างผูป้ ระกอบการทางธุ รกิจแต่เมื่อปี 2545 มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ กาหนดอัตลักษณ์และแสดงจุดยืนว่าเป็ นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์น้ นั มาจาก แนวโน้มของเศรษฐกิจใน
ปั จจุบนั ที่ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ สาหรับในประเทศไทย นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ของรัฐบาล นั้นมีการริ เริ่ มตั้งแต่ ปี 2545 ซึ่งมีการจัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลาย
องค์กร จึงเป็ นโอกาสที่มหาวิทยาลัยกรุ งเทพประกาศจุดยืนของสถาบันเข้าสู่ การเป็ น มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ (ม.
กรุ งเทพ มหาลัยนักสร้างสรรค์คิดแบบวัยรุ่ นทาเพื่อคนรุ่ นใหม่, 2553) ในปั จจุบนั มหาวิทยาลัยกรุ งเทพยังคงยึดมัน่
ในอัต ลักษณ์ ด้านความคิ ดสร้างสรรค์ และที่ ผ่านมาก็พ บว่านักศึ กษาที่ เข้ามาเรี ยนนั้น มี ความคิ ดสร้างสรรค์ที่
แตกต่างกัน
นักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกันมาจากเหตุปัจจัยหลายด้าน จากการศึกษางานวิจยั สามารถ
แบ่ ง กลุ่ ม ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความคิ ด สร้ า งสร้ า งสรรค์อ อกเป็ น 4 ด้า น ได้แ ก่ 1) ด้านลัก ษณะเฉพาะบุ ค คล
ประกอบด้วย ตัวแปรบุคลิกภาพ แรงจูงใจ และความรู ้ 2) ด้านพื้นเพครอบครัวประกอบด้วย ตัวแปรรู ปแบบการ
เลี้ยงดู สิ่ งแวดล้อมในครอบครัว และ อัตลักษณ์ของบุตร 3) ด้านส่วนประกอบของโรงเรี ยนประกอบด้วย ตัวแปร
กระบวนการเรี ยนตามสาขาวิชา สัมพันธภาพกับ เพื่อนร่ วมห้องปฏิ สัมพัน ธ์ระหว่างนักเรี ยนกับอาจารย์ และ
สิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน 4) ด้านชุมชนประกอบด้วย ตัวแปรสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ทางสังคม สิ่ งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม (Hung-Yi Wu, et al., 2014)
ในงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั สนใจจัดกลุ่มนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ต่างกันโดยพิจารณาว่านักศึกษาที่มี
ความคิดสร้างสรรค์กลุ่ม สูง กลาง ต่า จะมีลกั ษณะของปั จจัยต่างๆแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งจะศึกษากับนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ชั้นปี ที่ 2 และ 3 ในวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์ ข้อค้นพบจากงานวิจยั ฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์
ต่อผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยกรุ งเทพเพื่อพิจารณาลักษณะของนักศึ กษาที่มีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน และ
นาไปสู่การวางแผนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาต่อไป

2.วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อจัดกลุ่มนักศึกษาโดยใช้ระดับความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ริ เริ่ มใหม่
2) ริ เริ่ มแบบต่อยอด และ 3) ริ เริ่ มเรี ยนรู ้
(2) เพื่ออธิบายปั จจัยพื้นฐานของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันตามตัวแปร
รู ปแบบการอบรมเลี้ยงดู ชั้นปี เกรดในวิชาทางศิลปะ อัตลักษณ์ที่บุตรยึดเป็ นต้นแบบ สัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วม
ห้อง
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3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในการวิจัย
ความคิดสร้างสรรค์คือความสามารถของบุคคลที่สามารถสร้างสรรค์ผลิตผล แปลก ใหม่ ที่ไม่เคยมีการ
สร้างสรรค์มาก่อน ซึ่ งความคิดสร้างสรรค์น้ ีอาจเกิดจากการรวบรวมความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์แล้วนามาผสาน
รวมกับสถานการณ์ใหม่ ซึ่งอาจออกมาในรู ปแบบของ ผลงานทางศิลปะ วรรณคดี วิทยาศาสตร์ (Torrance, 1962)
Guilford (1967) ได้อ ธิ บ ายถึ ง องค์ป ระกอบของความคิ ด สร้ า งสรรค์ว่า สามารถแบ่ ง ออกได้เป็ น 4
องค์ประกอบดังนี้ 1) ความคิดริ เริ่ ม 2) ความคล่องตัว 3) ความคิดยืดหยุ่น และ 4) ความคิดละเอียดลออ โดยใน
งานวิจยั ฉบับนี้ จะมุ่งศึ กษาเฉพาะในองค์ประกอบที่ 1 ความคิ ดริ เริ่ ม เนื่ องจากเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญและมี
น้ าหนักมากที่สุดเมื่อเทียบกับองค์ประกอบอื่น
ความคิดสร้างสรรค์ได้รับอิทธิพลมาจากปั จจัยต่างๆ ที่หลากหลายซึ่งหล่อหลอมให้เกิดเป็ นกระบวนการ
สร้างความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์น้ ีสามารถเกิดจากการเรี ยนรู ้ โดยเน้นที่ความสาคัญของการเสริ มแรง
สนับสนุ น และเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั ทางสติปัญญา (Davis, 1973 อ้างถึงใน กรมวิชาการ, 2544, 6-7) จากปั จจัย
ทั้งหมดในตารางที่ 1 ที่วเิ คราะห์ตวั แปรที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ผูว้ จิ ยั เลือกตัวแปร 5 ตัวแปร โดยมีเหตุผล
ดังนี้ 1) รู ปแบบการเลี้ ยงดูน้ ันถ้าการที่ พ่อแม่อบรมสั่งสอนบุ ตรแบบเผด็จการที่ ต่ าจะส่ งผลต่อพัฒ นาการทาง
ความคิ ดสร้ างสรรค์ 2) อัตลักษณ์ ที่ บุ ตรยึดเป็ นต้น แบบความคิ ดสร้ างสรรค์ จะมาจากสังเกตและปฏิ บัติ ตาม
ผูป้ กครอง 3) กระบวนการเรี ยนตามสาขาวิชา (เกรดในวิชาทางศิลปะ) นั้นส่ งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในด้านที่
ตัวนักศึกษาได้เปิ ดมุมมองตามความคิดของตนเอง 4) สัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมห้องนั้นเมื่อเด็กมีความสนใจและ
ทัศนคติ ที่ ตรงกัน ก็ส่ งผลต่ อกระบวนการสร้ างความคิ ด สร้ างสรรค์ และ 5) ชั้น ปี ที่ ต่ างกัน ส่ งผลต่อ ความคิ ด
สร้างสรรค์ที่ต่างกัน
ตารางที่ 1 สรุ ปปั จจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์
ตัวแปร
รายละเอียด
ลักษณะเฉพาะส่ วนบุคคล (Personal Characteristic)
บุคลิกภาพ (Personality)
ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลมีผลมา
จากบุคลิกภาพของแต่ละคน บุคคลที่มี
บุคลิกภาพในเชิงบวกจะมีโอกาสที่ความคิด
สร้างสรรค์ที่สูงกว่าทัว่ ไป
แรงจูงใจ (Motive)
พฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ บางครั้งก็มี
ความเสี่ ยงและความล้มเหลวที่สูง ซึ่งบุคคล
ที่มีแรงจูงใจอย่างแท้จริ งจะกล้ารับความ
เสี่ ยงและไม่ยอมแพ้ง่ายๆ

ความรู้ (Knowledge)

ความรู้เป็ นรากฐานของความคิด ความคิด
สร้างสรรค์จึงจาเป็ นต้องมีความรู้เป็ นตัว
ริ เริ่ ม
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ตัวแปร
รายละเอียด
พืน้ เพครอบครัว (Family Background)
รู ปแบบการเลี้ยงดู (Parental rearing
การที่พอ่ แม่อบรมสั่งสอนบุตรแบบเผด็จ
style)
การที่ต่าจะส่ งผลต่อพัฒนาการทางความคิด
สร้างสรรค์รวมถึงรายได้และอาชีพของบิดา
มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์
สิ่ งแวดล้อมในครอบครัว (Family
ในครอบครัวที่เปิ ดกว้างและเสรี จะส่ งผล
environment)
ให้บุตรมีความสุขและมีความสนใจใน
กิจกรรมทีเน้นความคิดสร้างสรรค์

อัตลักษณ์ที่บุตรยึดเป็ นต้นแบบ
(Subject identity of children)

ผูป้ กครองคือบุคคลต้นแบบที่บุตรจะเรี ยนรู้
และทาตาม วิธีที่ดีที่สุดในการเรี ยนรู้และ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์คือสังเกตและ
ปฏิบตั ิตามผูป้ กครอง
ส่ วนประกอบของโรงเรียน (School element)
ชั้นปี การศึกษา
ชั้นปี ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ต่างกัน
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
การแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับความอยากรู ้อยาก
เห็นและความเชื่ อมัน่ ในตนเองซึ่ งส่ งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์
กระบวนการเรี ยนตามสาขาวิชา
การให้นกั ศึกษาเรี ยนแบบออกภาคสนาม
โดยให้ผเู ้ รี ยนเลือกมุมมองสเก็ตช์ใน
สถานที่จริ งพร้อมวิเคราะห์และประเมิน
ความเข้าใจในการวิเคราะห์ กับประเมิน
ความพอใจในการเรี ยนด้วยแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่ากระบวนการเรี ยนนี้ ส่งผล
ให้นกั ศึกษาเกิดกระบวนการสร้างสรรค์
และพอใจในการเรี ยนมากที่สุด
สัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมห้อง (Peer
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมห้องเป็ นการ
relations)
สัมพันธ์ทางสังคมภายในกลุ่มนักเรี ยนที่
อ้างอิงจากความสนใจและทัศนคติที่มี
ร่ วมกัน
ปฎิสมั พันธ์ระหว่างนักเรี ยนกับอาจารย์ เมื่ออาจารย์ผสู้ อนนาเสนอความคิด
(Teacher-student interaction)
สร้างสรรค์เข้าไปในการเรี ยนการสอน และ
ในทัศนคติขณะที่มีปฎิสมั พันธ์กบั นักเรี ยน
จะส่ งผลให้ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้น
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แหล่งอ้างอิง
Siegelman (1973); Torrance
(1975);Amabile (1996); Cropley
(1999);Sternberg (2003)
Siegelman (1973); Olszewski,
Kulieke,andBuescher (1987); Torrance
andGoff (1990); Piirto (1992);
FeldhusenandGoh (1995); Zhou and
George(2003); สิ ริชยั ดีเลิศและคณะ
(2560) ศรายุทธ ชมเปราะและคณะ(2552)
Mansﬁeld and Busse (1981);
Pohlman(1996); Snowden and Christian
(1999)

ศรายุทธ ชมเปราะและคณะ(2552)
ศรายุทธ ชมเปราะและคณะ(2552)

วีระยุต ขุย้ ศร (2557)
ศรายุทธ ชมเปราะและคณะ(2552)

Torrance (1988); Mumford andGustafson
(1988); Williamson (1998);Ministry of
Education (2003); Clegg(2008)
Osborn (1953); Siegelman (1973);
Mansﬁeld and Busse (1981); Woodman
et al. (1993); Siau (1997);
Csikszentmihalyi (1999); Moss (2002)
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ตัวแปร
สิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน (School
environment)

ชุมชน (Community)
สิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู้ทางสังคม
(Social education environment)

สิ่ งแวดล้อมทางวัฒนธรรมทางสังคม
(Social cultural environment)
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รายละเอียด
โรงเรี ยนจาเป็ นที่จะต้องสร้างบรรยากาศ
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโครงสร้าง
ของโรงเรี ยนให้มีความมุ่งมัน่ ทางความคิด
สร้างสรรค์อย่างชัดเจน และการพัฒนา
บรรยากาศในการเรี ยนรู ้จะส่งผลต่อการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

แหล่งอ้างอิง
McDonough and McDonough
(1987);Csikszentmihalyi (1999);
Chandler,Keller, and Lyon (2000);
Ministry ofEducation (2003); Dodds et al.
(2002);Chen and Chen (2010a, 2010b)
ศรายุทธ ชมเปราะและคณะ(2552)

การเรี ยนรู้ทางสังคมหลากหลายรู ปแบบใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในทุกๆระดับของพล
เรื อน และที่โดดเด่นที่สุดคือความสาคัญ
ของการปรับปรุ งของความรู้ดา้ นความคิด
สร้างสรรค์ รวมถึงหลักสูตร สาขาวิชาที่
เรี ยน และคณะวิชาที่แตกต่างกันก็ส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์
รัฐบาลทาการผสานรวมความสัมพันธ์
ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ทางสังคม,มีการจัดทาให้ลกั ษณะต่างๆของ
วัฒนธรรม ซึ่ งมีผลดีต่อการพัฒนาทาง
ความคิดสร้างสรรค์,การเคารพเรื่ องความ
แตกต่าง,การรักษาความสุขและการเรี ยนรู้
และสิ่ งแวดล้อมเชิงนวัตกรรม และ การ
กระตุน้ ที่เพียงพอสาหรับสิ่ งแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

Mumford and Gustafson (1988);Amabile
(1996); Sternberg and Lubart(1996);
Csikszentmihalyi (1999);Ripple (1999);
Ministry of Education(2003); สิ ริชยั ดีเลิศ
และคณะ(2560)

Arieti (1976); Mellou (1996); Runcoand
Walberg (1998); Moss (2002);Ministry of
Education (2003)

ที่มา: ประยุกต์จาก Hung-Yi Wu, et al.; (2014)
ส่ วนตัวแปรที่ ไม่ได้นามาศึ กษานั้น ได้แก่ ด้านลักษณะเฉพาะส่ วนบุ คคล ด้านพื้นเพครอบครัว ด้าน
ส่วนประกอบของโรงเรี ยนนั้นผูว้ ิจยั ไม่เลือกตัวแปรด้านการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักเรี ยนกับ
อาจารย์ และ สิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน และด้านชุมชนเนื่ องจากเป็ นการศึ กษาเฉพาะในตัวเมือง เนื่ องจากตัวแปร
เหล่านี้ไม่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในตัวนักศึกษา
ในงานวิจยั ครั้งนี้มุ่งศึกษาความคิดสร้างสรรค์เฉพาะองค์ประกอบด้านความคิดริ เริ่ ม ของ Torrance โดย
จัดกลุ่มความคิดสร้างสรรค์ตามประเด็นย่อย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ริ เริ่ มใหม่ 2) ริ เริ่ มแบบต่อยอด และ 3) ริ เริ่ มเรี ยนรู ้
และภายหลังการวิเคราะห์จดั กลุ่ม (Cluster analysis) ผูว้ ิจยั อธิ บายลักษณะตัวแปรที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์
ทั้ง 5 ตัวแปร ได้แก่ 1) รู ปแบบการเลี้ยงดู 2) อัตลักษณ์บุตรที่ ยึดเป็ นต้นแบบ 3) กระบวนการเรี ยนตามสาขาวิชา
(เกรดในวิชาทางศิลปะ) 4) สัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมห้อง และ 5) ชั้นปี
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รู ปแบบการอบรมเลี้ยงดู
ชั้นปี

ความคิดสร้างสรรค์ดา้ นความริ เริ่ ม
1) ริ เริ่ มใหม่
2) ริ เริ่ มแบบต่อยอด
3) ริ เริ่ มเรี ยนรู ้

เกรดในวิชาทางศิลปะ
อัตลักษณ์ที่บุตรยึดเป็ นต้นแบบ
สัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมห้อง
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

จากการกรอบแนวคิ ดการวิจัย ผูว้ ิจัยตั้งสมมติ ฐ าน 2 ข้อดังนี้ 1) นักศึ กษาปริ ญ ญาตรี มหาวิท ยาลัย
กรุ งเทพสามารถจัดกลุ่มตามความคิดสร้างสรรค์ได้ออกเป็ น 3 กลุ่ม และ 2) นักศึกษากลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์
สูงจะมีการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ ชั้นปี สู ง ได้เกรดสู งในวิชาศิลปะ อัตลักษณ์ที่บุตรยึดเป็ นต้นแบบเป็ นแบบเปิ ดรับ
ประสบการณ์ และ มีสมั พันธภาพกับเพื่อนร่ วมห้องที่ดี

4. วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นงานวิจยั เชิงสารวจ (survey research) ประชากรที่ใช้ในการดาเนิ นงานวิจยั ในครั้งนี้คือ
นักศึ กษาจากมหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ชั้นปี ที่ 2 และ 3 ในวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์จานวน 176 คน โดยทาการเก็บ
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 80 คน ซึ่ งจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ ได้น้ นั คานวณมาจากแนวคิ ดของ Cluster analysis คื อ
5*2K โดย K คื อ จานวนตัวแปรที่ ใช้ในการจัดกลุ่ม ดังนั้น 5x23=40 คน ขนาดตัวอย่างที่ ใช้จึงเพี ยงพอกับ การ
วิเคราะห์จดั กลุ่ม (Dolnicar, 2002)
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ใช้แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของกิ่ งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ (2550) โดย
สร้ างตามทฤษฎี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ข อง Torrance โดยมี ค่ าความเที่ ย ง (reliability) ด้ว ยสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า
ของครอนบัค มี ค่ า เท่ ากับ 0.812 ส่ ว นตัว แปร 5 ตัว แปร ได้แ ก่ 1) รู ป แบบการเลี้ ย งดู ส ร้ า งจากแนวคิ ด ของ
Baumrind (1971) และ Maccoby and Martin (1983) 2) ชั้นปี สร้างจากชั้นปี ของนักศึ กษา ประกอบด้วย 2 ชั้นปี
ได้แก่ ปี 2 และ ปี 3 3) เกรดในวิชาศิลปะสร้างจากเกรดที่นกั ศึกษาได้รับในวิชา ศท.115 สุนทรี ยภาพแห่ งชีวติ 4)
อัตลักษณ์ที่บุตรยึดเป็ นต้นแบบสร้างจากแนวคิดของ Mansfield and Busse (1981) และ 5) สัมพันธภาพกับเพื่อน
ร่ วมห้องสร้างจากการประเมินความสัมพันธ์กบั เพื่อนโดยตัวนักศึกษาเอง
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการดาเนินงานวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลผ่านทาง Google Form โดยใช้
วิธีส่งแบบสอบถามเข้าในอีเมล์ของกลุ่มวิชาที่นกั ศึกษาซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างกาลังศึกษาอยู่ และให้นกั ศึกษาเข้ามา
ทาแบบสอบถามด้วยวิธีการแบบสมัครใจ
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีวเิ คราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั 2 ข้อ ดังนี้
1) ใช้การวิเคราะห์จดั กลุ่ม (cluster analysis) ด้วยวิธี K-Mean และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
2) ใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา (content analysis) เพื่ออธิ บายถึงตัวแปรทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ รู ปแบบการเลี้ยงดู
อัตลักษณ์บุตรที่ยึดเป็ นต้นแบบ กระบวนการเรี ยนตามสาขาวิชา (เกรดในวิชาทางศิลปะ) สัมพันธภาพกับเพื่อน
ร่ วมห้อง และ ชั้นปี ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิจยั เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ทั้ง 2 ข้อ ดังนี้
1) ผลการจัดกลุ่มนักศึกษาโดยใช้ ระดับความคิดสร้ างสรรค์ ของนักศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้จดั กลุ่มนักศึกษาใส่ตวั
แปรความคิดสร้างสรรค์ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ริ เริ่ มใหม่ 2) ริ เริ่ มแบบต่อยอด และ 3) ริ เริ่ มเรี ยนรู ้ ด้วยการวิเคราะห์
จัดกลุ่ม (cluster analysis) ผลการวิเคราะห์พจิ ารณาจากภาพประกอบที่ 2 พบว่า ผูว้ จิ ยั พิจารณาจัดกลุ่มนักศึกษา
ออกเป็ น 4 กลุ่ม (ตามเส้นประ) ดังนี้ กลุ่มที่ 1 จานวน 51 คน กลุ่มที่ 2 จานวน 25 คน กลุ่มที่ 3 จานวน 2 คน และ
กลุ่มที่ 4 จานวน 4 คน

ภาพประกอบที่ 2 การวิเคราะห์ cluster
ผลจากการจัดกลุ่ม พบว่า ระดับความคิ ดสร้ างสรรค์แบบริ เริ่ มใหม่น้ ัน นักศึ กษากลุ่มที่ 3 มี ความคิ ด
สร้างสรรค์มากที่ สุดเมื่อเที ยบกับกลุ่มอื่น สาหรับความคิดสร้างสรรค์แบบริ เริ่ มต่อยอดนั้น นักศึ กษากลุ่มที่ 2 มี
ความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น และความคิดสร้างสรรค์แบบริ เริ่ มเรี ยนรู ้น้ นั นักศึกษากลุ่มที่ 3
มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่ม ดังตารางที่ 2 และภาพประกอบที่ 3
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์จดั กลุ่มด้วยวิธี K-Mean และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน
องค์ประกอบ
ค่าเฉลี่ย
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4
F
P
ริ เริ่ มใหม่
3.131
3.947
4.500
2.500
20.371
0.000
ริ เริ่ มแบบต่อ 3.020
4.080
1.250
1.875
46.998
0.000
ยอด
3.461
4.230
4.625
4.500
21.113
0.000
ริ เริ่ มเรี ยนรู ้

5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
0.500
0.000

4.230
3.947 4.080

4.625

4.500

4.500

3.461
3.1313.020
ริ เริ่ มใหม่

2.500
1.875

ริ เริ่ มแบบเรี ยนรู้

1.250

1

2

3

ริ เริ่ มแบบต่อยอด

4

ภาพประกอบที่ 3 กราฟแท่งแสดงระดับความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่างๆของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
2) ลักษณะของนักศึกษาตามกลุ่มระดับความคิดสร้ างสรรค์ มีขอ้ ค้นพบใน 3 ประเด็นดังนี้
2.1) ลักษณะของนักศึกษาในกลุ่มที่ 1 ทีม่ คี วามคิดสร้ างสรรค์ ท้งั ด้ านริเริ่มใหม่ ริเริ่มแบบต่ อยอด
และริเริ่มแบบเรียนรู้ มีค่าเฉลีย่ ทีน่ ้ อยกว่ ากลุ่มที่ 2 โดยนักศึกษากลุ่มที่ 1มีลกั ษณะส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นปี
ที่ 3 คิดเป็ นร้อยละ 66% และไม่เคยเรี ยนวิชา ศท.115 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 58.7% นักศึกษาในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะยึด
รู ปแบบผูป้ กครองในด้านเปิ ดรับประสบการณ์ และ พิถีพิถนั มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 62.5% ส่วนใหญ่แล้ว
นักศึกษาในกลุ่มนี้จะมีสมั พันธภาพกับเพื่อนในกลุ่มอยูใ่ นเกณฑ์ที่มากคิดเป็ นร้อยละ 61.1% และได้รับการเลี้ยง
ดูแบบเอาใจใส่คิดเป็ นร้อยละ 60% ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในกลุ่มที่ 1 นี้อยูใ่ นลักษณะของความคิด
สร้างสรรค์ริเริ่ มแบบเรี ยนรู ้ ส่วนลักษณะของนักศึกษาในกลุ่มที่ 2 นั้นส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นปี ที่ 2 คิดเป็ น
ร้อยละ 37.1% และไม่เคยเรี ยนวิชา ศท.115 คิดเป็ นร้อยละ 32.6% นักศึกษาในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะยึดรู ปแบบ
ผูป้ กครองในด้านเปิ ดรับประสบการณ์มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 33.3%
ส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาในกลุ่มนี้จะมี
สัมพันธภาพกับเพื่อนในกลุ่มอยูใ่ นเกณฑ์ที่มากคิดเป็ นร้อยละ 33.3% และได้รับการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่คิดเป็ น
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ร้อยละ 31.7% ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาในกลุ่มที่ 2 นี้อยูใ่ นลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ริเริ่ ม
แบบเรี ยนรู ้
2.2) นักศึกษาในกลุ่มที่ 3 มีความคิดสร้ างสรรค์ ในด้ านริเริ่มแบบใหม่ และริเริ่มแบบเรียนรู้ มากที่สุด
เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น แต่ กลับมีความคิดสร้ างสรรค์ แบบต่ อยอดน้ อยที่สุด โดยลักษณะของนักศึกษากลุ่มที่ 3 นั้น
ส่ วนใหญ่ ก าลังศึ กษาอยู่ในชั้น ปี ที่ 38 คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 4.3% และไม่ เคยเรี ยนวิช า ศท.115 คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 4.3%
นักศึกษาในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่จะยึดรู ปแบบผูป้ กครองในด้านเปิ ดรับประสบการณ์ และ ไม่เสถียรทางอารมณ์มาก
ที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 4.2% และ 16.7% ตามลาดับ ส่ วนใหญ่แล้วนักศึ กษาในกลุ่มนี้ จะมีสัมพันธภาพกับเพื่อนใน
กลุ่มอยูใ่ นเกณฑ์ที่มากที่สุดคิดเป็ น 12.5% ได้รับการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่และแบบทอดทิ้งคิดเป็ น 1.7% และ 9.1%
ตามลาดับ ซึ่ งความคิดสร้างสรรค์ของนักศึ กษาในกลุ่มที่ 3 นี้ อยู่ในลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ริเริ่ มแบบ
เรี ยนรู ้
2.3) นั ก ศึ ก ษาในกลุ่ ม ที่ 4 มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ ใ นด้ า นริ เริ่ ม แบบเรี ย นรู้ มาก แต่ มี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ แบบริเริ่มใหม่ และริเริ่มแบบต่ อยอดน้ อย โดยลักษณะของนักศึกษากลุ่มที่ 4 นั้นกาลังศึกษาอยูใ่ นชั้นปี ที่
3และปี ที่ 2 คิดเป็ น 4.3% และ 5.7% ตามลาดับ เแต่นกั ศึกษากลุ่มนี้ เคยเรี ยนวิชา ศท.115 ได้เกรด A,B และไม่เคย
เรี ยนวิชา ศท.115 ในจ านวนที่ เท่ ากัน คิ ดเป็ น 7.4% และ 4.3% ตามล าดับ นักศึ กษาในกลุ่ ม นี้ ส่ วนใหญ่ จะยึด
รู ปแบบผูป้ กครองในด้านพิถีพิถนั มากที่ สุดคิดเป็ น 8.3% ส่ วนใหญ่แล้วนักศึ กษาในกลุ่มนี้ จะมีสัมพันธภาพกับ
เพื่ อ นในกลุ่ ม อยู่ใ นเกณฑ์ ที่ ม ากคิ ด เป็ น 5.6% และได้รั บ การเลี้ ย งดู แ บบเอาใจใส่ คิ ด เป็ น 6.7% ซึ่ งความคิ ด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาในกลุ่มที่ 4 นี้อยูใ่ นลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ริเริ่ มแบบเรี ยนรู ้

6. อภิปรายผล
1. การวิเคราะห์จดั กลุ่มนักศึกษาได้ออกมาเป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1)กลุ่มที่มีความคิดทั้ง 3 ด้านปานกลาง 2)
กลุ่มที่มีความคิดทั้ง 3 ด้านสูง 3)กลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์ดา้ นริ เริ่ มใหม่และริ เริ่ มแบบเรี ยนรู ้สูง แต่ริเริ่ มแบบต่อ
ยอดต่ า 4)กลุ่ม ที่ มีริเริ่ มแบบเรี ยนรู ้สูง แต่ริเริ่ มใหม่และริ เริ่ มแบบต่อยอดต่ า ไม่ เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้
เนื่องจากผลการวิจยั จัดกลุ่มออกมาได้เป็ น 4 กลุ่ม และไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Gilson & Shalley (2004) ซึ่ ง
ได้ทาการทดลองหากระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งผลจากการการวิเคราะห์ จดั กลุ่ม
(cluster analysis) พบว่าสามารถแบ่งกลุ่มออกได้เป็ น 3 กลุ่ม ซึ่งจากผลการทดลองกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
ที่สูงกว่าคนอื่นจะมีการรับรู ้วา่ งานที่ทาต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่สูง และมีบุคลิกที่ชอบใช้เวลาในการเข้าสังคม
พูดคุยกับผูค้ น ดังนั้นอาจารย์ ผูส้ อนจึงควรเข้าใจว่านักศึกษาในชั้นเรี ยนนั้นมีลกั ษณะทางความคิดสร้างสรรค์ที่
ต่างกันและแบ่งออกได้เป็ น 4 กลุ่ม จึงจาเป็ นต้องมีการจัดการเรี ยนการสอนที่ต่างกันเพื่อตอบสนองต่อลักษณะที่
ต่างกันของนักศึ กษาเพื่อส่ งผลให้เกิ ดความคิ ดสร้ างสรรค์ที่มากขึ้ น สาหรั บข้อจากัดของงานวิจัยในครั้งนี้ คื อ
งานวิจัยนี้ ท าการศึ กษาเฉพาะวิชา การจัดการผลิ ตภัณ ฑ์ ของนักศึ กษามหาวิทยาลัยกรุ งเทพคณะบริ หารธุ รกิ จ
เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถเอาไปอ้างอิงกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุ งเทพในคณะอื่นไม่ได้
2. ถ้าพิจารณาในทุกมิติ นักศึ กษากลุ่มที่ 2 มีความคิดสร้างสรรค์ดีที่สุด แต่ถา้ พิจารณาเฉพาะด้านริ เริ่ ม
แบบใหม่และริ เริ่ มแบบเรี ยนรู ้นักศึ กษากลุ่มที่ 3 จะมีความคิดสร้างสรรค์ดีที่สุด มีการเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง และ
ยึดอัตลักษณ์ในด้านเปิ ดรับประสบการณ์ และมีสัมพันธภาพกับเพื่อนในระดับมากที่สุด เนื่ องจากการเลี้ยงดูแบบ
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ทอดทิ้งและการยึดต้นแบบแบบเปิ ดรับประสบการณ์ทาให้นักศึกษาได้เรี ยนรู ้สิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างอิสระเสรี
ประกอบกับ มี สัม พัน ธภาพที่ ดี กับ กลุ่ม เพื่ อ น ซึ่ งเหล่ านี้ ล้วนเป็ นปั จจัยกระตุ ้น ความคิ ดสร้ างสรรค์ท้ ังสิ้ น ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐาน

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1) อาจารย์ผสู ้ อนและทางมหาวิทยาลัยควรนาผลงานการวิจยั นี้มาวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของนักศึกษาทั้ง 4 กลุ่มซึ่งมีระดับความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการปรับรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะของนักศึกษาจะช่วยเพิม่ สร้างความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์
ของนักศึกษาที่มากขึ้น
2) อาจารย์ผสู ้ อนในวิชาจัดการผลิตภัณฑ์ควรนาผลงานการวิจยั นี้มาวางแผนงานสอนในวิชาที่
นักศึกษาต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การจัดการและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยสนับสนุนหรื อกระตุน้ ให้
นักศึกษาดึงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองออกมาใช้ โดยต้องคานึงถึงปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างกัน เช่น ชั้นปี การ
อบรมเลี้ยงดู เกรดในวิชาทางศิลปะ อัตลักษณ์ที่บุตรยึดเป็ นต้นแบบ และ สัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมห้อง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
มหาวิทยาลัยควรนาผลการวิจยั นี้ ไปศึ กษากับนักศึ กษาในทุกๆคณะของมหาวิทยาลัยกรุ งเทพเพื่อสร้าง
ศักยภาพทางกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ให้กบั นักศึกษาในทุกๆคณะและจัดการเรี ยนการสอนของแต่ละ
คณะเพื่ อ เน้น การเพิ่ ม พู น ทักษะทางความคิ ด สร้ างสรรค์ และสอดคล้อ งกับ นโยบายของมหาวิท ยาลัยที่ เป็ น
มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์
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การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งอัต ราส่ ว นทางการเงิ น กับ อัต รา
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การจาก
กลุ่ ม ตัว อย่า งจ านวนทั้ง สิ้ น 60 บริ ษ ัท โดยเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากฐานข้อ มู ล จาก SET-SMART ของตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ประกอบด้ว ยสถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive
statistics) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression
Analysis : MRA)
ผลจากการศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงินทั้ง 13 อัตราส่ วน กับอัตราผลตอบแทนผู ้
ถือหุ ้นของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ พบว่าอัตราส่ วน
เงินทุนหมุนเวียน อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ และอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม มีความความสัมพันธ์เชิง
บวกกับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น นอกจากนี้ ระยะเวลาในการเก็บหนี้ อัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลื อ
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร และอัตราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม มีความความสัมพันธ์
เชิ งลบกับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น ผลการศึ กษาแสดงให้เห็ นว่านักลงทุ นสามารถใช้ขอ้ มูลทางบัญชี ในด้าน
อัตราส่วนทางการเงินเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิ นใจในการลงทุนหลักทรัพย์ได้
คาสาคัญ: อัตราส่วนทางการเงิน อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ อุตสาหกรรมบริ การ
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ABSTRACT
This study aimed to examine relationships between financial ratios and return on equity of the listed
companies in stock exchange of Thailand focusing on services industries. Sixty services industry companies
were selected from SET-SMART database, Stock exchange of Thailand. Descriptive statistic and inferential
statistic, Multiple Regression Analysis, were used for data analyzed.
The study of 13 financial ratios and return on equity of services industries in the listed companies in
stock exchange of Thailand showed that there was positive relationship between return on equity and current
ratio, receivables turnover, and total assets turnover. On the contrast, there was negative relationship between
return on equity and average collection period, inventory turnover, fixed assets turnover, and debt to equity
ratio. The result from this study indicated that the investor can use financial ratio data as criteria for their
decision making in investment in security.
KEYWORDS: financial ratios, return on equity, service industry

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยถือเป็ นสถาบันการเงินที่มีความสาคัญในตลาดทุนและตลาดการเงิน
ไทย โดยท าหน้าที่ เป็ นศู น ย์ก ลางและทางเลื อกหลัก ในการซื้ อขายแลกเปลี่ ย นหลัก ทรั พ ย์ข องผูร้ ะดมทุ น ละ
นักลงทุน ผูล้ งทุนสามารถเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็ นเงินสดภายในเวลาที่ตอ้ งการ และราคาที่เหมาะสมตามการทางาน
ของกลไกราคา ซึ่งเป็ นสิ่ งจูงใจสาคัญที่ทาให้ผมู ้ ีเงินออมสนใจจะเข้ามาลงทุนในหลักทรัพย์มากขึ้น โดยผูล้ งทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น กาไรจากการซื้ อขายหลักทรัพย์ เงินปั นผล
หรื อดอกเบี้ย เป็ นต้น (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554 : 45-46)
การลงทุ นในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจึ งเป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งสาหรับผูท้ ี่ ตอ้ งการแสวงหา
ผลตอบแทนที่ ให้ผลดี กว่า โดยตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยได้กาหนดกลุ่มอุตสาหกรรมไว้ 8 กลุ่มดังนี้
เกษตรและอุ ต สาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) สิ น ค้าอุ ป โภคบริ โ ภค (Consumer Products) ธุ ร กิ จ
การเงิ น (Financials) สิ นค้าอุตสาหกรรม (Industrials) อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction)
ทรัพยากร (Resources) บริ การ (Services) และเทคโนโลยี (Technology) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยัง
ได้แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การเป็ นหมวดธุรกิจไว้ดงั นี้ พาณิ ชย์ (Commerce) การแพทย์ (Health Care Services)
สื่ อและสิ่ งพิ มพ์ (Media & Publishing) บริ การเฉพาะกิ จ(Professional Services) การท่ องเที่ ยวและสันทนาการ
(Tourisms & Leisure) และขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ (Transportation & Logistics) ซึ่ งอุ ต สาหกรรมบริ ก ารมี ก าร
ขยายตัวมากขึ้น และมีทิศทางแนวโน้มที่ จะขยายตัวอย่างต่อเนื่ องในระบบเศรษฐกิ จ ซึ่ งได้รับการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนจากโยบายภาครัฐ และเอกชนที่ร่วมมือกันขยายอุตสาหกรรมบริ การให้เพิ่มมากขึ้น ในปั จจุบนั ประเทศ
ที่พฒั นาแล้วจะมีรายได้จากอุตสาหกรรมบริ การเป็ นจานวนมาก เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมบริ การเพื่อสุ ขภาพของ
ไทยในปั จจุบนั ถือว่ามีจุดแข็งมากที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนส่วนหนึ่ งจากนโยบาย
ของภาครัฐที่พยายามผลักดันให้ไทยเป็ นศูนย์กลางด้านสุ ขภาพและการแพทย์แบบครบวงจร ผูป้ ระกอบการไทยที่
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เกี่ ยวข้องทั้งหมด เช่ น แพทย์ พยาบาล กลุ่มธุ รกิ จคลิ นิ ก สปา หรื ออื่ น ๆที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งตัวแทนการท่ องเที่ ยว
โรงแรมต่างๆ ได้มีการปรับตัวเพื่อรองรับตลาดตามไปด้วย แม้ในปั จจุบนั กลุ่มอุตสาหกรรมการบริ การจะเป็ นที่
สนใจของนักลงทุนให้หันมาสนใจอย่างต่อเนื่ องก็ตาม แต่ถึงอย่างไร การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็สามารถมี
ความเสี่ ยงได้ เช่นเดียวกันกับการลงทุนในประเภทอื่นๆ ดังนั้น สิ่ งที่เป็ นแรงจูงใจให้นกั ลงทุนจะนามาพิจารณา
ประกอบการตัด สิ น ใจในการลงทุ น นั้น คื อ งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ที่ ท าให้ ท ราบถึ งฐานะการเงิ น และผลการ
ด าเนิ น งานซึ่ งในการวิเคราะห์ งบการเงิ น ถื อ เป็ นส่ ว นประกอบที่ ส าคัญ ในการวิเคราะห์ ห ลัก ทรั พ ย์โ ดยใช้
ปั จจัยพื้นฐาน (Fundamental analysis) ซึ่ งอาศัยงบการเงินทั้งในปั จจุบนั และที่ผ่านมาของบริ ษทั ว่ายังมีสถานะที่
มัน่ คงดีหรื อไม่ (เฉลิมขวัญ ครุ ฑนุญยงค์, 2551) กล่าวว่า การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินเป็ นเสมือนเครื่ องมือ
ในการวางแผน การจัดการ และการควบคุมทางด้านการบัญชีและการเงินเป็ นอย่างดี ดังนั้นการวิเคราะห์อตั ราส่วน
ทางการเงินจึงเป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่ช่วยในการตัดสิ นใจสาหรับการพิจารณาลงทุนของนักลงทุนในการเปรี ยบเทียบ
รายการต่าง ๆในงบการเงิน ซึ่งจะทาให้ผปู ้ ระกอบการและนักลงทุนได้ทราบถึงฐานะทางการเงิน นโยบาย และผล
การดาเนินงานทั้งในอดีตและปั จจุบนั
จากที่กล่าวมาข้างต้น กลุ่มอุตสาหกรรมบริ การจึงเป็ นที่น่าสนใจในการลงทุนเป็ นอย่างมาก ในการศึกษา
ครั้งนี้ จึงได้นาอัตราส่ วนทางการเงินมาใช้เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น (ROE) ของ
บริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย โดยเลื อกศึ กษาบริ ษทั ในกลุ่ม อุตสาหกรรมบริ การ
โดยข้อมูลผลการศึกษาที่ได้สามารถนาไปใช้เพื่อประโยชน์ของผูบ้ ริ หารกิจการอุตสาหกรรมและนักลงทุนในการ
คาดการณ์ผลการดาเนินงานและนามาใช้ในการพิจารณาประกอบการตัดสิ นใจเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุม้ ค่ามาก
ที่สุด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงิ นกับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ที่ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงิ นกับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ ได้มุ่งเน้นศึกษาทางด้านอัตราส่วนทาง
การเงิ น ซึ่ งอัตราส่ วนทางการเงิ นนั้นแบ่ งเป็ นหลายรู ปแบบ ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาอัตราส่ วนทางการเงิ น 4
ประเภท คือ 1) การวัดสภาพคล่อง 2) การวัดประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน 3) การวัดสภาพหนี้ และ 4) การวัด
ความสามารถในการทากาไร โดยกาหนดให้เป็ นตัวแปรต้นในการศึกษาครั้งนี้ ไว้ดงั แผนภาพที่ 1
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ตัวแปรต้ น
1. การวัดสภาพคล่อง (Liquidity ratios)
1.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio: CR): β1
1.2 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ ว (Quick ratio: QR): β2
2. การวัดประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน (Activity ratios)
2.1 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivables turnover: RT): β3
2.2 ระยะเวลาในการเก็บหนี้ (Average collection period: ACP): β4
2.3 อัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ (Inventory turnover: IT) : β5
2.4 ระยะเวลาในการขายสิ นค้า (Holding period: HP): β6
2.5 อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร (Fixed assets turnover: FAT): β7
2.6 อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม (Total assets turnover: TAT): β8
3. การวัดสภาพหนี้สิน (Leverage ratios)
3.1 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (Debt to equity ratio: DER): β9
3.2 อัตราส่ วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ ย (Interest coverage ratio:
ICR): β10
4. การวัดความสามารถในการทากาไร (Profitability ratios)
4.1 อัตรากาไรขั้นตั้น (Gross profit margin: GPM): β11
4.2 อัตรากาไรสุทธิ (Net profit margin: NPM): β12
4.3 อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (Return on total assets: ROA): β13

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ตัวแปรตาม
อัตราผลตอบแทนต่อ
ส่ ว น ข อ งผู ้ ถื อ หุ ้ น
ข อ ง บ ริ ษั ท ที่ จ ด
ท ะ เบี ยน ใน ต ล าด
ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมบริ การ

อัตราผลตอบแทนต่อ
ส่ ว น ข อ งผู ้ ถื อ หุ ้ น
ข อ ง บ ริ ษั ท ที่ จ ด
ท ะ เบี ยน ใน ต ล าด
ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมบริ การ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาวิจัยเรื่ อง “ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงิ น กับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ” โดยทาการศึกษาบริ ษทั ที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผูว้ ิจยั ใช้ขอ้ มูลจากงบการเงินประจาปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559
เพื่อทาการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางเงินกับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง โดยกาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดแห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การเป็ นกลุ่ม
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ที่จาเป็ นศึกษารวมทั้งหมดจานวน 104 บริ ษทั และทาการคัดเลือกจานวน 60 บริ ษทั เพื่อเป็ นกลุ่มตัวอย่าง (สื บค้น
ข้อมูลจาก: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560) จานวน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
การศึกษาวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ ได้ทาการศึกษาระหว่างตัวแปรต้น
ได้แก่ อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ ว อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ ระยะเวลาใน
การเก็บหนี้ อัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ ระยะเวลาในการขายสิ นค้า อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์
ถาวร อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ อัตราส่วนวัดความสามารถ
ในการจ่ายดอกเบี้ย อัตรากาไรขั้นต้น อัตรากาไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม กับตัวแปรตาม คือ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ ได้ทาการศึกษาบริ ษทั ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ จานวนทั้งสิ้ น 104 บริ ษทั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 –
2559 ซึ่งใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิจากรายงานประจาปี และงบการเงินด้านอัตราส่ วนทางการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยมาใช้ในการวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอยเชิงพหุ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ เป็ นข้อมูลทุ ติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบด้วยรายงานประจาปี งบ
การเงิ น หมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น บริ ษ ัทตลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่มอุ ตสาหกรรมบริ การ
จานวนทั้งสิ้ น 104 บริ ษทั ตั้งแต่ปี 2555 – 2559 ระยะเวลา 5 ปี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วนามาแทนค่าเพื่อหาตัวค่าของแต่ละตัวแปรดังต่อไปนี้
4.5.1 การวัดสภาพคล่อง
1) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน(เท่า) = สิ นทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
2) อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ ว(เท่า) = เงินสด + เงินลงทุนระยะสั้น+ลูกหนี้การค้า / หนี้สิน
หมุนเวียน
4.5.2 การวัดประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
1) อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้(เท่า) = ยอดขายเชื่อ / ลูกหนี้ถวั เฉลี่ย
2) ระยะเวลาในการเก็บหนี้(วัน) = ลูกหนี้ถวั เฉลี่ย * 365 / ยอดขายเชื่อสุทธิ
3) อัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ(เท่า) = ต้นทุนขายสิ นค้า / สิ นค้าคงเหลือ
4) ระยะเวลาในการขายสิ นค้า(วัน) = สิ นค้าคงเหลือเฉลี่ย * 365 / ต้นทุนขาย
5) อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร(เท่า) = รายได้รวม / สิ นทรัพย์ถาวร
6) อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม(เท่า) = รายได้รวม / สิ นทรัพย์รวม
4.5.3 การวัดสภาพหนี้สิน
1) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า) = หนี้สินรวม / ส่วนผูถ้ ือหุน้
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2) อัตราส่ วนวัดความสามารถในการจ่ ายดอกเบี้ ย(เท่ า) = กาไรก่ อนหักดอกเบี้ ยและภาษี /
ดอกเบี้ยจ่าย
4.5.4 การวัดความสามารถในการทากาไร
1) อัตรากาไรขั้นต้น (ร้อยละ) = กาไรขั้นต้น * 100 / ยอดขาย
2) อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ) = กาไรสุทธิ* 100 / ยอดขาย
3) อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (ร้อยละ) = กาไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงิน
ได้ * 100 / สิ นทรัพย์รวม
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะทาการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติดงั ต่อไปนี้
4.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการแจกแจงหรื ออธิ บายลักษณะทัว่ ไปของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ทัว่ ไป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล (Mean) ค่าสูงสุดของข้อมูล (Maximum) ค่าต่าสุดของข้อมูล (Minimum)
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล (Standard Deviation)
4.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
โดยนาข้อมูลที่ ได้ท้ ังหมดมาวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิ คทางสถิ ติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
คอมพิ วเตอร์ โดยการวิเคราะห์ ค วามถดถอยเชิ ง พหุ (Multiple Regression Analysis : MRA) เพื่ อ วิเคราะห์ ถึ ง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ เกี่ ยวข้องว่ามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่และมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะใด ซึ่ งจะ
เป็ นไปตามสมติฐานเมื่อระดับนัยสาคัญที่ได้มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนดคือ 0.05

5. สรุ ปผลการวิจัย
จากตารางที่ 1 เป็ นการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทน
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2555 – 2559
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559
Standardized
Variable
Coefficients
t
Sig.
Beta
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
0.162
1.997
0.047*
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ ว
-0.125
-1.799
0.073
อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
0.122
3.815
0.000**
ระยะเวลาในการเก็บหนี้
-0.079
-2.360
0.019*
อัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ
-0.082
-2.965
0.003**
ระยะเวลาในการขายสิ นค้า
-0.026
-0.760
0.448
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร
-0.094
-2.816
0.005**
อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวม
0.065
1.660
0.098
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
-0.177
-5.917
0.000**
อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย
-0.050
-1.639
0.102
อัตรากาไรขั้นต้น
-0.034
-0.991
0.322
อัตรากาไรสุทธิ
0.037
0.733
0.464
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม
0.778
17.991
0.000**
หมายเหตุ n = 300, R2 = 0.804, F= 89.982, Sig = 0.000
**มีนยั สาคัญที่ 0.01
*มีนยั สาคัญที่ 0.05
ผลการทดสอบจากตารางที่ 1 พบว่า ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ การตัด สิ น ใจ (R2) มี ค่าเท่ ากับ 0.804 แสดงว่า
อัตราส่ วนทางการเงินทั้ง 13 อัตราส่ วนในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ สามารถอธิ บายอัตราผลตอบแทนได้ ร้อยละ
80.40 ส่วนการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
5.1 การวัดสภาพคล่ อง
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน และอัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ ว
กับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม
บริ การ พบว่าอัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่จด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนอัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ วไม่มีความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ
5.2 การวัดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ ระยะเวลาในการเก็บหนี้ อัตราการ
หมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ ระยะเวลาในการขายสิ นค้า อัตราการหมุ นเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร และอัตราการ
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หมุน เวียนของสิ นทรั พย์รวม กับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษ ัทที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ พบว่าอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ มีความสัมพันธ์เชิงบวก กับอัตรา
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่ วนระยะเวลาในการเก็บหนี้ อัตราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ และ
อัตราการหมุน เวียนของสิ น ทรั พ ย์ถ าวรมี ความสัม พัน ธ์เชิ งลบกับ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษ ัทที่ จ ด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และ 0.05 และพบว่าระยะเวลาในการขายสิ นค้า และอัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวมไม่มีความสัมพันธ์กบั
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม
บริ การ
5.3 การวัดสภาพหนีส้ ิน
จากการทดสอบความสัมพัน ธ์ระหว่างอัตราส่ วนหนี้ สิ น รวมต่ อส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น และอัตราส่ วนวัด
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย กับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การพบว่า อัตราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นมีความสัมพันธ์เชิ งลบ
กับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม
บริ ก ารอย่า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 ส่ ว นอัต ราส่ ว นวัด ความสามารถในการจ่ า ยดอกเบี้ ยไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริ การ
5.4 การวัดความสามารถในการทากาไร
จากการทดสอบความสัม พัน ธ์ระหว่างอัต รากาไรขั้น ต้น อัตรากาไรสุ ท ธิ และอัตราผลตอบแทนต่ อ
สิ นทรัพย์รวมกับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่ม
อุ ต สาหกรรมบริ ก าร พบว่ามี เพี ย งอัต ราผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์ร วมที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ เชิ ง บวกกับ อัต รา
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่ วนอัตรากาไรขั้นต้นและอัตรากาไรสุ ทธิ ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ

6. อภิปรายผล
การศึกษาวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559 สามารถ
อภิปรายผลได้ดงั นี้
6.1 การวัดสภาพคล่ อง
จากการทดสอบสมมติ ฐานที่ 1 และ 2 พบว่าอัตราส่ วนเงิ นทุ นหมุนเวียนมี ความสัมพันธ์เชิ งบวก กับ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม
บริ การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสัณฑพงศ์ คล่องวีระชัย (2559) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงินกับอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุ รกิ จหลักของ
ตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย ที่ พ บว่าอัตราส่ วนเงิ น ทุ น หมุ น เวียนมี ความสัม พัน ธ์เชิ งบวกกับ อัตราการ
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เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ในทุกหมวดธุรกิ จ ส่ วนอัตราส่ วนเงิ นทุนหมุนเวียนเร็ วไม่มีความสัมพันธ์กบั
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม
บริ การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของแก้วมณี อุทิรัมย์ (2557) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับ
ผลตอบแทนที่คาดหมายของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET100) ที่พบว่าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริ การ อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ วไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนที่คาดหมาย ซึ่ งอัตราส่ วน
เงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ วเป็ นอัตราส่ วนที่ใช้วดั ความสามารถในการแปลงสิ นทรัพย์
หมุนเวียนให้กลายเป็ นเงิ นสดได้อย่างเพียงพอและทันต่อการชาระหนี้ ระยะสั้นของกิ จการ ถือเป็ นอัตราส่ วนที่
แสดงถึงสภาพคล่องของกิจการ
6.2 การวัดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 พบว่า อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ มีความสัมพันธ์
เชิ งบวก กับ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ัทที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมบริ การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่ วนระยะเวลาในการเก็บหนี้ อัตราการหมุนเวียนของ
สิ นค้าคงเหลือ และอัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวรมีความสัมพันธ์เชิ งลบกับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ 0.01 และ 0.05 และพบว่าระยะเวลาในการขายสิ นค้า และอัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์รวมไม่มี
ความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริ การ กล่าวคือ อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ ระยะเวลาในการเก็บหนี้ อัตราการหมุนเวียนของ
สิ นค้าคงเหลือ ระยะเวลาในการขายสิ นค้า อัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์ถาวร และอัตราการหมุนเวียนของ
สิ นทรัพย์รวม เป็ นอัตราส่วนที่ใช้วดั ความสามารถหรื อประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานของกิจการ ทาให้นกั ลงทุน
สามารถนาอัตราส่ วนเหล่านี้ มาใช้ประกอบการตัดสิ นใจลงทุ นในหลักทรัพย์ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
แก้วมณี อุทิรัมย์ (2557) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนที่คาดหมายของบริ ษทั
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET100) ที่พบว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อัตราส่ วน
ทางการเงินทุกอัตราส่วนต่างมีความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนที่คาดหมาย ยกเว้นอัตราการหมุนเวียนของสิ นทรัพย์
และอัตรากาไรจากการดาเนินงานที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนที่คาดหมาย
6.3 การวัดสภาพหนีส้ ิน
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 9 และ 10 พบว่า อัตราส่วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นมีความสัมพันธ์
เชิ ง ลบกับ อัต ราผลตอบแทนผูถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ที่ จ ดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมบริ การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของแก้วมณี อุทิรัมย์ (2557)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงิ นกับผลตอบแทนที่ คาดหมายของบริ ษทั ที่ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET100) ที่ พบว่า ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อัตราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้นมีความสัมพันธ์กบั ผลตอบแทนที่คาดหมายของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ส่ วนอัตราส่ วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ ยไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของชาลินี แสงสร้อย (2558) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่ วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั จด
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ทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แ หงประเทศไทย กรณี ศึ ก ษากลุ่ ม อุ ต สาหกรรมบริ ก าร ที่ พ บว่า อัต ราส่ ว นวัด
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยไม่มีความสัมพันธ์ต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งอัตราส่วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้น และอัตราส่ วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย เป็ นอัตราส่ วนที่ ใช้วดั โครงสร้างทางการเงินของกิ จการ
หรื อ ใช้ว ดั ความสามารถในการช าระหนี้ ระยะยาวของกิ จ การ ถ้าอัต ราส่ วนนี้ สู งแสดงถึ งความสามารถและ
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้สินทรัพย์สูง อัตราส่ วนทางการเงิ นเหล่านี้ สามารถนามาประกอบการตัดสิ นใจลงทุนใน
หลักทรัพย์ได้
6.4 การวัดความสามารถในการทากาไร
จากการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 11, 12 และ 13 พบว่า มี เพี ย งอัต ราผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์รวมที่ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนอัตรากาไรขั้นต้นและอัตรากาไรสุ ทธิ ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริ การ กล่าวคือ อัตรากาไรขั้นต้น อัตรากาไรสุ ทธิ และอัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม เป็ น
อัตราส่ วนที่ สาคัญในการใช้วดั ความสามารถในการาดาเนิ นงานของกิ จการและวัดความสามารถในการทากาไร
ซึ่งนักลงทุนมักใช้อตั ราส่วนทางการเงินเหล่านี้ มาใช้ประเมินประสิ ทธิ ภาพในการลงทุนหรื อใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
วัดผลการดาเนินงาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชาลินี แสงสร้อย (2558) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วน
ทางการเงิ น กับ ราคาหลัก ทรั พ ย์ของบริ ษ ัท จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พ ย์แหงประเทศไทย กรณี ศึ กษากลุ่ ม
อุตสาหกรรมบริ การ ที่ พ บว่าอัตราผลตอบแทนต่อ สิ น ทรั พ ย์รวม มี นัยส าคัญ ทิ ศทางตรงกัน ข้ามกัน กับ ราคา
หลักทรัพย์ตามลาดับ ในขณะที่อตั ราส่วนการทางการเงินอื่นๆ นั้นไม่มีความสัมพันธ์ต่อราคาหลักทรัพย์

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูป้ ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมบริ การที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
สามารถนาผลการวิเคราะห์ทางด้านอัตราส่ วนทางการเงินมาปรับปรุ งและพัฒนาการดาเนิ นงานของกิ จการให้มี
ประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
(2) นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ถึงความสามารถและศักยภาพของแต่ละบริ ษทั ได้เพียงส่ วนหนึ่ ง โดย
นักลงทุนจาเป็ นที่จะต้องพิจารณาถึงปั จจัยในการลงทุนด้านอื่นๆ รวมไปถึงการพิจารณาวิเคราะห์งบการเงินและ
หมายเหตุประกอบของแต่ละบริ ษทั เพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาอัตราส่ วนทางการเงินอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อค้นหาปั จจัยที่อาจจะมีความสัมพันธ์กบั อัตรา
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ อย่างมีนยั สาคัญได้มากขึ้น
(2) ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จจัยอื่ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลตอบแทนเพิ่ ม เติ ม เพื่ อให้ก ารตัดสิ น ใจลงทุ น ใน
หลักทรัพย์เป็ นไปอย่างถูกต้องมากยิง่ ขึ้น
(3) การวิจัยในอนาคตอาจวิเคราะห์ เป็ นรายบริ ษทั หรื อวิเคราะห์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ หรื อ
ศึกษาให้ครอบคลุมบริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมดเพื่อให้ผลการวิจยั ที่ได้ดียงิ่ ขึ้น
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8. กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ในครั้งนี้ สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจากอาจารย์วชั ธนพงศ์ ยอดราช อาจารย์ที่ปรึ กษาซึ่ งได้
สละเวลาและกรุ ณาให้ความรู ้ ชี้แนะแนวทางการศึกษา ตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่ องในงาน ตลอดจนการให้
คาปรึ กษาซึ่ งเป็ นประโยชน์ในการวิจยั จนงานวิจยั ครั้งนี้ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนสาเร็ จไปได้ดว้ ยดี รวมไปถึ ง
อาจารย์ท่านอื่นๆ ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู ้ให้ จนสามารถนาวิชาการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้
นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณ บิดา และมารดา ที่ให้การสนับสนุนและเป็ นกาลังในการจัดทางานวิจยั ชิ้นนี้
มาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนทุ กคนที่ ให้ความช่วยเหลื อ ให้คาแนะนาอันเป็ นประโยชน์แก่การจัดทา
งานวิจยั ชิ้นนี้จนเสร็ จสมบูรณ์
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E-mail: anurug@yahoo.com
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษา 1) ระดับ ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ รู ป แบบภาวะผูน้ าในองค์ก าร
รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ งในจังหวัดชลบุรี 2) ระดับความพึงพอใจและขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานใน
องค์การรั ฐ วิส าหกิ จ แห่ งหนึ่ งในจังหวัดชลบุ รี 3) เปรี ยบเที ยบระดับ ความพึ งพอใจและขวัญ ก าลังใจในการ
ปฏิ บัติงานจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ คคล 4) ศึ กษาระดับ ของภาวะผูน้ าที่ มีอิท ธิ พ ลต่อความพึ งพอใจและขวัญ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั
นี้ คือ พนักงานและลูกจ้างขององค์การรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง จานวน 150 คน เครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามแบบ
มาตราส่ วน 5 ระดับ ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบภาวะผูน้ า ได้แก่ ผูน้ าแบบชี้นา ผูน้ า
แบบสนับสนุน ผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม และผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.93, SD =
.52 ) 2) ระดับความพึงพอใจและขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับ ( X = 3.90, SD = .50 ) 3)
กลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ ตาแหน่งงาน และระยะเวลาปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ และระยะเวลาปฏิบตั ิงานที่
แตกต่างกัน จะมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) รู ปแบบ
ภาวะผูน้ าแบบสนับ สนุ น ผูน้ าแบบชี้ นา และผูน้ าแบมุ่งเน้นความสาเร็ จ มี อิทธิ พลต่อความพึงพอใจและขวัญ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ า/ความพึงพอใจ/ขวัญและกาลังใจ
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ABSTRACT
The purposes of this study were 1) to study the opinion level of leadership in a state enterprise in
Chonburi province 2) to study the level of the job satisfaction and work morale of employees in a state
enterprise in Chonburi province 3) to compare the level of job satisfaction and work morale by personal
attributes 4) to study the level of leadership affecting to job satisfaction and work morale of employees in a
state enterprise in Chonburi province. Simples in this study consisted of 150 staff and employees at state
enterprise. Five – point scale questionnaires were distributed for data collection. SPSS program was used for
data analysis. Statistics used in data analysis included percentage, average mean, standard deviation, t – test,
one – way analysis of variance, and multiple regress analysis. The findings showed that 1) the level of
leadership in dimension of directive leaders, supportive leaders, participative leaders and achievement –
oriented leaders was at high level ( X = 3.93, SD = .52 ) 2) the level of the job satisfaction and work morale
was at a high level ( X = 3.90, SD = .50 ) 3) job satisfaction the simples who had different age, position and
work duration had different job satisfaction and work morale, whereas those who had different gender, age and
work duration had different work morale at a significant level of .05 4) the level of leadership had different
affect to the job satisfaction and work morale, in terms of supportive leaders, directive leaders and achievement
– oriented leaders at the significant level of .05.
KEYWORDS: leadership/satisfaction/morale

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
จากกระแสโลกาภิวฒั น์ที่ทาให้ทุกองค์กรต้องเผชิ ญกับการเปลี่ ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรทั้งปั จจัยทางการเมือง ปั จจัยทางเศรษฐกิ จ ปั จจัยสังคม ปั จจัยทางเทคโนโลยี ปั จจัยทางด้านสิ่ งแวดล้อม
และปั จจัยทางด้านกฎหมายทาให้การบริ หารจัดการองค์กรในปั จจุบนั ต้องเปลี่ยนแปลงไป ปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็ จและการอยูร่ อดขององค์กรคือ ผูน้ าและบุคลากรภายในองค์กร เนื่ องจากเป็ นแรงขับเคลื่อนที่จะนาพา
องค์กรไปสู่ความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้ อาจกล่าวได้วา่ ทั้งสองส่ วนมีความสัมพันธ์กนั คือ ผูน้ าจะเกี่ยวข้อง
กับการกากับดูแล การสอนงาน การจูงใจ และการดลบันดาลใจ เป็ นความสัมพันธ์ที่มีลกั ษณะของการใช้อิทธิ พล
หรื อการชี้นา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการกระทาหรื อพฤติกรรมของบุคคลอื่น (ศิริภทั ร ดุษฎีววิ ฒั น์, 2555)
ผูน้ าที่มีภาวะผูน้ าจะเป็ นสิ่ งที่สาคัญต่อการบริ หารงานในทุกๆ องค์กร ภาวะผูน้ าเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์
ที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู ้บ ริ หารบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ตามเป้ าหมายที่ ก าหนด ดั ง ที่ Peter Drucker (1954) ได้ช้ ี ให้ เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของภาวะผูน้ าว่าเป็ นทรัพยากรพื้นฐานและสาคัญยิ่งต่อองค์กรปั จจุบนั จนทาให้มีการเสาะแสวงหา
เพื่อให้ได้มาซึ่ งบุคคลที่มีความสามารถในการนาที่มีประสิ ทธิ ผล มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อความสาเร็ จของงานตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร ลักษณะของภาวะผูน้ ามีหลากหลายรู ปแบบและมีคุณลักษณะแตกต่างกัน ผูน้ าในองค์กร
สามารถนารู ปแบบภาวะผูน้ าที่หลากหลายไปใช้ในการบริ หารงานให้เหมาะสม โดยรู ปแบบภาวะผูน้ าที่เหมาะสม
นั้นจะขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ ลักษณะของงาน และความต้องการของบุคลากรในองค์กร นอกจากนั้นผูน้ ายังเป็ น
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บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อบุคคลอื่น สามารถกระตุน้ และจูงใจบุคลากรในองค์กรให้นาศักยภาพที่มีอยูอ่ อกมาใช้ทางาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ภาวะผูน้ าเป็ นความสามารถของผูน้ าในการท าให้ บุ ค คลอื่ น ปฏิ บัติ อ ย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่ อ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ผูบ้ ริ หารสามารถพัฒนาภาวะผูน้ าของตนได้โดยการศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
ประสบความสาเร็ จแล้วพัฒ นาคุ ณลักษณะและพฤติกรรมของตนเองให้เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน นอกจากนี้
ผูบ้ ริ ห ารจะเป็ นผูน้ าที่ ป ระสบความสาเร็ จมากยิ่งขึ้ น ด้วยการเลื อกใช้วิธีการที่ เหมาะสมในการบริ หารงานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ นอกจากการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีภาวะผูน้ ามากยิ่งขึ้นแล้ว ผูบ้ ริ หารยังต้อง
เรี ยนรู ้เรื่ องการจู งใจเพื่อที่ จะสามารถชักจู งให้บุคคลอื่นแสดงพฤติ กรรมที่ พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ การจูงใจที่มีประสิ ทธิ ภาพสามารถทาได้หลายวิธี ได้แก่ การตอบสนองความ
ต้องการของบุ คคล ซึ่ งการที่ จะสามารถตอบสนองความต้องการของบุ คคลได้น้ ัน ผูบ้ ริ ห ารต้องเรี ยนรู ้ ความ
ต้องการประเภทต่างๆ ของบุคคล เพื่อที่จะสามารถตอบสนองได้ถูกวิธีตรงตามความต้องการ นอกจากนี้การจูงใจ
ยังสามารถทาโดยการชักจูงให้บุคคลมีความคาดหวังและมีความเชื่ อมัน่ ในผลลัพธ์ที่จะได้รับจากความพยายาม
ของตนเอง การจูงใจโดยให้ความเสมอภาคในผลตอบแทนจากการทางาน ตลอดจนการจูงใจด้วยการเสริ มแรง
เพื่อให้บุคคลมีพฤติกรรมตามพึงประสงค์ (สาคร สุขศรี วงศ์, 2558)
นอกจากภาวะผูน้ าในองค์กรแล้ว ปั จจัยที่ มีความสาคัญต่อความสาเร็ จและการอยู่รอดขององค์กรคื อ
ความพึงพอใจและขวัญกาลังใจในการปฏิ บตั ิงานของผูใ้ ต้บังคับบัญชา การเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นสิ่ งที่สาคัญ เมื่อบุคลากรหรื อกลุ่มคนที่มีขวัญกาลังใจที่ดีก็จะสามารถผนึ กพลังกายและพลังสมอง
และพร้อมที่จะร่ วมมือร่ วมใจกันฝ่ าฟันอุปสรรคเพื่อให้การทางานได้ผลลัพธ์ตามที่ตอ้ งการขององค์กร ซึ่ งการที่
ผูใ้ ต้บังคับบัญ ชาปฏิ บัติหน้าที่ อย่างเต็มใจและเต็มความสามารถส่ วนหนึ่ งมี ผลมาจากการเสริ มสร้างขวัญ และ
กาลังใจในการปฏิ บตั ิงาน ดังที่ จิ ราพร ระโหฐาน (2559) ที่ พบว่า การบรรลุเป้ าหมายขององค์กรหรื อการบรรลุ
เป้ าหมายผลการปฏิบตั ิงาน ปั จจัยสาคัญที่ตอ้ งพิจารณาเป็ นอันดับแรกคือ ปั จจัยความพึงพอใจในการทางาน
งานวิจยั ที่ผ่านมาได้ทาการศึกษาการสร้างขวัญกาลังใจของพนักงานในองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ ประยูร สุ ข
พิทกั ษ์ (2551) ได้ทาการศึกษาถึงยุทธศาสตร์การส่งเสริ มขวัญและกาลังของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคเขต 3
ภาคเหนือ เช่นเดียวกับ ศิริภทั ร ดุษฎีววิ ฒั น์ (2555) ได้ทาการศึกษาถึงภาวะผูน้ าที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิ บัติ งานของพนัก งานธนาคารออมสิ น ส านัก งานใหญ่ นอกจากนี้ ไกรสฤษฏ์ จัน ทร์ แช่ ม ช้อย (2551) ได้
ทาการศึกษาถึงขวัญและกาลังใจในการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการของธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ในจังหวัดเชี ยงใหม่ และสุ เทพ ประสงค์มณี (2554) ได้ทาการศึ กษาถึงขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ผลการวิจยั พบว่า ระดับขวัญและกาลังใจในการทางานโดยรวม
อยูใ่ นระดับสูง โดยด้านการปกครองและบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงต้องการที่จะศึกษาถึงระดับของภาวะผูน้ าที่มีผลต่อความพึงพอใจและขวัญ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่ งในจังหวัดชลบุรี เนื่ องจากแนวโน้มความ
ต้องการของลูกค้าในจังหวัดชลบุรีที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารและพนักงานที่จะต้องร่ วมกัน
ขับ เคลื่ อนองค์กร เพื่อให้การดาเนิ นงานขององค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ ทัน ต่อความต้องการของลูกค้าที่
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เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วและให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่ สุด อีกทั้งยังต้องคานึ งถึงกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของ
องค์กรอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาระดับความคิดเห็ นที่ มีต่อรู ปแบบภาวะผูน้ าในองค์การรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่ งในจังหวัด
ชลบุรี
(2) เพื่อศึ ก ษาถึ งระดับความพึงพอใจและขวัญ กาลังใจในการปฏิ บัติ งานของพนักงานในองค์การ
รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
(3) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความพึงพอใจและขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานในองค์การรัฐวิสาหกิจแห่ง
หนึ่งในจังหวัดชลบุรี จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
(4) เพื่อศึกษาระดับของภาวะผูน้ าที่ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจและขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานใน
องค์การรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (independent variable)

ตัวแปรตาม (dependent variable)

ปั จจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิ
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานในองค์กร

–
–
–
–
–

–
–
–
–

ความพึงพอใจและขวัญกาลังใจ
ในการปฏิ บั ติ ง านในองค์ ก าร
รัฐวิสาหกิ จแห่ งหนึ่ งในจังหวัด
ชลบุรี

ภาวะผูน้ า
ผูน้ าแบบชี้นา
ผูน้ าแบบสนับสนุน
ผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม
ผูน้ าแบบมุง่ เน้นความสาเร็ จ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณ เพื่อศึ กษาถึงระดับภาวะผูน้ าที่ มีผลต่อความพึงพอใจและขวัญ
กาลังใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานในหน่ วยงานรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่ งในจังหวัดชลบุรี ผูว้ ิจยั ได้กาหนดแนว
ดาเนินการดังรายละเอียดที่จะเสนอตามลาดับ คือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรที่จะศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นพนักงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จานวน
221 คน ใช้วธิ ีการสุ่มแบบสะดวก (convenience sampling) ตามหลักการของ โทโร่ ยามาเน่ (Toro Yamane, 1973)
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 150 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
(1) ตัวแปรอิสระ (independent variable) คื อ ระดับภาวะผูน้ ารู ปแบบต่างๆ ได้แก่ ภาวะผูน้ าแบบชี้ นา
ภาวะผูน้ าแบบสนับสนุน ภาวะแบบมีส่วนร่ วม และภาวะผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ
(2) ตัวแปรตาม (dependent variable) คื อ ระดับความพึงพอใจและขวัญกาลังใจในการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงานในองค์การรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถาม (questionnaires) เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) โดยข้อคาถามในประเด็นต่อไปนี้ คือ เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ตาแหน่ งงานที่ ปฏิ บตั ิ และ
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานในองค์กร
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูน้ า โดยแบบสอบถามเป็ นคาถามปลายปิ ด
ใช้การวัดข้อมูลประเภทมาตราวัดระดับช่วงหรื ออันตรภาคชั้น (interval scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ โดยดัดแปลง
จากศิริภทั ร ดุษฎีววิ ฒั น์ (2555)
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจและขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ในองค์การรัฐวิสาหกิจแห่ งหนึ่ งในจังหวัดชลบุรี โดยแบบสอบถามเป็ นคาถามปลายปิ ด ใช้การวัดข้อมูลประเภท
มาตราวัดระดับช่วงหรื ออันตรภาคชั้น (interval scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ โดยดัดแปลงจากไกรสฤษฏ์ จันทร์ แช่ม
ช้อย (2551) และนริ ศรา บุญเรื อง (2555)
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) โดยผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามให้ผเู ้ ชี่ยวชาญได้พิจารณาตรวจสอบ
เนื้ อหาและโครงสร้างของข้อคาถามของแบบสอบถาม หลังจากนั้นนามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) และเลือก
เฉพาะข้อคาถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 มาใช้เป็ นคาถามในแบบสอบถามจริ ง (ศิริพงศ์ พฤทธิพนั ธุ์, 2557)
ความน่ าเชื่ อถื อในความสอดคล้องระหว่างรายการที่ วดั (inter-item consistency reliability) เป็ นการทดสอบ
ความสอดคล้องของคาตอบที่ ได้จากผูต้ อบแบบสอบถามทุกๆ ข้อที่นามาใช้วดั โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ครอนบาจอัลฟา
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(cronbach’s alpha) จากผลการวิจยั พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์อยูร่ ะหว่าง .814 - .929 แสดงให้เห็นว่าเป็ นเครื่ องมือวัดที่ยอมรับ
ได้ (ศิริพงศ์ พฤทธิพนั ธุ์, 2557)
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี เพื่อขออนุญาตไปยัง
หน่วยงาน ที่ผวู ้ จิ ยั ใช้เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
2. ผูว้ ิจัยดาเนิ น การเก็ บ ข้อ มูล โดยใช้แบบสอบถามกับ ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างตามแบบสะดวก
(convenience sampling) จานวน 150 ชุด และได้รับการตอบกลับมาจานวน 150 ชุด
3. ทาการตรวจสอบความครบถ้วนและความถู กต้องของข้อมูลในแบบสอบถาม กรณี ที่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ผูว้ จิ ยั ได้ให้ผตู ้ อบแบบสอบถามกรอกเพิม่ เติมทันที
4. นาแบบสอบถามที่ ตอบข้อคาถามเรี ยบร้อยแล้วมาลงรหัสและลงข้อมูลข้อ มูลในคอมพิวเตอร์
จากนั้นนาผลข้อมูลมาวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลที่ ได้รับจากแบบสอบถามมาประมวลผลข้อมูล โดยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อคานวนค่าสถิติต่างๆ ทั้งสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุ มานในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรและทดสอบสมมติฐานของการวิจยั
ได้แก่ การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว และการวิเคราะห์ สมการถดถอยพหุ คูณ ณ ระดับ
นัยสาคัญที่ .05

5. สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ผลการวิจยั 2 ลักษณะคือ สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิ บายค่าความถี่
ของข้อมูล และสถิติเชิ งอนุ มานเพื่ออธิ บายสมมติ ฐานและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังแสดงรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. ผลการวิจยั ด้านปั จจัยด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีจานวน 150
คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชายร้อยละ 53.3 ช่วงอายุ 21-30 ปี ร้อยละ 38.0 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
ร้อยละ 54.0 ตาแหน่งพนักงานปฏิบตั ิการร้อยละ 56.7 และมีระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานในองค์กรต่ากว่า 10 ปี ร้อยละ
54.0
2. ด้านระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.93 ) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านแล้วพบว่าทุ กรู ปแบบอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ รู ปแบบภาวะผูน้ าแบบ
สนับสนุนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 3.98 ) รองลงมาคือผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ ( X = 3.94 ) ผูน้ าแบบมี
ส่วนร่ วม ( X = 3.92 ) และผูน้ าแบบชี้นา ( X = 3.87 ) ตามลาดับ
3. ด้านระดับความพึงพอใจและขวัญกาลังใจในการปฏิ บตั ิ งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =
3.90 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านแล้วพบว่าทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านขวัญ
และกาลังใจมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 4.11 ) รองลงมา คือ ด้านความพึงพอใจ ( X = 3.69 ) ตามลาดับ
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4. การทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 ลัก ษณะปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อ ความพึ งพอใจและ
ขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจและขวัญกาลังใจ จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
ปั จจัยส่วนบุคคล
ความพึงพอใจและ
ขวัญกาลังใจการ
ปฏิบตั ิงาน
1. ความพึงพอใจ
2. ขวัญกาลังใจ
*p < .05

เพศ

อายุ

-.08
.60*

15.11*
10.44*

ระดับ
การศึกษา
.67
.57

ตาแหน่งงาน
7.51*
.89

ระยะเวลาที่
ปฏิบตั ิงานในองค์กร
9.81*
3.64*

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิ และ
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานในองค์กรที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน และกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานในองค์กรที่ แตกต่างกัน จะมีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ระดับภาวะผูน้ าที่ แตกต่างกัน จะมี อิทธิ พลต่อความพึงพอใจและขวัญ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของระดับภาวะผูน้ าที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและขวัญกาลังใจใน
การปฏิบตั ิงาน
ความพึงพอใจและขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ระดับภาวะผูน้ า
ความพึงพอใจ
ขวัญและกาลังใจ
B
t
B
t
1. ผูน้ าแบบชี้นา
.08
.90
.21
1.81*
2. ผูน้ าแบบสนับสนุน
.44
3.86*
.03
2.51
3. ผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม
.12
1.10
.04
2.90
4. ผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ
-.04
-.34
.34
1.34*
2
R
.264
.239
2
*p < .05, R = .404, R = .636, F = 24.58
จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับภาวะผูน้ าที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน โดยระดับภาวะผูน้ าที่มีอิทธิพลความพึงพอใจและขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ได้แก่ ผูน้ าแบบสนับ สนุ น ผูน้ าแบบชี้ น า และผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จ ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยระดับภาวะผูน้ ามีระดับความสามารถในการอธิบายความผันแปรต่อความพึง
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พอใจและขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานได้ร้อยละ 40.4 ส่วนอีก 59.6 มาจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นนอกเหนือจาก
การศึกษาครั้งนี้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล
1) ลักษณะปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านอายุ ตาแหน่ งงานที่ ป ฏิ บัติ และระยะเวลาที่ ปฏิ บัติ งานในองค์กรที่
แตกต่ างกัน มี ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บัติง านที่ แ ตกต่างกัน และปั จ จัย ส่ วนบุ ค คลด้านเพศ อายุ และ
ระยะเวลาที่ ปฏิ บตั ิงานในองค์กรที่ แตกต่างกัน มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิงานที่ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 กล่ าวคื อ ด้วยยุท ธศาสตร์ ข ององค์กรที่ ได้มี ก ารปรั บ เปลี่ ยนให้ ส อดคล้อ งกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยให้ความสาคัญกับการสร้างความมัน่ คงในธุรกิ จ การตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการเตรี ยมความพร้อมในการเป็ นผูน้ าธุ รกิ จและธุ รกิ จที่ เกี่ยวเนื่ อง อีกทั้งในเขต
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีเป็ นเขตที่มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและมากที่สุดเป็ นอันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งมีผล
ทาให้พนักงานในหน่วยงานต้องมีการปรับตัวและตื่นตัวอยูต่ ลอดเวลา เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เพื่อให้เกิ ดความพึงพอใจสู งที่ สุด ซึ่ งปั จจัยด้านเพศ อายุ ตาแหน่ งงานที่ ป ฏิ บัติ และระยะเวลาที่ ปฏิ บัติงานใน
องค์กรที่แตกต่างกัน ย่อมมีความสามารถในการตอบสนองที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องอาศัยวุฒิภาวะ อานาจหน้าที่ และ
ประสบการณ์ในการทางานที่แตกต่างกัน ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของกวินทิพย์ พรหมณะ (2556) ที่
ได้ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรศาลแขวงพระนครใต้ พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ
ตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิ และระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของเนาวรัตน์ คาแหง (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่ องขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ
และระยะเวลาการปฏิบตั ิงานองค์กร มีผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
2) ระดับภาวะผูน้ าจะมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่ องจาก พฤติกรรมของผูน้ าแบบแต่ละรู ปแบบจัดเป็ นทฤษฎีผนู ้ าเชิงสถานการณ์ ผูน้ าที่ ดี
ต้องมีความยืดหยุน่ สามารถแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจและ
ขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน ดังนี้
2.1 ผูน้ าแบบสนับ สนุ น เป็ นพฤติ กรรมของผูน้ าที่ มี ลกั ษณะเป็ นมิ ตร สนใจความต้อ งการของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูน้ าแบบชี้นาวางแผนการปฏิบตั ิงาน และตั้งเป้ าหมายไว้ชดั เจน ซึ่งทาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาทราบ
ว่าจะต้องปฏิบตั ิงานอย่างไรให้ประสบความสาเร็ จ
2.2 ผูน้ าแบบมุ่งเน้นความสาเร็ จจะสร้างเป้ าหมายที่ ท้าทายความสามารถและความคาดหวังของ
ผูใ้ ต้บังคับ บัญ ชา ท าให้ผูใ้ ต้บังคับบัญ ชาเกิ ด ความกระตื อรื อ ร้น ในการปฏิ บัติงานในขณะเดี ยวกัน ก็ส ามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างอิสระ ก่อให้เกิดความพึงพอใจและขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
2.3 ผูน้ าแบบมีส่วนร่ วมไม่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจและขวัญกาลังใจในการปฏิ บัติงาน ทั้งนี้
เนื่องจากพฤติกรรมของผูน้ าที่มีการเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น เน้นการมี
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ส่ วนร่ ว มในการปฏิ บัติ งาน แต่ ไม่ ไ ด้ค านึ งถึ งวิธี ที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ขวัญ และก าลัง ใจในการปฏิ บัติ งานที่ แ ท้จริ ง
พนักงานจึงมีส่วนร่ วมมากขึ้นแต่ระดับขวัญและกาลังใจยังคงเท่าเดิม
ผลการวิจยั นี้ สอดคล้องกับทฤษฎีผนู ้ าเชิงสถานการณ์ของโรเบิ ร์ต เฮาส์ ที่ กล่าวว่า พฤติกรรมผูน้ าจะทา
ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเกิดแรงจูงใจและความพยายามที่จะปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ คือ การแนะนาให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
ทราบว่าจะทางานอย่างไรจึงจะประสบความสาเร็ จและได้รางวัลตามที่ตอ้ งการ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของศิริ
ภัทร ดุ ษ ฎี วิวฒั น์ (2555) ที่ ได้ศึกษาเรื่ องภาวะผูน้ าที่ มีผ ลต่อขวัญ และกาลังใจในการปฏิ บัติงานของพนักงาน
ธนาคารออมสิ น ส านัก งานใหญ่ พบว่า ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างภาวะผูน้ าที่ มี ผ ลต่ อ ขวัญ และก าลังใจในการ
ปฏิ บัติ ง านด้านผูน้ าแบบชี้ น า ด้านผู ้น าแบบสนับ สนุ น ด้านผูน้ าแบบมี ส่ ว นร่ ว ม และด้านผูน้ าแบบมุ่ ง เน้น
ความสาเร็ จ มีความสัมพันธ์กบั ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในทิศทาง
เดียวกัน

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ระดับ ภาวะผูน้ ามี อิทธิ พ ลต่อ ความพึ งพอใจและขวัญ กาลังใจในการปฏิ บัติงานแตกต่ างกัน
ดังนั้น ผูบ้ ริ ห ารองค์ก รควรส่ งเสริ ม การให้ก ารฝึ กอบรมให้ค วามรู ้ แ ละทัก ษะในการเป็ นผูน้ า สามารถแสดง
พฤติกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งก่อให้เกิดความพึงพอใจและขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานต่อ
ผูใ้ ต้บัง คับ บัญ ชา ซึ่ งเป็ นส่ ว นส าคัญ ที่ จ ะก่ อ ให้ เกิ ด ความเต็ ม ใจและพร้ อ มทุ่ ม เทแรงกายและแรงใจในการ
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้ได้ผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
(2) นอกจากการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีภาวะผูน้ ามากขึ้นแล้ว ผูบ้ ริ หารยังต้องเรี ยนรู ้เรื่ องการ
จูงใจ เพื่อที่จะสามารถชักจูงให้บุคคลอื่นแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ตนเองอย่างเต็มที่ การจูงใจที่มีประสิ ทธิ ภาพสามารถทาได้หลายวิธี ได้แก่ การตอบสนองความต้องการของบุคคล
ซึ่งการที่จะตอบสนองความต้องการของบุคคลได้น้ นั ผูบ้ ริ หารต้องเรี ยนรู ้ความต้องการประเภทต่างๆ ของบุคคล
เพื่อที่จะสามารถตอบสนองได้ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ การจูงใจยังสามารถทาได้โดยการชักจูง
ให้บุคคลมีความคาดหวังและมีความเชื่ อมัน่ ในผลลัพธ์ที่จะได้รับจากความพยายามของตนเอง การจูงใจโดยให้
ความเสมอภาคในผลตอบแทนจากการทางาน ตลอดจนการจูงใจด้วยการเสริ มแรงเพื่อให้บุคคลมีพฤติกรรมตาม
ประสงค์
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึ กษาภาวะผูน้ าในรู ปแบบอื่ นที่ เสริ มสร้ างความพึงพอใจและขวัญ กาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ทราบความแตกต่างของภาวะผูน้ าที่ได้ศึกษาในครั้งนี้
(2) ควรศึ กษาภาวะผูน้ าที่ พึ งประสงค์ของพนักงานในองค์กร เพื่ อให้ท ราบความต้อ งการของ
พนักงานภายในองค์กร
(3) ควรศึกษาการสร้างความพึงพอใจและขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็ นประโยชน์ในการ
เสริ มสร้างความพึงพอใจและขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
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(4) ควรศึกษาการสร้างความพึงพอใจและขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานในด้านอื่นๆ เพื่อเป็ นข้อมูล
ในการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั ิงานให้ดียงิ่ ขึ้น
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การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการให้ความสาคัญในปั จจัย
ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภค (4C) และ 2) เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ดา้ นช่วงอายุที่มีผลต่อ
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภค (4C) การวิจยั ได้มีการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ ยวในจังหวัดนครราชสี มา รวม 300 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ ขอ้ มูลใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ ยงั ใช้สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) ได้แก่ F-test และการทดสอบรายคู่โดยใช้ Scheffe’s
method
ผลการศึกษาพบว่า 1) นักท่องเที่ ยวให้ความสาคัญในปั จจัยความสะดวกในระดับมาก รองลงมา ได้แก่
ปั จจัยต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ปั จจัยความต้องการของผูบ้ ริ โภค และปั จจัยช่องทางการติดต่อสื่ อสาร 2) ช่วงอายุของ
นักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ปั จจัยช่องทางการ
ติดต่อสื่ อสาร ปั จจัยความต้องการของผูบ้ ริ โภค และปั จจัยต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ยกเว้น ปั จจัยความสะดวก
คาสาคัญ: การตลาด การตลาดในมุมมองผูบ้ ริ โภค การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ABSTRACT
This study is a quantitative research which was conducted with the objective 1) to study the
importance of marketing mix in the consumer perspective (4C) and 2) to study the age-range of demographic
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factors affecting of marketing mix in the consumer perspective (4C). The sample size is 300 tourists in the
Nakhon Ratchasima Province and used a questionnaire to collect data. The descriptive statistics used in data
analysis was based on the percentage, mean and standard deviation, and inferential statistics for data analysis
were Analysis of Variance F-test and pair tested using the Scheffe's method.
A study found 1) Visitors are given a high level of Convenience factor, followed by Customer Cost,
Customer Solution and Communication factors and 2) The age-range of tourists is different affecting of
marketing mix in the consumer perspective the Communication, Customer Solution and Customer cost factors.
Except for Convenience factor.
KEYWORDS: Marketing, Marketing mix in the consumer perspective (4C) and Health Tourism

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
แนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 เติบโตอย่างต่อเนื่ องตามแนวโน้มการขยายตัว
การท่องเที่ยวของโลกด้วยอัตราร้อยละ 5 โดยได้รับปั จจัย ส่ งเสริ มจากการเปิ ดเส้นทางการบินใหม่ๆ ของสายการ
บิ น ต่างๆ ท าให้นักท่ องเที่ ยวมี เป้ าหมายที่ จะเดิ น ทางเข้าสู่ ประเทศไทยเพิ่ มขึ้ น รวมทั้งการส่ งเสริ ม ตลาดการ
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมมากขึ้นคือ กิจกรรม
การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ รองรั บ กลุ่ ม ผู ้สู ง อายุ ได้แ ก่ การท่ อ งเที่ ย วเชิ งสุ ข ภาพ (Health Tourism) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
การแพทย์ (Medical Tourism) การท่องเที่ ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) และการท่องเที่ ยวที่ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม
(Eco-Friendly Tourism) รวมถึงจุ ดเด่ นของประเทศไทยคื อ มี โรงพยาบาลที่ ได้มาตรฐาน มี บุคลากรที่ มีความรู ้
ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทนั สมัย และมีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่เอื้ออานวยซึ่ ง
ถือเป็ นทรัพยากรที่มีค่าและเป็ นแหล่งวัตถุดิบที่หายาก (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ออนไลน์, 2559)
ดังนั้นจึงทาให้การท่องเที่ ยวของประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่ อง ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีรายได้รวม
จากการท่ อ งเที่ ย วประมาณ 2.71 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้ อ ยละ 8.17 จากปี พ.ศ. 2559 โดยเป็ นรายได้จ าก
นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ 1.78 ล้านล้านบาท และรายได้จากนักท่องเที่ ยวไทย 0.93 ล้านล้านบาท ขยายตัวจากปี
ก่อนหน้า ร้อยละ 8.54 และ 7.48 ตามลาดับ โดยเฉพาะการท่ องเที่ ยวธุ รกิ จสปาและการนวดแผนไทย ซึ่ ง เป็ น
กิจกรรมที่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาก (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ออนไลน์, 2559) การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่มีความยัง่ ยืน ( Sustainable ) ทาให้เกิดการบริ หารและจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างรอบคอบ ชาญ
ฉลาด เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้อย่างยัง่ ยืน
และยังก่อให้เกิ ดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อมของประเทศชาติและประชาคม
โลกในระยะยาว (ชนิดา ทวีศรี , ออนไลน์, 2551)
จากความสาคัญดังกล่าวข้างต้นจึงเป็ นที่มาของงานวิจยั เรื่ อง การตลาดการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพ ที่เน้น
ศึ ก ษาในพื้ น ที่ จังหวัด นครราชสี ม า เนื่ อ งจากเป็ นศู น ย์กลางความเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ สังคม และการ
ท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง โดยใช้แนวคิดทฤษฎีปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภค(Kotler, P., 2006) ได้แก่ 1) ปั จจัยความต้องการของผูบ้ ริ โภค(Customer Solution) หมายถึง ผูบ้ ริ โภคจะ
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เลือกใช้บริ การอะไรหรื อกับใคร สิ่ งที่ลูกค้าจะพิจารณาเป็ นหลักคือ คุณค่าหรื อประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับเมื่อเทียบ
กับเงิ นที่ จ่าย ดังนั้นธุ รกิ จต้องเสนอเฉพาะบริ การที่ ตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภคได้อย่างแท้จริ ง 2) ปั จจัย
ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค (Customer Cost) หมายถึง การบริ การต้องมีความคุม้ ค่า ผูบ้ ริ โภคมีความคาดหวังในบริ การสูง
ดังนั้นการตั้งราคาค่าบริ การจะต้องหาราคาที่ผบู ้ ริ โภคยินดีที่จะจ่ายให้ได้ เพื่อนาราคานั้นไปใช้ในการลดค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ทาให้สามารถเสนอบริ การในราคาที่ผบู ้ ริ โภคยอมรับได้ 3) ปั จจัยความสะดวก (Convenience) ผูบ้ ริ โภคจะ
เลือกใช้บริ การกับธุ รกิ จใด ธุ รกิจนั้นต้องสร้างความสะดวกให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ นการติดต่อสอบถามข้อมูลและ
การไปใช้บริ การ หากผูบ้ ริ โภคไปติดต่อใช้บริ การไม่สะดวก ธุ รกิ จจะต้องทาหน้าที่ สร้างความสะดวกด้วยการ
ให้บริ การถึงที่บา้ นหรื อที่ทางานผูบ้ ริ โภค และ 4) ปั จจัยช่องทางการติดต่อสื่ อสาร (Communication) ผูบ้ ริ โภคย่อม
ต้องการได้รับข่าวสารอันเป็ นประโยชน์จากธุรกิจ ในขณะเดี ยวกันผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ งการติดต่อธุ รกิ จเพื่อให้ขอ้ มูล
แสดงความคิดเห็ นหรื อข้อร้องเรี ยน ธุรกิจจะต้องจัดหาสื่ อที่ เหมาะสมกับผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย เพื่อการให้และรับ
ข้อมูลจากผูบ้ ริ โภค ซึ่งการส่งเสริ มการตลาดทั้งหลายจะไม่ประสบความสาเร็ จหากการสื่ อสารล้มเหลว
ดังนั้นเพื่อเป็ นแนวคิดทางด้านการตลาดรู ปแบบใหม่ที่พฒ
ั นาขึ้นมาให้ตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคให้ ม ากที่ สุ ด เพราะปั จ จุ บัน พฤติ ก รรมในการเลื อ กซื้ อ สิ น ค้าและการใช้บ ริ ก ารต่ างๆของผู ้บ ริ โภค
เปลี่ยนไป การวิจยั เรื่ องนี้ จึงเป็ นเรื่ องที่มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั ซึ่ งผลที่ ได้จาก
การวิจยั จะเป็ นประโยชน์ที่จะนาไปประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งสุ ขภาพของประเทศไทยเพื่อเป็ น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ในระดับนานาชาติต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาระดับการให้ความสาคัญในปั จจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภค (4C)
(2) เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ดา้ นช่วงอายุที่มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภค (4C)

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด
การท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ (Health Tourism) เป็ นการท่องเที่ ยวชมสถานที่ ที่สวยงามทางธรรมชาติ และ
วัฒนธรรม ซึ่ งมี วตั ถุประสงค์เพื่อเรี ยนรู ้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อทากิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพหรื อการ
บาบัด รั กษา ฟื้ นฟูสุ ขภาพ โดยเป็ นการท่ อ งเที่ ยวที่ รักษาสุ ขภาพและช่ วยส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้อม (ชนิ ดา ทวีศรี ,
ออนไลน์, 2551) ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพจึ งเป็ นการท่องเที่ ยวรู ปแบบใหม่ที่คนส่ วนใหญ่ให้ความสนใจ
เพราะเป็ นการท่องเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความตึงเครี ยด และจากกระแสของประชากรโลกที่
ให้ความสาคัญกับการดูแลรักษาสุ ขภาพที่มีคุณภาพดี รวดเร็ ว ราคาเหมาะสม ประกอบกับการเดินทางไปสถานที่
ต่างๆ ในปั จจุบันมี ความสะดวกสบาย การท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพจึ งได้รับความนิ ยมมากขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (ณัฐพล วุฒิรักขจร, ออนไลน์, 2559) รวมถึงความเจ็บป่ วยนั้นสามารถเกิดขึ้นกับคนทุกวัยและมีโรค
ใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย ทาให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยบาบัดรักษาโรคต่างๆได้
จากสถานการณ์ ปัจจุบัน ประเทศไทยถื อว่ามี ทรัพยากรทางธรรมชาติ และกาลังการผลิตที่ เอื้ ออานวย
รัฐบาลจึ งได้กาหนดแผนพัฒนาประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางสุ ขภาพนานาชาติ เป็ นแผนระยะยาว (พ.ศ. 2559 1054
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2568) โดยแบ่ งออกเป็ น 4 ผลผลิ ต หลัก ได้แก่ ศู น ย์กลางบริ การเพื่ อส่ งเสริ ม สุ ขภาพ (Health Hub) ศู น ย์กลาง
บริ การสุ ขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริ การวิชาการและงานวิจยั (Academic Hub) และศูนย์กลางยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub) (ณัฐพล วุฒิรักขจร, ออนไลน์, 2559) เพื่อเตรี ยมพร้อมในการรับมือกับความ
ต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นในทุกๆด้านอย่างครอบคลุม
การศึ กษาเส้นทางท่องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพในจังหวัดขอนแก่น (สิ ทธา กองสาสนะ, 2552) พบว่ากิ จกรรม
การท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพประเภทสปาและการนวดสุ ขภาพเป็ นรู ปแบบกิ จกรรมที่ นักท่ องเที่ ยวสนใจมากที่ สุด
รองลงมา ได้แก่ การฝึ กจิ ตสมาธิ และการเสริ มสุ ขภาพความงาม นอกจากนี้ (อิสวัต อยู่วิวฒั น์, 2553) ได้ศึกษา
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่มีสถานภาพที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริ การ
ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การแตกต่างกัน ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพด้านราคาแตกต่างกัน ผูใ้ ช้บริ การที่ มีการศึ กษาที่ แตกต่างกันมี อิท ธิ พ ลต่อพฤติ กรรมการท่ องเที่ ยวเชิ ง
สุขภาพ ด้านช่องทางการให้บริ การ ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านพนักงานผูใ้ ห้บริ การ แตกต่างกัน
ปั จจัยที่ มีผลต่อประสบการณ์ ของนักท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ วัฒนธรรม และสุ ขภาพ (ธันยา พรหมบุรมย์
และนฤมล กิมภากรณ์, 2558) พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญด้านสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานที่
ด้านความคุ ม้ ค่าของเงิ น ด้านกิ จกรรมการท่ องเที่ ยว ด้านอาหารและเครื่ องดื่ ม และด้านบุ คลากรที่ แนะนาการ
ท่ องเที่ ยว ดังนั้น จากการรวบรวมแนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิจัยในอดี ตที่ เกี่ ยวข้องน ามาสร้างกรอบแนวคิ ด
สาหรับงานวิจยั เรื่ องการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อวิเคราะห์ตวั แปรอิสระ คือ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสงสุ ด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ ส่ งผลต่อตัวแปรตามคือ
ปั จจัยส่ ว นประสมการตลาดในมุ ม มองของผูบ้ ริ โ ภค ประกอบด้วย ความต้อ งการของผูบ้ ริ โภค ต้น ทุ น ของ
ผูบ้ ริ โภค ความสะดวก และช่องทางการติดต่อสื่ อสาร แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาดังกรอบ
แนวคิดการวิจยั ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
 เพศ
 อายุ
 ระดับการศึกษาสูงสุด
 อาชีพ
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 สถานภาพ

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4C)
 Customer Solution (ความต้องการของผูบ้ ริ โภค)
 Customer Cost (ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค)
 Convenience (ความสะดวก)
 Communication (ช่องทางการติดต่อสื่ อสาร)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. สมมติฐานการวิจัย
H0 ปั จจัยประชากรศาสตร์ดา้ นช่วงอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
มุมมองของผูบ้ ริ โภคไม่แตกต่างกัน
H1 ปั จจัยประชากรศาสตร์ดา้ นช่วงอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
มุมมองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 แบบแผนการวิจยั การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบของการ
วิจัยเชิ งส ารวจ (Survey Research) ท าการศึ ก ษาประชากรในเขตพื้ น ที่ จังหวัด นครราชสี ม า เนื่ อ งจากจังหวัด
ดังกล่าวเป็ นศูนย์กลางความเจริ ญ เติบโตทางเศรษฐกิ จ สังคม และการท่องเที่ ยวของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนล่าง อีกทั้งประชากรยังมีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่อครัวเรื อนสู งสุ ดในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ คือ 26,376.3
บาท (สานักงานสถิติแห่งชาติ, ออนไลน์, 2559)
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักท่องเที่ยวมีช่วงอายุ 40 ปี ขึ้นไป เนื่ องจาก
ประชากรกลุ่มดังกล่าวส่ วนใหญ่มีความมัน่ คงทางด้านหน้าที่ การงานและฐานะทางการเงิน (บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จากัด, ออนไลน์, 2559) การกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวณของ (W.G.
Cochran, 1953) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 90% ซึ่ ง จะได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 68 ตัวอย่าง แต่ผวู ้ จิ ยั มีระยะเวลาการเก็บ
ข้อมูลระหว่างเดื อนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จึงทาการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดระยะเวลาและได้
ทั้งหมดรวมจานวน 300 ตัวอย่าง แสดงสูตรการคานวณ ดังนี้
𝑷(𝟏−𝑷)(𝒁)𝟐

โดยที่

แทนค่า

n
P
Z
d

n=
𝒅𝟐
= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
= สัดส่วนของประชากรที่ตอ้ งการจะสุ่ม กาหนดจากค่าสถิติในอดีตส่วนใหญ่ใช้ร้อยละ 50
= ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 90% (Z=1.645)
= ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 10%
n=

0.5(1−0.5)(1.645)2
0.102

= 67.65 หรื อ 68 ตัวอย่าง
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้แบบอาศัยความน่ าจะเป็ น (Probability sampling) โดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยพิจารณาจากลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ เลือกให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั (วารสารกรมวิทยาศาสตร์ , ออนไลน์, 2555)
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5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา ได้แก่
(1) ตัวแปรอิ สระ (Independent Variable) คื อ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ
(2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คื อ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุ ม มองของผูบ้ ริ โภค
ได้แก่ ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ความสะดวก และช่องทางการติดต่อสื่ อสาร
5.4 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaires)
จากผูท้ ี่มีช่วงอายุ 40 ปี ขึ้นไป เนื่ องจากประชากรกลุ่มดังกล่าวส่ วนใหญ่มีความมัน่ คงทางด้านหน้าที่การงานและ
ฐานะทางการเงิน (บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด, ออนไลน์, 2559) และบางส่วนอยูใ่ นช่วง
เกษียณอายุการทางาน ซึ่งประชากรแต่ละกลุ่มจะมีศกั ยภาพในการตัดสิ นใจใช้บริ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิ ง
สุ ขภาพ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยใช้เครื่ องมือแบบสอบถามเก็บ
รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมู ล ผูว้ ิจัยจะนาข้อมูล ที่ ได้รวบรวมจากแบบสอบถามมาประมวลผลข้อมูลด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อคานวณค่าสถิติต่างๆ ทั้งสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และใช้ส ถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน ด้ว ยการวิเคราะห์ ค วามแปรปรวน (Analysis of Variance:
ANOVA) ได้แ ก่ F-test หากพบว่า มี ค วามแตกต่ างกัน จะท าการทดสอบรายคู่ โ ดยใช้ Scheffe’s method เพื่ อ
ทดสอบความแตกต่างรายคู่

6. สรุ ปผลการวิจัย
6.1 ข้ อมูลประชากรศาสตร์
ประชากรที่ทาการศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 65 และเพศชายจานวน
105 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 สถานภาพส่วนใหญ่ สมรส/อยูด่ ว้ ยกัน จานวน 168 คน คิดเป็ นร้อยละ 56 โดยมีอายุอยู่
ระหว่าง 40-49 ปี มากที่สุดจานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.7 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 145 คน คิด
เป็ นร้อยละ 48.3 ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.7 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ในช่วง 15,000-29,999 บาท จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.7
6.2 การศึกษาระดับการให้ ความสาคัญในปัจจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค (4C)
ปั จจัยความต้องการของผูบ้ ริ โภค ที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ พบว่า การให้
ความสาคัญโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.68) โดยให้ความสาคัญ กับการท่องเที่ ยวเชิงสุ ขภาพเพื่อผ่อนคลาย
จากความเครี ยดในการทางานในระดับมาก และรู ปแบบในการบริ การที่หลากหลายครบวงจรในระดับมากเช่นกัน
(𝑥̅ = 3.98 และ𝑥̅ = 3.74) ตามลาดับ
ปั จจัยต้นทุนของผูบ้ ริ โภค ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว่า การให้ความสาคัญ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.99) โดยให้ความสาคัญในด้านค่าใช้จ่ายที่มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า
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และบริ การที่ ได้รับในระดับมาก และด้านค่าใช้จ่ายมีความคุม้ ค่ากับเวลาที่ สูญเสี ยไปในระดับมากเช่นกัน (𝑥̅ =
4.04 และ 𝑥̅ = 4.01) ตามลาดับ
ปั จจัยความสะดวก ที่ ส่งผลต่ อการตัด สิ น ใจในการท่ อ งเที่ ยวเชิ งสุ ข ภาพ พบว่า การให้ ความสาคัญ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 4.17) โดยให้ความสาคัญในด้านความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพใน
ระดับมากที่ สุด และด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ ท่องเที่ ยว เช่น ความสะอาดถูกต้องตามหลักอนามัย และมี
บรรยากาศดี ในระดับมากที่สุดเช่นกัน (𝑥̅ = 4.26 และ 𝑥̅ = 4.25) ตามลาดับ
ปั จจัยช่องทางการติดต่อสื่ อสาร ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ พบว่า การให้ความสาคัญโดยรวม
อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.64) โดยให้ความสาคัญใน 2 ด้านที่ มีความสาคัญระดับมากเท่ ากันคือ การได้รับข้อมูล
ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพผ่านช่องทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์และการได้รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
เชิ งสุ ข ภาพจากการประชาสั ม พัน ธ์ ผ่ านสื่ อ อื่ น ๆ เช่ น วิท ยุ โทรทัศ น์ หนังสื อ พิ ม พ์ และแผ่ น พับ (𝑥̅ = 3.75)
รองลงมาคือ ต้องการให้ผปู ้ ระกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพนาเสนอโปรแกรมใหม่ๆอยูเ่ สมอในระดับ
มาก (𝑥̅ = 3.67)
6.3 การศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านช่ วงอายุที่มีผลต่ อปัจจัยการตลาดการท่ องเที่ยวเชิงสุ ขภาพใน
มุมมองของผู้บริโภค
ปั จจัยประชากรศาสตร์ดา้ นช่วงอายุของนักท่องเที่ยวที่แตกต่าง มีผลต่อปั จจัยการตลาดการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพในมุมมองของผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ปั จจัยช่องทางการติดต่อสื่ อสาร ปั จจัยความต้องการของผูบ้ ริ โภค และ
ปั จจัยต้นทุนของผูบ้ ริ โภค แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.06 ยกเว้นปั จจัยความสะดวก แสดงดังตารางที่
1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าสถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในมุมมองของผูบ้ ริ โภค
ปัจจัยการตลาดการท่ องเทีย่ วเชิงสุ ขภาพ
ในมุมมองของผู้บริโภค

F
จากการคานวณ

Sig.
P –value

ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค
ความสะดวก

4.312
3.088
.906

.014*
.047*
.405

ช่องทางการติดต่อสื่ อสาร

12.329

.000*

7.596

.001*

รวม

ที่มา : จากผลการสารวจ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 และการคานวณ ; *p<0.06

7. ผลการทดสอบสมมติฐานและการอภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมติฐาน
H0 ปั จจัยประชากรศาสตร์ดา้ นช่วงอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภคไม่แตกต่างกัน
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H1 ปั จจัยประชากรศาสตร์ดา้ นช่วงอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน
ตารางที่ 2 ค่าสถิติเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามอายุที่แตกต่างกัน
F
ผลการทดสอบ
ปัจจัยการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค
จากการ
P –value
สมมติฐาน
คานวณ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
4.312
.014
ปฏิเสธ H0
ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค
3.088
.047
ปฏิเสธ H0
ความสะดวก
.906
.405
ปฏิเสธ H1
ช่องทางการติดต่อสื่ อสาร
12.329
.000
ปฏิเสธ H0
รวม
7.596
.001
ปฏิเสธ H0
ที่มา :จากผลการสารวจ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 และการคานวณ ; *p<0.06

จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวมค่า F ที่ได้จากการคานวณ อยูใ่ นขอบเขตที่ปฏิเสธ H0 หรื อยอมรับ H1
โดยมีค่า P –value น้อยกว่า 0.06 หมายถึง ปั จจัยประชากรศาสตร์ดา้ นช่วงอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยส่วน
ประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.06
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภค ได้แก่ ปั จจัยความต้องการผูบ้ ริ โภค ปั จจัยต้นทุ นของผูบ้ ริ โภค และปั จจัยช่องทางการติดต่อสื่ อสาร
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.06 ยกเว้นด้านความสะดวก
เมื่อทาการวิเคราะห์ผลต่างของค่าสถิติเปรี ยบเที ยบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนประสมการตลาดใน
มุมมองของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่ พบว่า มีความแตกต่างกันในปั จจัยความต้องการผูบ้ ริ โภค ปั จจัย
ต้นทุนของผูบ้ ริ โภค และปั จจัยช่องทางการติดต่อสื่ อสาร แสดงดังตารางที่ 3 4 และตารางที่ 5 ดังนี้
ตารางที่ 3 ค่าสถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยความต้องการของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่
ปัจจัยความต้ องการ
อายุ
อายุ
ของผู้บริโภค
40 - 49
50 – 59
60 ขึ้นไป
ค่าเฉลี่ย
3.7118
3.7879
3.1774
40 – 49
3.7118
-.07611
.53435*
50 – 59
3.7879
.61046*
60 ขึ้นไป
3.1774
-
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จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ช่ ว งอายุ 40 – 49 ปี และ 50 – 59 ปี ให้ ร ะดั บ
ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภค ในปั จจัยความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากกว่า
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
ตารางที่ 4 ค่าสถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยต้นทุนของผูบ้ ริ โภค จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่
ปัจจัยต้ นทุน
อายุ
อายุ
ของผู้บริโภค
40 - 49
50 – 59

40 – 49
50 – 59
60 ขึ้นไป

ค่าเฉลี่ย
4.0721
3.9672
3.7016

4.0721
-

3.9672
.10489
-

60 ขึ้นไป
3.7016
.37045*
.26556
-

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 40 – 49 ปี ให้ระดับความสาคัญต่อปั จจัยส่วน
ประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภค ในปั จจัยต้นทุนของผูบ้ ริ โภคมากกว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่มีช่วง
อายุ 50 – 59 ปี และอายุ 60 ปี ขึ้นไป
ตารางที่ 5 ค่าสถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยช่องทางการติดต่อสื่ อสาร จาแนกตามอายุเป็ นรายคู่
ปัจจัยช่ องทาง
อายุ
อายุ
การติดต่ อสื่อสาร
40 - 49
50 – 59
60 ขึ้นไป

40 – 49
50 – 59
60 ขึ้นไป

ค่าเฉลี่ย
3.7953
3.6141
2.9097

3.7953
-

3.6141
.18115
-

2.9097
.88562*
.70446*
-

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ช่ ว งอายุ 40 – 49 ปี และ 50 – 59 ปี ให้ ร ะดับ
ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภค ในปั จจัยช่องทางการติดต่อสื่ อสารมากกว่า
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
การอภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การตลาดการท่องเที่ ยวเชิงสุ ขภาพนั้นผลการศึ กษาสามารถอภิปรายผลได้โดย ช่วงอายุที่
แตกต่างกันมีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของนักท่องเที่ยวซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้บริ การ ได้แก่ ปั จจัยความ
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ต้องการผูบ้ ริ โภค ปั จจัยต้นทุนของผูบ้ ริ โภค และปั จจัยช่องทางการติดต่อสื่ อสารแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ระดับ 0.06 ยกเว้น ปั จจัย ความสะดวก ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิจัยของ นิ ฤมน ค าเอี่ ยม (2553) ที่ ศึ ก ษา
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ลักษณะประชาศาสตร์ดา้ นช่วงอายุที่
แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ ยวเชิงสุ ขภาพแตกต่างกัน แต่เมื่อทาการเปรี ยบเที ยบปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดจากมุมมองของผูใ้ ห้บริ การดังที่ อิสวัต อยูว่ วิ ฒั (2553) ได้ศึกษา ปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ จะพบว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ ยวเชิ ง
สุขภาพไม่ต่างกัน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการให้บริ การ และด้านการส่งเสริ มการตลาด
ดังนั้นจากผลการวิจยั เมื่อนาปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของผูใ้ ห้บริ การและผู ้รับบริ การมา
เปรี ยบเทียบกันจะพบว่ามีการให้ความสาคัญในแต่ละปั จจัยแตกต่างกัน การดาเนิ นธุรกิจจึงควรมีการทาการศึกษา
ความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพที่เป็ นผูร้ ับบริ การต้องการ และศึกษาถึงความพร้อมและความสามารถ
ในการให้บริ การของธุรกิจ เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้บริ การของธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การมากที่สุด

8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) นักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่ ให้ระดับ ความสาคัญ ต่อ ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดในมุมมองของ
ผูบ้ ริ โภค ในปั จจัยความสะดวกมากที่ สุด (𝑥̅ = 4.17) ดังนั้น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะสถาน
ประกอบการที่ให้บริ การเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ควรมีการร่ วมมือและประสานงานกันเพื่อพัฒนาพื้นที่
ในเขตจังหวัดนครราชสี มาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจรทั้งด้านสุขภาพและวัฒนธรรม
(2) ปั จ จัย ต้น ทุ น ของผู ้บ ริ โ ภค ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจในการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ พบว่ า
นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.99) และพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อนอยู่ในช่วง 15,000-29,999 บาท ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรมีเกณฑ์การกาหนดราคาให้มีความเหมาะสมกับ
กาลังการจ่ายของนักท่ องเที่ ยว โดยราคาการให้บ ริ การจะต้องมี การเขี ยนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไว้อย่างชัดเจน
สาหรับการบริ การประเภทต่างๆ การตั้งราคาควรมีความหลากหลาย เหมาะสมกับการบริ การและคุม้ ค่ากับเวลาที่
ผูร้ ับบริ การสูญเสี ยไป
(3) ปั จ จัยความต้อ งการผูบ้ ริ โ ภค ที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจในการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ พบว่า
นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.68) โดยให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ
เพื่อผ่อนคลายจากความเครี ยดในการทางานและมีรูปแบบในการบริ การที่ หลากหลายครบวงจรในระดับมาก
เช่นกัน ดังนั้นสถานประกอบการที่ให้บริ การเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพควรมีการเพิ่มทางเลือกของกิจกรรม
เพื่อผ่อนคลายความเครี ยดของผูร้ ับบริ การ เช่น จากเดิมเป็ นธุรกิจที่ให้บริ การสปาสมุนไพร อาจเพิ่มเติมทางเลือก
เช่ น การฝึ กโยคะ การนั่งสมาธิ เพื่ อบริ ห ารร่ างกาย บริ ห ารสมอง และช่ วยฝึ กสมาธิ ซึ่ งมี ส่วนช่ วยผ่อนคลาย
ความเครี ยดได้
(4) ปั จจัยช่องทางการติดต่อสื่ อสาร ที่ ส่งผลต่อการท่ องเที่ ยวเชิ งสุ ขภาพ พบว่า นักท่ องเที่ ยวให้
ความสาคัญโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ = 3.64) โดยเฉพาะการได้รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพผ่าน
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ช่องทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์และการได้รับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากการประชาสัมพันธ์ผา่ น
สื่ ออื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรมีการนาเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวที่แปลก
ใหม่และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั มีการจัดการส่งเสริ มการตลาดอย่างสม่าเสมอ และสื่ อสารผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย เพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามและการเข้าถึงข้อมูลของนักท่องเที่ยวและผูท้ ี่สนใจ
(5) การใช้บริ การการท่องเที่ยวทั้งเชิงสุ ขภาพและวัฒนธรรมนั้น ส่ วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวจะเดินทาง
ในช่วงวันหยุดร่ วมกับกลุ่มเพื่อนหรื อครอบครัว ดังนั้นจึงมีนกั ท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุต่างกัน สถานประกอบการจึง
ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวในช่วงอายุต่างๆ เช่น ช่วงอายุ
40-49 ปี ส่วนใหญ่สุขภาพร่ างกายยังแข็งแรงอาจนาเสนอกิจกรรม ปั่ นจักรยาน แอโรบิค โยคะ การเสริ มความงาม
ต่างๆ หรื อกิ จกรรมที่ ทาให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว จะทาให้รู้สึกผ่อนคลาย ส่ วนนักท่องเที่ ยวที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
หรื ออยูใ่ นวัยเกษียณ อาจนาเสนอกิจกรรมที่ ผ่อนคลายและเสริ มสุ ขภาพ เช่น การเดิน การร้องเพลง การถ่ายภาพ
การปลูกต้นไม้ หรื อกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริ มให้ระบบไหลเวียนเลือด การทางานของปอดและหัวใจ
ดีข้ ึน
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการศึกษานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริ การการท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพในประเทศไทย เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการให้บริ การในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ ยว และเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของรัฐบาลที่ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางสุ ข ภาพ
นานาชาติ
(2) ควรมี การศึ กษาด้ว ยวิธีอื่ น ๆ มาปรั บ ใช้เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัยต่ างๆ ที่ ส่ งผลต่อ ความต้องการการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึกมากยิง่ ขึ้น
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อความพึงพอใจในการใช้ บริการ
ล่องเรือ “ซีเบสครู ซ์เซอร์ ”
FACTOR OF MARKETING MIX (7Ps) INFLUENCES ON CUSTOMER
SATISFACTION OF “SEE-BASS CRUISE” IN SONGKHLA
รสกร แก้วเมือง
เศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
E-mail: rotsakorn.888@gmail.com
ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์
เศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
บทคัดย่อ
วัต ถุประสงค์ข องการวิจัยในครั้ งนี้ คื อ 1) เพื่ อศึ กษาระดับความพึ งพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การ
ล่องเรื อ”ซี เบสครู ซ์เซอร์ ” 2) เพื่อศึ กษาระดับอิทธิ พลของปั จจัยส่ วนประสมทางที่ มีต่อความพึงพอใจในการใช้
บริ การล่องเรื อ”ซีเบสครู ซ์เซอร์ ” ของประชากรในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรใน
จังหวัดสงขลาจากทั้งสิ้ นจานวน 228 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย
แบบเส้นตรงพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่าด้านมีความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การล่องเรื อ ”ซี เบสครู ซ์เซอร์ ” โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก (𝑥̅ =3.67, SD = 0.75) นอกจากนี้ ผลที่ได้พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อ
ระดับของความพึงพอใจในทุ กด้านและพบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการ
โดยรวมของผูบ้ ริ โภค โดยปั จจัยส่ วนบุคคลที่ มีอิทธิ พลมากที่ สุด (β = 0.36) ด้านกระบวนการ (β = 0.23) ราคา
(β = -0.07) ลัก ษณะทางกายภาพ (β = 0.07) การส่ งเสริ ม การตลาด (β = -0.05) ผลิ ต ภัณ ฑ์ (β = -0.03) และ
ช่องทางในการจัดจาหน่าย (β = -0.02) ตามลาดับ
คาสาคัญ: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจของลูกค้า

ABSTRACT
The purpose of this research were 1) to study the level of customer satisfaction of “See-Bass Cruise”
in Songkhla and 2) to study the influence of marketing mix factor on customer satisfaction of “See-Bass
Cruise” in Songkhla. The samples used in this research were 228 customers of “See-Bass Cruise”.
Questionnaire was used to collect data. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, average,
standard deviation, and multiple regression analysis.
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The result of this research found that the level of customer satisfaction of “See-Bass Cruise” in
Songkhla was high (𝑥̅ =3.56, SD = 0.68). For the result of hypothesis testing, it found that each factor of
marketing mix affects the overall satisfaction of consumer of “See-Bass Cruise” in Songkhla. The highest effect
was from the factor of personnel (β =0.36), followed by process (β =0.23), price (β =-0.07), physical
appearance (β =0.07), marketing promotion (β =-0.05), products (β =-0.03), and channels of distribution (β =0.02), respectively.
KEYWORDS: Marketing Mix, Customer Satisfaction

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ร้านอาหาร เป็ นอีกหนึ่ งธุรกิจพื้นฐานที่ อยูค่ ู่กบั สังคมไทย และเป็ น ธุรกิจหนึ่ งที่เกี่ยวเนื่ องกับ ภาคการ
ท่องเที่ยว ดังนั้นทาให้พฤติกรรมและความต้องการการบริ โภคอาหารของผูบ้ ริ โภคก็มีความหลากหลายมากขึ้นไม่
เพียงแต่ความอร่ อยของรสชาติอาหารเท่านั้นแต่ ผูบ้ ริ โภคในทุกวันนี้ ยอมจ่ายค่าอาหารราคาแพง เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
“ประสบการณ์ ” ในการดื่ มด่ ากับ รสชาติ อาหาร – บริ การ บรรยากาศของสถานที่ และช่ วงเวลาของการอยู่กับ
ครอบครัว หรื อคนรู ้ใจ จึงทาให้ธุรกิจร้านในประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มสู งขึ้น เห็นได้จากจานวนร้านอาหารที่
มีการมาจดทะเบี ยน 430 ราย เพิ่มสู งขึ้นจากช่วงไตรมาตรแรกของปี ที่ ผ่านมา คิดเป็ น 3.37% (กรมพัฒนาธุรกิ จ
การค้า,2560) จากอัตราการเติบโตเห็ นได้วา่ ธุ รกิจมีการเจริ ญเติบโตมาอย่างต่อเนื่ อง จึ งทาให้ผปู ้ ระกอบการราย
ใหม่ ๆได้มีการคิดรู ปแบบธุ รกิ จร้านอาหารออกมามากมายหลากหลายรู ปแบบ อาทิ เช่น ร้านอาหารบนดาดฟ้ า
ร้านอาหารใต้น้ า ร้านอาหารบนเรื อ เป็ นต้น เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั และใน
ปั จ จุ บัน จังหวัด สงขลาได้มี การเปิ ดร้ านอาหารประเภทหนึ่ งซึ่ งเกิ ดขึ้ น บนเรื อ ที่ กาลังได้รับความนิ ยม เพราะ
ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ไม่เพียงแต่ตอ้ งการความอร่ อยของรสชาติอาหารเท่านั้น จึงทาให้ผปู ้ ระกอบการรายใหม่ คิด
รู ปแบบการทาร้านอาหารที่ ให้มีความหลากหลายตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคในปั จจุบนั ที่ ตอ้ งการพักผ่อนไปพร้อมกับ
การรับประทานอาหารจึงมีผปู ้ ระกอบการได้ทาธุรกิจเกี่ยวกับการล่องเรื อไปตามผืนน้ าสองทะเลสงขลา ถ่ายรู ปกับ
พญานาคพ่นน้ า ชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามของเกาะหนู ฟังดนตรี สด รับประทานอาหารค่ากลางทะเล ชื่นชมไปกับ
แสงสี ของทะเลยามค่าคืน ชมพระอาทิ ตย์ลบั ฟ้ า ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศสุ ดโรแมนติก พร้อมกับรับประทาน
อาหารค่ าบนเรื อซี เบสครู ซ์เซอร์ สาหรับธุ รกิ จเรื อซี เบส ครู ซ์เซอร์ ถือได้ว่าเป็ นธุ รกิ จเปิ ดใหม่ในสงขลาที่ ตอบ
โจทย์ผบู ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก รวมทั้งยังเป็ นกิจการที่มีรายรับสู งสุ ดและมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจประเภทเดียวกัน
ในจังหวัดสงขลา นอกจากผูบ้ ริ โภคได้รับประทานอาหารผ่อนคลายไปกับบรรยากาศที่แสนจะน่าหลงใหลแล้ว ใน
ส่วนของตัวเรื อนั้นยังมีสไตล์การออกแบบตกแต่งที่ ออกแนว โมเดิร์น เรี ยบหรู เปิ ดโล่งรับกับมุมมอง 360 องศา
ไม่มีหลังคา และที่ ก้ นั ออกแนวโมเดิร์น ซึ่ งร้านอาหารอาหารประเภทนี้ ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ในปั จจุบนั อย่างมาก จึงเป็ นกระแสความต้องการของผูบ้ ริ โภค ที่ตอ้ งการจะรับประทานอาหารนอกบ้านพร้อมกับ
ผ่อนคลายไปกับบรรยากาศธรรมชาติจึงเป็ นโอกาสให้ธุรกิ จร้านอาหารบนเรื อขยายตัวสู่ ตลาดระดับกลางซึ่ งมี
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงส่ งผลต่อความต้องการในธุรกิจร้านอาหารบนเรื อที่เพิ่มสู งขึ้น
ด้วย และพื้นที่ในเขตอาเภอเมืองสงขลา เป็ นพื้นที่ที่มีการขยายตัวของประชากรสูงขึ้นประกอบกับในเขตพื้นที่น้ นั
ไม่มีธุรกิจร้านอาหารบนเรื อ
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จากงานวิจยั ที่ผ่านมาส่ วนใหญ่ได้ทาการศึกษาพฤติกรรม ส่ วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจ
ของลู ก ค้าที่ ใ ช้ บ ริ ก ารร้ านอาหารประเภทต่ าง ๆ ได้แ ก่ ร้ าน ริ ว ชาบู ชาบู (วิไ ลวรรณ บุ ญ วิ เซ็ น ต์, 2556)
ร้ านอาหารแฟรนไชส์ (สรอรรถ ปานอุด มลักษณ์ , 2557) การใช้บ ริ ก ารร้ านอาหารที่ ใช้โ ปรแกรมสั่งอาหาร
อัตโนมัติในกรุ งเทพมหานคร (ขวัญพงศ์ พันธ์เจริ ญวรกุล, 2558) ส่ วนงานวิจยั ครั้งนี้ จะมุ่งเน้นในการหาระดับ
อิทธิ พลของปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การล่องเรื อรับประทาน
อาหาร ในจังหวัดสงขลา ซึ่ งผลการวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการและผูส้ นใจในการธุรกิจร้านอาหาร
และเป็ นแนวทางในการประกอบธุรกิจต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริ การล่องเรื อ”ซีเบสครู ซ์เซอร์” ของประชากร
ในจังหวัดสงขลา
(2 ) เพื่อศึกษาระดับอิทธิพลของปั จจัยส่วนประสมทางที่มีต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การล่องเรื อ ”
ซีเบสครู ซ์เซอร์” ของประชากรในจังหวัดสงขลา

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยส่ วนประสมทาง
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่งเสริ มการตลาด
- ด้านบุคคล
- ด้านลักษณะทางกายภาพ
- ด้านกระบวนการ

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของลูกค้ าในการใช้
บริการล่องเรือ”ซีเบสครู ซ์เซอร์ ”

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาค้นคว้าวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อความพึงพอใจการใช้
บริ การล่องเรื อ”ซีเบสครู ซ์เซอร์ ” ของประชาชนในจังหวัดสงขลา โดยใช้เครื่ องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary data) เป็ นการวิจยั ใช้แบบสอบถาม ตามการกาหนดกรอบในการทาวิจยั ประเภทของการวิจยั เชิง
สารวจ (Survey research)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดสงขลา
กลุ่ ม ตัว อย่าง ได้แก่ ลู ก ค้าที่ ใช้/ เคยใช้บ ริ ก ารล่ อ งเรื อ ”ซี เบสครู ซ์เซอร์ ” โดยขนาดตัว อย่างที่ ใ ช้ใ น
การศึ กษา จานวน 228 คน เนื่ องจากไม่ทราบจานวนของผูใ้ ช้บริ การล่องเรื อ”ซี เบสครู ซ์เซอร์ ” ของประชาชนใน
จังหวัดสงขลาที่แน่นอน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากร
ของ W.G.cochran (1953) โดยได้กาหนดระดับความแปรปรวนสู งสุ ดคือ P =.25% และ q = 75% กาหนดระดับ
ความเชื่อมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5%
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
การศึกษาครั้งนี้ แบ่งตัวแปรเป็ น 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม รายละเอียดดังนี้
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ าย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการใช้บริ การล่องเรื อ”ซีเบสครู ซ์เซอร์”
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การล่องเรื อ”ซี เบส
ครู ซ์เซอร์” ของประชากรในจังหวัดสงขลา ซึ่งผูว้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน รายละเอียดดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสองถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Check list)
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงาน ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ โดยข้อมูลส่วนนี้ ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้
เครื่ อ งมื อ ประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คื อ 1 = เห็ น ด้วยน้อ ยที่ สุด 5 = เห็ น ด้วยมากที่ สุ ด
ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้บริ การล่องเรื อ”ซี เบสครู ซ์เซอร์ ” โดยข้อมูลส่ วนนี้ ผูว้ ิจัยได้ใช้
เครื่ องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) เช่นเดียวกับส่วนที่ 2
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาปั จจัยอิทธิ พลของปั จจัยส่ วนประสมทางที่มีต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การล่องเรื อ ”ซี
เบสครู ซ์เซอร์ ” ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามผูบ้ ริ โภค โดยนาแบบสอบถามไปดาเนิ นการ
สอบถามกับกลุ่มเป้ าหมายในเขตสงขลาด้วยตนเอง
งานวิจยั นี้ ได้มีการทดสอบความเที่ ยง (Validity) และความเชื่ อถื อได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม
ก่ อนน าไปใช้งานจริ ง โดยผูว้ ิจัยได้ทาการตรวจสอบคาถามในแบบสอบถาม เพื่ อให้ครอบคลุม และตรงกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย จากนั้น ได้มีการทดลองแจกแบบสอบถาม (Pilot Survey) จานวน 10 ชุ ด กับบุ คคล
ทัว่ ไปที่ เคยใช้บริ การล่องเรื อ ”ซี เบสครู ซ์เซอร์ ” เพื่อทดสอบความเข้าใจ และนาข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุ ง
แบบสอบถาม เพื่อให้ผทู ้ าแบบสอบถามมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้จดั ส่งแบบสอบถามให้
อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้ อหา การจัดเรี ยงคาถาม ลักษณะของคาถาม รวมถึงภาษาที่
ใช้ในแบบสอบถาม พร้อมทั้งมีการปรับปรุ ง แก้ไข และเพิ่มเติมคาถามในแบบสอบถามให้ตรงกับประเด็นที่ศึกษา
ให้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะดาเนินการเก็บข้อมูลจริ ง
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
- การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น โดยใช้ ค วามถี่ (Frequencies) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)
- การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และระดับความพึงพอใจในการใช้
บริ การล่องเรื อ”ซีเบสครู ซ์เซอร์ ” โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิเคราะห์ ข้อมูลอนุมาน
- วิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจการใช้บริ การล่องเรื อ”ซี
เบสครู ซ์ เซอร์ ” ของประชากรในจัง หวัด สงขลา โดยใช้การวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คู ณ Multiple regression
analysis

5. สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริ การล่องเรื อ”ซี เบสครู ซ์
เซอร์” ของประชาชนในจังหวัดสงขลา” จาแนกตามลักษณะการวิเคราะห์ขอ้ มูล รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ตัวแปรที่ศึกษา
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
81
35.5
หญิง
147
64.5
อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
27
11.8
21-30 ปี
116
50.9
31-40 ปี
68
29.8
มากกว่า 40 ปี
17
7.5
ตัวแปรที่ศึกษา
จานวน
ร้อยละ
สถานภาพ
โสด
86
37.7
สมรส
142
62.3
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
40
17.5
ปริ ญญาตรี
164
71.9
สูงกว่าปริ ญญาตรี
24
10.5
อาชีพ
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
103
45.2
พนักงานบริ ษทั เอกชน
60
26.3
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
27
11.8
นักเรี ยน/ นักศึกษา
38
16.7
รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
28
12.3
10,001-20,000 บาท
54
23.7
20,001-30,000 บาท
71
31.1
มากกว่า 30,000 บาท
75
32.9
ตารางที่ 1 ผลการวิจยั ลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็ นเพศชายร้อยละ 35.5 และเพศ
หญิงร้อยละ 64.5 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 50.9 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่สมรส คิดเป็ นร้อยละ 62.3 โดยกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อย
ละ 71.9 โดยมีอาชีพข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 45.2 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และมีรายได้
ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 32.9 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และระดับความพึงพอใจในการใช้บริ การ
ล่องเรื อ”ซีเบสครู ซ์เซอร์ ”
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์
1.รสชาติของอาหาร
2.ความสดใหม่ของอาหาร
3.ความหลากหลายของเมนูอาหาร
4.การแสดงดนตรี และโชว์ต่าง ๆ เข้ากับการล่องเรื อ
5. คุณภาพของอาหาร
รวม
ด้ านราคา
1. ความเหมาะสมของราคากับวัตถุดิบที่ใช้
2. ความคุม้ ค่าของรสขาติอาหารกับราคา
3. ราคาค่าอาหารและบริ การ
4. ราคาของอาหารเมื่อเทียบกับร้านอื่น
รวม
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1.มีความสะดวกในการติดต่อจองโต๊ะ
2. ความสะดวกในการเดินทางมาร้าน
3. เวลาเปิ ด-ปิ ดของร้านในการให้บริ การ
รวม
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
1.มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่ อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2. ส่วนลดพิเศษช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศการขึ้นปี ใหม่ วันเกิด
3. การมอบสิ ทธิพิเศษกับสมาชิก
4.โปรโมชัน่ ส่วนลดร่ วมกับเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ
รวม
ด้ านบุคลากร
1. พนักงานให้บริ การด้วยความยิม้ แย้ม แจ่มใส สุภาพ และเป็ นมิตร
2. ความกระตือรื อร้นในการให้บริ การของพนักงาน
3.ความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงาน
4. ความสะอาดของการแต่งกายของพนักงาน
รวม
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ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

4.08
3.90
4.14
4.46
3.92
4.10

0.811
0.931
0.810
0.588
0.692
0.519

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

3.98
4.14
4.18
3.96
4.07

0.910
0.695
0.656
0.682
0.496

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.27
4.33
4.25
4.28

0.596
0.632
0.793
0.490

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.52
2.83
2.05
1.92
2.58

0.964
1.169
1.286
1.205
0.872

มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย

4.22
4.19
4.22
4.09
4.18

1.010
0.922
0.635
0.728
0.465

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
1.มีความปลอดภัยของท่าเทียบเรื อ
2.บรรยากาศรอบ ๆ บริ เวณที่ล่องเรื อมีความเหมาะสม เช่น อากาศดี
3.มีรูปแบบการจัดสถานที่ภายในเรื ออย่างเป็ นสัดส่วน
4.แสงสว่างภายในเรื อเพียงพอ
5.มีความสะอาดของห้องน้ าบนเรื อ
6.มีอุปกรณ์ช่วยชีวติ บนเรื อ
รวม
ด้ านกระบวนการ
1.มีระบบการจองเรื อที่แม่นยา
2.กระบวนการสัง่ อาหารและเครื่ องดื่ม การรับคาสัง่ และการเสิ ร์ฟ
3. การจัดลาดับคิวการให้บริ การลูกค้า
4. เติมอาหารในชั้นบุฟเฟต์สม่าเสมอ
5..ระบบการชาระเงินค่าบริ การ
6.มีความเหมาะสมของระยะเวลาในการล่องเรื อ
7. การหาข้อมูลในการใช้บริ การ
รวม
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ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

แปลผล

4.28
4.55
4.27
4.07
3.89
3.74
4.13

0.644
0.588
0.627
0.616
0.755
0.732
0.365

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

4.08
4.21
4.03
3.52
3.78
3.82
3.66
3.87

0.628
0.648
0.818
0.888
0.838
0.808
0.893
0.472

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

1. ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.519 เมื่อ
พิจารณาปั จจัยย่อยพบว่า อันดับแรก คือ การแสดงดนตรี และโชว์ต่าง ๆ เข้ากับการล่องเรื อ อันดับสอง คือความ
หลากหลายของเมนูอาหาร และอันดับสาม คือ รสชาติของอาหาร
2. ด้านราคา โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.496 เมื่ อพิจารณา
ปั จจัยย่อยพบว่า อันดับแรก คือ ราคาค่าอาหารและบริ การ อันดับสอง คือ ความคุม้ ค่าของรสขาติอาหารกับราคา
และอันดับสาม คือ ความเหมาะสมของราคากับวัตถุดิบที่ใช้
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมากที่สุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.490 เมื่ อพิจารณาปั จจัยย่อยพบว่า อันดับแรก คือ ความสะดวกในการเดิ นทางมาร้าน อันดับสอง คื อ มีความ
สะดวกในการติดต่อจองโต๊ะ และอันดับสุ ดท้ายที่มีค่าคะแนนระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ เวลาเปิ ด-ปิ ดของ
ร้านในการให้บริ การ
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ระดับน้อย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.871
เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อยพบว่า อันดับแรก คือมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่ อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง เช่น วิทยุ สื่ อแผ่น
อันดับสอง คือ ส่ วนลดพิเศษช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศการขึ้นปี ใหม่ วันเกิ ด และอันดับสุ ดท้าย คือโปรโมชัน่
ส่วนลดร่ วมกับเครื อข่ายโทรศัพท์มือถือ
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5. ด้านบุคคล โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.465 เมื่อพิจารณา
ปั จจัยย่อยพบว่า อันดับแรก คือ ความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงานและพนักงานให้บริ การด้วยความยิม้ แย้ม แจ่มใส
สุภาพ และเป็ นมิตร อันดับสอง คือ ความกระตือรื อร้นในการให้บริ การของพนักงานอันดับสาม คือความสะอาด
ของการแต่งกายของพนักงาน
6. ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.365
เมื่อพิจารณาปั จจัยย่อยพบว่า อันดับแรก คือ บรรยากาศรอบ ๆ บริ เวณที่ ล่องเรื อมีความเหมาะสม เช่น อากาศดี
อันดับสอง คือ มีความปลอดภัย อันดับสาม คือ มีรูปแบบการจัดสถานที่ภายในเรื ออย่างเป็ นสัดส่วน
7. ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.472 เมื่ อ
พิจารณาปั จจัยย่อยพบว่า อันดับแรก คือ กระบวนการสั่งอาหารและเครื่ องดื่ม การรับคาสั่ง และการเสิ ร์ฟ อันดับ
สอง คือ มีระบบการจองเรื อที่ แม่นยา อันดับสาม คือ การจัดลาดับคิวการให้บริ การลูกค้า และลาดับสุ ดท้าย คือ
การให้บริ การเติมอาหารบุฟเฟต์
ตารางที่ 3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริ การล่องเรื อ”ซี เบสครู ซ์เซอร์ ” ของ
ประชากรในจังหวัดสงขลา
B
ค่าสัมประสิ ทธิการถดถอย ลาดับที่
t
p
คะแนนมาตรฐาน (β)
1.66
3.97
0.00
ค่ าคงที่ (Constant)
1. ผลิตภัณฑ์
0.03
0.03
6
0.26
0.79
2. ราคา
0.09
0.07
3
0.90
0.37
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย 0.03
0.02
7
0.24
0.81
4. ส่งเสริ มการตลาด
0.06
0.05
5
0.63
0.60
5. บุคคล
0.39
0.36
1
4.44*
0.00
6. ลักษณะทางกายภาพ
0.08
0.07
4
0.89
0.37
7. กระบวนการ
0.28
0.23
2
3.03*
0.00
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจการใช้บริ การล่องเรื อ”ซี เบสครู ซ์เซอร์ ”
ของประชาชนในจังหวัดสงขลา พบว่า ปั จจัยด้านบุ คคล (β = 0.36, t = 4.44) และปั จจัยด้านกระบวนการ เป็ น
ปั จจัยที่สาคัญ (β = 0.23, t = 3.03) มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า นัน่ แสดงว่าการที่ลูกค้าจะมาใช้
บริ การล่องเรื อ ซี เบส ครู ซเซอร์ ลูกค้ามี การพิจารณาจากปั จจัยด้านบุ คคลเป็ นลาดับ แรกโดยพิจารณาจากการ
ให้บริ การที่ดีของพนักงาน ความน่าเชื่อถือของพนักงาน เป็ นต้น รองลงมาได้แก่ ปั จจัยด้านกระบวนการอาทิเช่น
ความรวดเร็ วในการให้บริ การ ระบบการให้บริ การที่ ชดั เจน สาหรับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัด
จาหน่ าย การส่ งเสริ ม การตลาด และลัก ษณะทางกายภาพของธุ รกิ จไม่ ได้เป็ นปั จจัย ส าคัญ ที่ ลู กค้าใช้ในการ
พิจารณาเลือกใช้บริ การล่องเรื อ”ซีเบสครู ซ์เซอร์” ของประชาชนในจังหวัดสงขลา
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6. อภิปรายผล
จากการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจการใช้บริ การล่องเรื อ”ซี เบส
ครู ซ์เซอร์” ของประชากรในจังหวัดสงขลา ผูว้ จิ ยั ขอเสนอการอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
ผลการวิจัย พบว่าปั จ จัย ด้า นบุ ค คลมี อิ ท ธิ พ ลเชิ งบวกต่ อ ความพึ งพอใจของลู ก ค้า นั่น แสดงว่าการ
ให้บริ การที่ดีของพนักงาน เช่น พนักงานที่มีบุคลิกภาพน่าเชื่อถือ รู ปร่ างหน้าตาดี มีความสุภาพอ่อนน้อม มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี สร้างความรู ้สึกเป็ นกันเองกับลูกค้า มีความซื่ อสัตย์จริ งใจสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้ การให้คาแนะนาเกี่ยวกับอาหารและเครื่ องดื่มใหม่ ๆ ส่ งผลต่อระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ส่ วน
ปั จจัยด้านกระบวนการมีอิทธิ พลในเชิ งบวกเนื่ องจากบริ การล่องเรื อ”ซี เบสครู ซ์เซอร์ ” มีมาตรฐานความสะอาด
ความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ (พรพิมล อารี ประเสริ ฐกุล, 2550) ศึกษา
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การร้านบ้านไร่ กาแฟ ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดบริ ก ารร้ า นบ้า นไร่ ก าแฟอยู่ใ นระดับ มาก ได้แ ก่
กระบวนการ บุคคล ลักษณะทางกายภาพ และผลิตภัณฑ์ ส่ วนปั จจัยที่ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ได้แก่ ช่องทางการจัดจาหน่าย ราคา และการส่งเสริ มการตลาด

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) จากการศึกษาพบว่า ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล และด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อความ
พึงพอใจการใช้บริ การล่องเรื อ ”ซี เบสครู ซ์เซอร์ ” มาก ดังนั้นต้องรักษามาตรฐานให้มีความมัน่ คงเพื่อตอบสนอง
ความต้อ งการของลู กค้า ส่ วนด้านที่ มี ค่าน้อ ย คื อ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ด้านช่ อ งทางการจัดจ าหน่ าย ลักษณะทาง
กายภาพ และส่งเสริ มการตลาดควรมีการปรับปรุ งพัฒนาให้มีความทันสมัยเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากยิง่ ขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง สัมภาษณ์จาก
กลุ่มตัวอย่างโดยตรง จะทาให้ได้ขอ้ มูลที่มีคุณภาพ
(2) ในการศึ กษาครั้งต่อไป ควรศึ กษาและวิจยั ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อความพึง
พอใจในระดับน้อยและน้อยที่ สุด เช่น ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ลักษณะทางกายภาพ และส่ งเสริ มการตลาด
อาจจะเป็ นการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เท็จจริ ง

8. กิตติกรรมประกาศ
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การศึกษาฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทบารุ ง
สมอง และเพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ที่ มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทบ ารุ งสมอง ของนิ สิต คณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุ รกิ จ มหาวิท ยาลัยทักษิ ณ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใน
การศึกษา คือ นิ สิตระดับชั้นปริ ญญาตรี ของคณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
เคยซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทบารุ งสมองแล้ว จานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยง ความน่าเชื่อถือ และมีการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้ อหาจากผูท้ รงคุณวุฒิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่าลักษณะประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21-25 ปี ศึกษาอยูใ่ นชั้นปี ที่ 3 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท โดยเพศและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนิ สิตที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์อาหารเสริ มประเภทบ ารุ งสมอง ขณะที่ อายุและชั้น ปี การศึ กษาที่ แตกต่างกัน มี ผลต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ออาหารประเภทบารุ งสมองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 โดยปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผล
เชิงบวกต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ประเภทบารุ งสมองนิ สิตกลุ่มนี้ ในขณะที่นิสิตไม่ค่อย
ให้ความสาคัญในปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย การส่งเสริ มการตลาดและปั จจัยด้านราคา
คาสาคัญ: ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทบารุ งสมอง กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ ส่วนประสมทางการตลาด
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ABSTRACT
The objectives of this study are to investigate decision-making processes to purchase neurotrophic
supplements and the marketing mix factors affecting to the decision making process of undergraduate in
Faculty of Economics and Business Administration, Thaksin University.
The samples of this quantitative research are undergraduate students studying in Faculty of
Economics and Business Administration, Thaksin University who had purchased the neurotrophic supplements
already totally 400 samples, by using purposive sampling. The data collected by using questionnaires which
had done reliability and accuracy checked by professors. The Descriptive Statistics such as Percentage, Mean
and Standard Deviation are used to analyze the individual data of the sample.
The study found that respondents were mostly female at age 21-25, studying in 3rd year, monthly
income below 5,000 baht. The different of gender and monthly income is not affected to decision making
process to purchase the neurotrophic supplements whilst, the different of age and year of study is significantly
affected at 0.05 level. The products factors positively influences with decision making process to purchase the
neurotrophic supplements while other factors including place, promotion and price are not important.
KEYWORDS: Neurotrophic Supplements, Decision Making Processes, Marketing Mix

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
อาหารเป็ นหนึ่ งในปั จจัย 4 ที่ สาคัญ ที่ ทุกคนควรรับประทานให้ครบตามหลักโภชนาการในปริ มาณ
เพียงพอ เนื่ องจากอาหารประกอบด้วยสารอาหารต่างๆ ที่ จะช่วยให้ร่างกายมีกาลังสาหรับใช้ชีวิตประจาวันได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพราะสารอาหารแต่ละประเภทมีหน้าที่ของตัวเองในการดูแลการทางานของอวัยวะต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกร่ างกาย ดัง นั้น เราจึ งจ าเป็ นต้อ งได้รั บ สารอาหารอย่างครบถ้ว นทั้ง 5 หมู่ ในปริ ม าณที่
เหมาะสม โดยสารอาหารประกอบด้วย คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ โปรตีน ซึ่ งมีส่วนช่วยให้มนุ ษย์
ได้รับ สารอาหารที่ ครบถ้วน และยังช่ วยควบคุ ม้ การท างานของร่ างการได้ดีข้ ึ น และที่ สาคัญ อี กอย่างหนึ่ งต่ อ
ร่ างกายมนุ ษย์ คื อ น้ า หากร่ างการขาดน้ าร้ อยละ 20 ของร่ างกายอาจถึ งขั้น เสี ยชี วิตได้ น าจึ งมี ความสาคัญต่ อ
ร่ างกาย โดยร่ างกายสามารถรั บ น้ าจากการดื่ ม น้ าสะอาดและอาหารที่ มี น้ าเป็ นส่ วนประกอบ แต่ ในปั จ จุ บัน
ผูบ้ ริ โภคผูบ้ ริ โภคยังไม่หยุดหาสิ่ งดีๆเพื่อสุขภาพ โดยการเลือกรับประทานอาหารเสริ ม เพื่อเพิ่มสารอาหารที่ดีเข้า
สู่ร่างกายของตัวทุกคนเอง
ด้วยความใส่ ใจในด้านสุ ขภาพที่เพิ่มมากขึ้นของผูบ้ ริ โภคอาหารเสริ มหรื อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจึงเริ่ ม
เป็ นได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย เนื่ องจากว่ายุคนี้ เป็ นยุคของข้อมูลข่าวสาร ผูบ้ ริ โภคจึ งรับรู ้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ
สิ นค้าและบริ การ ได้รวดเร็ วกว่าในอดีต ตลอดจนมีแหล่งในการจับจ่ายสิ นค้าได้หลากหลายช่องทาง อาทิ ซื้อจาก
ร้านค้า สั่งซื้อทางไปรษณี ย ์ อินเตอร์เน็ต หรื อแม้แต่ผ่านช่องทางการขายตรง ทาให้ง่ายต่อการแสวงหาสิ นค้าที่คิด
ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารนับเป็ นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สุขภาพที่หา
ซื้ อง่ายจากช่องทางที่ หลากหลาย และเป็ นที่ นิยมในฐานะเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้สุขภาพดี ข้ ึน และเห็ นผล
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ความเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น อย่างชัดเจน โดยผูบ้ ริ โภคมี ความวิตกกังวลว่าร่ างกายอาจจะได้รับ สารอาหารไม่
ครบถ้วนหรื อกลัวเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ในขณะที่ผบู ้ ริ โภคบางส่วนมีความเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารช่วยรักษาโรค
ช่วยให้ร่างกายสมส่วนและมีผิวพรรณที่สวยงามขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารก็จะมีอยูห่ ลายประเภท เช่น ประเภท
เสริ มความงาม ประเภทเพื่อสุ ขภาพ ประเภทลดน้ าหนัก และประเภทบารุ งสมอง การเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารของผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่มกั จะขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคได้รับทราบจากสื่ อโฆษณา และจากบุคคลรอบข้าง
โดยอาจจะไม่ได้ศึกษาข้อมูล ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารนั้นก่อนตัดสิ นใจซื้อหรื อบริ โภค
จากข้อมูลในตลาดอาหารเสริ มความงามในไทยพบว่ามีมูลค่าราว 1.4 หมื่นล้านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
21% ของมูลค่าตลาดอาหารเสริ มทั้งหมด ซึ่ งในช่วงปี 2554-2558 มีการเติบโตเฉลี่ยสะสมสู งถึง 12% ต่อปี โดยมี
สิ นค้าขายดีอยูใ่ นกลุ่มของ ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวและผลิตภัณฑ์ลดน้ าหนัก อย่างไรก็ตามคาดการณ์วา่ การเติบโตเฉลี่ย
ของตลาดนี้ มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2559-2560 จะลดลงเพียง 8-9% ต่อปี เท่านั้น เนื่ องจากเป็ นสิ นค้าที่ กลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคหลักเป็ นกลุ่มวัยรุ่ นและวัยเริ่ มต้นเข้าทางานที่ มีรายได้ยงั ไม่สูงมากนัก และผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ มีสัดส่ วน
ลดลงตามโครงสร้างประชากร ซึ่งจะลดลงเหลือ 35% ภายในปี 2563 (จาก 80% ในปี 2554) ประกอบกับสิ นค้าเริ่ ม
อิ่มตัวในกลุ่มผูบ้ ริ โภคหลัก แต่การบริ โภคของประชากรกลุ่มนี้ แต่การบริ โภคของกลุ่มนี้ ยงั สู งกว่าการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทบารุ งสมอง ซึ่ งมี กลุ่มผูบ้ ริ โภคดังกล่าว ซึ่ งเป็ นประชากรวัยเรี ยนและวัยเริ่ มต้น
ทางาน เป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักเช่นกัน โดยพบว่า การบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทบารุ งสมองของคน
กลุ่มนี้ จะไม่ค่อยสนใจบริ โภคผลิตภัณฑ์บารุ งสมอง
จากประเด็นข้างต้นจะเห็ นได้วา่ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะกลุ่ม และ
ถึงแม้วา่ จะมีช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลาย แต่ก็ยงั ไม่สามารถเพิ่มอัตราการเติบโตได้เท่าที่ควร จึงมีความ
เป็ นไปได้วา่ ผูป้ ระกอบการ ต้องคานึ งถึงปั จจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ อันจะสามารถปรับปรุ งหรื อ
กาหนดกลยุทธ์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริ งของผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปั จจัยทางด้านส่ วน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
ดังนั้น ผูท้ าการวิจยั จึ งได้สนใจที่ จะทาการศึกษาถึง “อิทธิ พลของส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทบารุ งสมองของนิ สิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ” เพื่อจะได้รับรู ้ในส่วนของปั จจัยหรื อกระบวนการที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารประเภทอาหารเสริ มบารุ งสมอง และสามารถนาไปแก้ไขหรื อปรับปรุ ง เพื่อที่จะใช้ในการดาเนินงานได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทบารุ งสมองของนิ สิตมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
(2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทบารุ งสมอง
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
3.รายได้
4. ระดับชั้นปี
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2550; Kotler, 2003)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด

กระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารประเภทบารุงสมองขออง
นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตสงขลา
(นธกฤษ วันต๊ะเมล์, 2555)
1.การรับรู ้ถึงความต้องการ
2.การค้นหาข้อมูล
3.การประเมินทางเลือก
4.การตัดสิ นใจซื้อ
5.พฤติกรรมหลังการซื้อ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์การศึ กษาวิจัย เรื่ อ ง ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ ส่ งผลต่ อ กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทบารุ งสมองของนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ผูว้ ิจยั จึงได้มีการกาหนดแบบแผนการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยกาหนด
ขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ นิสิตในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิ สิตในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาที่ ซ้ื อ/ เคยซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทบารุ งสมอง
การกาหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เนื่ องจากไม่ทราบจานวนประชากรผูท้ ี่ซ้ือ/ เคยซื้ อผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารประเภทบารุ งมอง ที่แน่นอน ดังนั้นจึงใช้การกาหนดขนาดตัวอย่างกรณี ที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอนจากสูตร ของ W.G. Cochran (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2552) โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ 95% และค่าสัดส่วน
ของผูท้ ี่ซ้ือ/ เคยซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทบารุ งมอง 50 % จากจานวนประชากรทั้งหมด ดังนี้
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𝑃(1−𝑃)𝑍 2
𝑑2

แทนค่า P = 0.50, Z = 1.96, d = 0.05
ดังนั้น n =

(0.5)(1−0.5)1.962
0.052

n = 384.16
ในการวิจัย ครั้ งนี้ ได้ข นาดกลุ่ ม ตัว อย่างจากการค านวณ 385 คน เพื่ อ ป้ องกัน ข้อ มู ล ผิ ด พลาดหรื อ
แบบสอบถามที่ ไม่สมบูรณ์จึงได้เพิ่มจานวนกลุ่มตัวอย่างอีก 15 คน รวมเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 400 คน (ชนากานต์
บุญนุช และคณะ, 2554)
เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
เลือกตัวอย่างเป็ นนิสิตที่เคยรับประทานผลิตภัณฑ์บารุ งสมองแล้วเท่านั้น
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาโดย ตัว
แปรอิ สระ (Independent Variables) ประกอบด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และปั จ จัยส่ วนประสมทาง
การตลาด (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ , 2550; Kotler, 2003) สาหรับตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ กระบวนการ
ตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์เสริ ม อาหารประเภทบ ารุ งสมองของนัก ศึ กษามหาวิท ยาลัย ทักษิ ณ วิท ยาเขตสงขลา
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การรับรู ้ถึงความต้องการ 2) การค้นหาข้อมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การ
ตัดสิ นใจซื้อ 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (นธกฤษ วันต๊ะเมล์, 2555)
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้คือแบบสอบถาม ซึ่งผูว้ จิ ยั แบ่งคาถามออกเป็ น 3
ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล จานวน 5 ข้อ โดยมีลกั ษณะตั้งข้อคาถามเป็ นแบบเลือกคาตอบ
ตามตัวเลือกที่กาหนด เพื่อช่วยในการอภิปรายผล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามปั จจัยส่ วนประสมการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจานวน 31 ข้อ โดยมี
ลักษณะตั้งข้อคาถามเป็ นการเลือกคาตอบแบบประเมินค่า 5 ระดับ คือมากที่ สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด เพื่อช่วยในการอภิปรายผล ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริ มการขาย
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทบารุ งสมอง จานวน 21
ข้อ โดยมีลกั ษณะตั้งข้อคาถามเป็ นการเลือกคาตอบแบบประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากที่ สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่ สุด เพื่อช่ วยในการอภิ ปรายผล ได้แก่ ด้านการรั บรู ้ถึงความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการ
ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสิ นใจซื้อ และด้านพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
งานวิจยั นี้ มีการทดสอบความเที่ยง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามก่อน
น าไปใช้ง านจริ ง โดยผู ้วิ จัย ได้ท าการตรวจสอบค าถามในแบบสอบถาม เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม และตรงกับ
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วัตถุ ป ระสงค์ของงานวิจัย จากนั้น ได้มี การทดลองแจกแบบสอบถาม (Pilot Survey) จานวน 10 ชุ ด กับ นิ สิต
มหาวิทยาลัยทักษิณทัว่ ไป เพื่อทดสอบความเข้าใจ และนาข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุ งแบบสอบถาม เพื่อให้
ผูท้ าแบบสอบถามมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้จดั ส่งแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อ
ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้ อหา การจัดเรี ยงคาถาม ลักษณะของคาถาม รวมถึงภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม
พร้อมทั้งมีการปรับปรุ ง แก้ไข และเพิ่มเติมคาถามในแบบสอบถามให้ตรงกับประเด็นที่ศึกษาให้มีความสอดคล้อง
กับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะดาเนินการเก็บข้อมูลจริ ง
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึ กษาส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่ งผลต่อ กระบวนการตัดสิ น ใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์เสริ ม อาหาร
ประเภทบารุ งสมองของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผูท้ าวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยการแจกแบบสอบถามกลุ่มกับตัวอย่างที่เคยใช้หรื อรับประทานผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทบารุ งสมอง โดย
จะมีการสอบถามเบื้องต้นก่อนว่าเคยรับประทานผลิตภัณฑ์บารุ งสมองบ้างหรื อไม่ เพื่อเป็ นการคัดกรองคาตอบให้
ได้ขอ้ มูลที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถาที่ ได้จากลุ่มตัวอย่างมาทาการรวบรวมรวบรวม และทาการประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติคือ SPSS และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับขั้นตอนดังนี้
13.1 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผูว้ จิ ยั ทาการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
ในแบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออกไป
13.2 การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มาลงรหัสตามที่ได้กาหนดไว้
13.3 นาแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วไปบันทึกลงในโปรแกรมประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ทางสถิติประมวลผลข้อมูล โดยในการวิจยั ครั้งนี้ใช้ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Level of Significance)
13.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลในแบบสอบถาม จะทาการวิเคราะห์หาค่าสถิติต่างๆ

5. สรุ ปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่ อง ส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่ งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณ ฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทบารุ งสมองของนิ สิตคณะเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จาแนกตามลักษณะการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา และรายได้
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
จานวน
เพศ
ชาย
153
หญิง
247
อายุ
15- 20 ปี
105
21-25 ปี
272
26-30 ปี
23
ระดับชั้นปี
ปี 1
63
ปี 2
74
ปี 3
146
ปี 4
117
รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
221
5,000-10,000 บาท
123
10,001-15,000 บาท
5

ร้ อยละ
38.5
61.8
26.3
68.0
5.8
15.8
18.5
36.5
2.93
55.3
30.8
1.3.

ตารางที่ 1 ผลการวิจยั ลักษณะประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็ นเพศชายร้อยละ 38.3 และเพศ
หญิงร้อยละ 61.8 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงอายุ 26-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 68.0 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
โดยกลุ่มตัวอย่างกาลังศึกษาชั้นปี ที่ 3 คิดเป็ นร้อยละ 36.5 และมีรายได้ต่อเดือน 5,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ
55.3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
ตารางที่ 2 วิ เคราะห์ ก ระบวนการตัด สิ น ใจซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์ เสริ ม อาหารประเภทบ ารุ ง สมองของนิ สิ ต คณะ
เศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ
ค่ า
ระดับความ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
คิดเห็น
มาตรฐาน

กระบวนการตัดสินใจ
การรับรู้ ถึงความต้ องการ
การมีทศั นคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์อาหารบารุ งสมองในปั จจุบนั
การรับรู ้วา่ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารบารุ งสมองทาให้ความจาดี
การรับรู ้วา่ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารบารุ งสมอง ช่วยทาให้คิดได้เร็ วยิง่ ขึ้น
การรับรู ้ถึงคุณสมบัติและประโยชน์ของอาหารเสริ มบารุ งสมอง
การรับรู ้ถึงความน่าเชื่อถือได้ของตราสิ นค้า
รวม
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3.72
3.49
3.51
3.49
3.70
3.58

1.072
0.850
0.858
1.076
1.084
0.649

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ค่ า
ระดับความ
ค่ าเฉลีย่ เบี่ยงเบน
คิดเห็น
มาตรฐาน

กระบวนการตัดสินใจ
การค้ นหาข้ อมูล
การค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์จากอินเตอร์เน็ต
การค้นหาข้อมูลจากประสบการณ์ของผูท้ ี่เคยใช้
การค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
การค้นหาข้อมูลจากกลุ่มอ้างอิง เช่น เพื่อน คนในครอบครัว
รวม
การประเมินทางเลือก
มีความสนใจและตั้งใจที่จะซื้ออาหารเสริ มชนิดแคปซูลเพื่อบารุ งสมอง
มีความสนใจและตั้งใจที่จะซื้ออาหารเสริ มชนิดน้ าเพื่อบารุ งสมอง
จะตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยดูจากยีห่ ้อหรื อตราผลิตภัณฑ์เป็ นเกณฑ์
จะตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยดูจากบรรจุภณั ฑ์ที่เหมาะสม ไม่ชารุ ด
รวม
การตัดสินใจ
ความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑ์
มีการค้นหาและเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าด้วยตัวเอง ก่อนตัดสิ นใจซื้อ
พิจารณาจากการประชาสัมพันธ์สินค้าและการอัพเดทข้อมูล
พิจารณาจากรู ปลักษณ์และบรรจุที่มีความสวยงาม
พิจารณาจากความสะดวก รวดเร็ ว ง่ายต่อการซื้อผลิตภัณฑ์
รวม
พฤติกรรมหลังการซื้อ
ท่านได้รับความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์บารุ งสมอง
ท่านจะกลับมาซื้อหรื อบอกให้ผอู ้ ื่นซื้อในภายหลัง เมื่อพบว่าใช้แล้วดี
ท่านจะเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ทนั ที เมื่อท่านใช้แล้วผลิตภัณฑ์น้ นั ไม่ดีจริ ง
รวม

3.76
3.69
3.38
3.79
3.65

1.105
1.014
1.140
1.128
0.612

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.55
3.47
3.68
3.85
3.64

1.086
1.090
1.192
1.055
0.649

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.53
3.62
3.75
3.29
3.50
3.84

1.124
0.923
0.892
1.187
1.204
0.643

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.57
3.57
3.96
3.70

1.071
1.166
1.113
0.806

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์ กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทบารุ งสมอง
ของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ รายละเอียดดังนี้
1. การรับรู ้ถึงความต้องการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.649 พิจารณาปั จจัยย่อยพบว่า อันดับแรก คือ การมีทศั นคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์อาหารบารุ งสมองในปั จจุบนั อันดับ
สอง คือ การรับรู ้ถึงความน่าเชื่อถือได้ของตราสิ นค้า และอันดับสาม คือ การรับรู ้วา่ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารบารุ ง
สมอง ช่วยทาให้คิดได้เร็ วยิง่ ขึ้น
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2. การค้นหาข้อมูล โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์ระดับมาก ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.612
พิจารณาปั จจัยย่อยพบว่า อันดับแรก คือ การค้นหาข้อมูลจากกลุ่มอ้างอิง เช่น เพื่อน คนในครอบครัว อันดับสอง
คือ การค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารบารุ งสมองจากอินเตอร์ เน็ต และอันดับสาม คือ การค้นหาข้อมูลจาก
ประสบการณ์ของผูท้ ี่เคยใช้
3. การประเมินทางเลื อก โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ
0.649 พิจารณาปั จจัยย่อยพบว่า อันดับแรก คือ ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์โดยดูจากบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสม ไม่ชารุ ด
อันดับสอง คือ ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยดูจากยี่ห้อหรื อตราผลิตภัณฑ์เป็ นเกณฑ์ และอันดับสาม คือ ประเมิน
จากความสนใจและตั้งใจที่จะซื้ออาหารเสริ มชนิดแคปซูลเพื่อบารุ งสมอง
4. การตัด สิ น ใจโดยภาพรวมมี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.643
พิจารณาปั จจัยย่อยพบว่า อันดับแรก คือ พิจารณาจากการประชาสัมพันธ์สินค้าและการอัพเดทข้อมูล อันดับสอง
คือ มีการค้นหาและเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าด้วยตัวเอง ก่อนตัดสิ นใจซื้อ และอันดับสาม คือ วิถีชีวติ ของท่านมีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุ งสมอง เนื่องจากมีความสะดวก
5. พฤติกรรมหลังการซื้ อ โดยภาพรวมมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.806 พิจารณาปั จจัยย่อยพบว่า อันดับแรก คือ ท่านจะเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ทนั ที เมื่อท่านใช้แล้วผลิตภัณฑ์น้ นั ไม่ดี
จริ ง อันดับสอง คือ ท่านได้รับความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์บารุ งสมอง และท่านจะกลับมาซื้ อหรื อบอกให้ผอู ้ ื่น
ซื้อในภายหลัง เมื่อพบว่าใช้แล้วดี
ตารางที่ 3 ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทบารุ ง
สมองของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ
Model
Unstanderdized
Standardized
t
Sig.
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
1.326
0.191
6.952
0.000
Constant
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
0.268
0.043
0.281
6.185
0.000
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
0.038
0.027
0.067
1.392
0.165
ปั จจัยด้านการส่งเสริ มทางการตลาด
0.054
0.162
0.055
0.335
0.738
ปั จจัยด้านราคา
0.271
0.147
0.295
1.838
0.067
- ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่ งผลเชิงบวกต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทบารุ ง
สมอง อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.01 ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ว่าในการซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทบารุ ง
สมอง กลุ่มนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณให้ความสาคัญทางด้านผลิตภัณฑ์
- ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้านราคา ส่งผลเชิงบวกต่อการ
ซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทบารุ งสมอง อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ว่าในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทบารุ งสมอง กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณไม่ค่อยให้ความสาคัญในด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย การส่งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้านราคา
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6. อภิปรายผล
การศึ กษาเรื่ อง ส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ประเภทบ ารุ งสมองของนิ สิ ตคณะเศรษฐศาสตร์ และบริ ห ารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยทักษิ ณ สามารถอภิ ป รายผล
รายละเอียดดังนี้
1. สิ่ งที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารบารุ งสมองส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์จาก
กลุ่มอ้างอิง เช่น เพื่อน หรื อ มีการค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ นิ ภาพร รุ่ งสว่าง
(2551) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของคอน
ลาเจน ซึ่งพบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมคอนลาเจนมากที่สุด คือ เพื่อน หรื อ คน
รู ้จกั
2. การศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4Ps ของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารบารุ งสมองของกลุ่มนิ สิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า กลุ่มนิ สิตได้ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์มาเป็ นลาดับแรก สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์ (2554) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ แรงจูงใจและปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าและบริ การของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยระบุวา่ ปั จจัยทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าลาดับแรกได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นกลุ่ มนักศึ กษาที่ บ ริ โภคผลิ ต ภัณ ฑ์เสริ ม อาหารบ ารุ งสมอง
เนื่ อ งจากสรรพคุ ณ ของผลิ ต ภัณ ฑ์ ดังนั้น บริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต และผูจ้ ัด จ าหน่ ายควรมี ก ารส่ งเสริ ม ในปั จ จัย ทางด้าน
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ โดยการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
จากกการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ดังนี้
(1) ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ข อบเขตของการศึ ก ษาเฉพาะกลุ่ ม ผู ้บ ริ โภคที่ เป็ นนั ก ศึ ก ษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เท่านั้น การศึ กษาครั้งต่อไป ควรศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในกลุ่มอื่น ๆ ด้วย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของลูกค้า
ให้มากยิ่งขึ้น ผูป้ ระกอบการจะได้ทราบถึงสภาพของตลาดในการทาธุ รกิจประเภทนี้ โดยรวมชัดเจนมากยิ่งขึ้น
และเพื่อเป็ นการนาไปใช้พฒั นากลยุทธ์อื่น ๆ ทางการตลาดให้มีประสิ ทธิสูงขึ้น
(2) ในการศึ กษาครั้งนี้ ควรศึกษาเจาะลึกถึงการบริ โภคที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของแต่ละ
ประเภท เหตุใดผูบ้ ริ โภคจึงตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารประเภทนั้น ๆ และควรคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคในส่วน
ของความต้องการให้ผูป้ ระกอบการปรั บปรุ งด้านใดบ้างหรื อยังขาดตกบกพร่ องในเรื่ องใดบ้าง เพื่อที่ จะนาไป
ปรับปรุ งปั จจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในระยะยาว
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คุณภาพชีวติ ในการทางานทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ีของพนักงานที่
ปฏิบัติงานด้ านธุรกิจโรงแรมเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF EMPLOYEES HOTEL
BUSINESS IN PRACHUAP KHIRI KHAN PROVINCE
สุ พงศ์ ศรีกาญจนา
สาขาบริหารธูรกิจ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด
E-mail: Bier_rovers@hotmail.com
สอาด บรรเจิดฤทธิ์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ (1) ศึกษาระดับคุณภาพชีวติ ในการทางาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี ของ
พนักงานที่ ปฏิ บตั ิงานด้านธุรกิ จโรงแรมเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (2) เปรี ยบเที ยบระดับความคิดเห็ นที่ มีต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานด้านธุรกิจโรงแรมเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จาแนกตาม
ปั จจัยส่วนบุคคล (3) ศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวติ ในการทางาน ที่มีต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงาน
ที่ปฏิบตั ิงานด้านธุรกิจโรงแรมเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานด้านธุรกิจโรงแรม
เขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จานวน 375 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามมาตรส่ วนประมาณค่า
Rating Scale ที่มีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.976 สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติ ฐานด้วยค่ าสถิ ติที สถิ ติเอฟ และการวิเคราะห์ ถดถอยพหุ คูณ ผล
การศึกษาพบว่า ผลศึ กษาคุณภาพชีวิตในการทางาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ดี ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
ด้านธุ ร กิ จ โรงแรมเขตจังหวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ พบว่า อยู่ใ นระดับ มาก ทั้งในภาพรวมและรายด้านผลการ
เปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี ของพนักงานที่ ปฏิ บตั ิงานด้านธุรกิจโรงแรมเขต
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ในการปฏิ บัติงาน และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ของ
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานด้านธุรกิจโรงแรม เขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่วนปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษาอิทธิ พลของคุณภาพชีวติ ในการทางาน ที่
มีต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานด้านธุรกิจโรงแรม เขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า
คุณภาพชี วิตในการทางาน มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของพนักงานที่ ปฏิ บตั ิงานด้านธุ รกิ จโรงแรม
เขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ อยูใ่ นระดับสู งมาก มีค่าเท่ากับ 0.902 (R = 0.902) หรื อสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 81.30
(R2 = 0.813) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05.
คาสาคัญ คุณภาพชีวติ ในการทางาน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี ธุรกิจโรงแรมเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
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ABSTRACT
This research aimed (1) To study the quality of working life and organizational citizenship behavior of
employees Hotel Business in Prachuap Khiri Khan Province. (2) To comparison of the opinions on quality of work
life of the employees Hotel Business in Prachuap Khiri Khan Province, classified by personal factors. (3) To study
the influence of quality of work life affecting to organizational citizenship behavior of employees Hotel Business
in Prachuap Khiri Khan Province. The samples were employees on Hotel Business in Prachuap Khiri Khan
Province, used to study in this research is 375. Tools used in the study were query as Rating Scale with 0.976
reliability. The statistics used in data analysis were percentage, means, standard deviation and the hypothesis was
tested by t-test ( Independent) , F-test (One-way ANOVA), and Multiple Regression Analysis. The results
showed that: The overall of quality of working life and organizational citizenship behavior of employees Hotel
Business in Prachuap Khiri Khan Province were at high level. The results of the study in Compare the level of
opinions on quality of working life affecting to organizational citizenship behavior of employees Hotel Business in
Prachuap Khiri Khan Province, classified by personal factors were found that: Age, Marital, Education, Time of
performance and Salary were difference with statistically significant at 0.05. except Sex were non-significant
with statistically. The results of the study influence of quality of working life affecting to organizational
citizenship behavior of employees Hotel Business in Prachuap Khiri Khan Province. Were found that, at highest level
(R = 0.902) or 81.30 percent (R2 = 0.813), with statistical significance at the level of 0.05.
KEYWORD : quality of working life, Organizational Citizenship Behavior, Hotel Business in Prachuap Khiri
Khan Province

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวนับว่าเป็ นอุตสาหกรรมการบริ การประเภทหนึ่ ง ที่มีความสาคัญ
ต่อเศรษฐกิ จของประเทศ เนื่ องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวนี้ สามารถสร้างรายได้ให้กบั ประเทศเป็ นจานวน
มาก และมี แนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น (Kolade, Olaleke, and Omotayo, 2014) โดยอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ยวสามารถ
จาแนกออกเป็ นธุรกิจบริ การต่าง ๆ ได้จานวนมาก เช่น ธุรกิจโรงแรมและเกสต์เฮาส์ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจด้าน
การขนส่ ง ธุรกิจการท่องเที่ ยว ธุ รกิจบริ การด้านกิจกรรมนันทนาการ ธุรกิ จแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ
ธุรกิ จการค้าของที่ ระลึกและสิ นค้าพื้นเมือง เป็ นต้น โดยเฉพาะธุ รกิ จโรงแรมและเกสต์เฮาส์เป็ นธุ รกิ จที่ มีความ
เกี่ ยวเนื่ อ งกับ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเป็ นอย่างมาก และมี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ การน ารายได้เข้าสู่ ป ระเทศ
ตลอดจนส่ งเสริ ม และ พัฒนาการเจริ ญเติบโตเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เมื่อธุ รกิจโรงแรมและเกสต์
เฮาส์เป็ นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก พนักงานในองค์กรจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ
อย่างยิ่ง ที่มีส่วนช่วยให้ธุรกิจมีความเจริ ญเติบโต เมื่อองค์กรได้พนักงานที่มีศกั ยภาพสู งในการทางานมาร่ วมงาน
กับ องค์กรแล้วนั้น สิ่ งส าคัญ ที่ สุ ดคื อองค์กรต้องธารงรั กษาบุ คลากรให้อ ยู่กับ องค์ก รนานที่ สุ ด ซึ่ งการบรรลุ
เป้ าหมายในการท างานอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเป็ นวัต ถุป ระสงค์ห ลักอย่างหนึ่ งขององค์กรทุ กองค์กร จากการ
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ศึ กษาศาสตร์ ดา้ นการบริ หารจัดการพบว่า ในปั จจุบนั องค์กรได้ให้ความสาคัญต่อบุคคลในองค์กรเป็ นอย่างยิ่ง
เนื่องจากมุมมองใหม่ในขณะนี้ คือ การมองบุคคลในเชิงของการเป็ นทุน (Human Capital) ที่สาคัญอย่างหนึ่งของ
องค์กร ซึ่งหมายถึง บุคคลเป็ นพื้นฐานสาคัญในการปฏิบตั ิงาน ขององค์กร การบริ หารจัดการบุคคลที่ดีจึงมีผลต่อ
ความมั่น คงขององค์ก รในระยะยาวและในอนาคต ด้ว ยสภาพสั งคม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง และวัฒ นธรรมที่
เปลี่ ย นแปลงไป เนื่ องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงท าให้ ส ภาพของการปฏิ บัติ งานและลัก ษณะงาน
เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน การปฏิบตั ิงาน ของบุคคลภายในองค์กรจึงต้องอาศัยทักษะ ความรู ้ ความสามารถ และ
การเรี ยนรู ้ในด้านต่างๆ มากขึ้ น ส่ งผลให้องค์กรต้องการบุ คคลที่ มีทักษะความรู ้ และความสามารถสู งในการ
ปฏิบตั ิงาน ดังนั้นองค์กร จึ งให้ความสาคัญต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรมากขึ้น เนื่ องจากองค์กรประกอบ
ด้านบุคคลหลายคนเข้ามาปฏิบตั ิงานร่ วมกัน เพื่อให้บรรลุท้ งั เป้ าหมายขององค์กรและเป้ าหมายส่วนบุคคล ดังนั้น
พฤติกรรมของบุคคลในองค์กรจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งเสริ มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานของ
องค์กรให้บรรลุเป้ าหมาย (Mohammad, Habib and Alias, 2011) โดยเฉพาะพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของ
องค์กร เพราะบุคลากรเป็ นผูน้ านโยบายจากผูบ้ ริ หารไปขับเคลื่อนปฏิ บัติให้ประสบผลสาเร็ จ ดังนั้นผูบ้ ริ หาร
องค์กรจึงควรให้ความสาคัญกับคุณภาพชีวติ ในการทางานของบุคลากร เพราะเมื่อบุคลากรมีคุณภาพชีวติ ในการ
ท างานที่ ดี ก็ จ ะมี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ และแสดงพฤติ ก รรมพิ เศษ (Extra-Role
Behavior) นอกเหนื อจาก บทบาทหน้าที่ ที่รับผิดชอบซึ่ งกาหนดไว้ ซึ่ งพฤติกรรมพิเศษที่ นักวิชาการต่างให้การ
ยอมรับว่าเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญอย่างยิ่งที่ทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จ นัน่ คือ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์กร (Organizational Citizenship Behavior หรื อ OCB) ทั้ง นี้ พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก ร
ไม่ใช่พฤติกรรมหรื อการกระทาในลักษณะเชิ งรับ แต่เป็ นเรื่ องของการรับรู ้ของบุคลากร ระหว่างงานกับองค์กร
เป็ นพฤติกรรมเชิงรุ ก ที่บุคลากรเลือกที่จะปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุความต้องการบางอย่าง และเพื่อให้ตนเกิดความพึง
พอใจ ทั้งนี้ Buentello, Jung and Sun (2014) ได้อธิ บาย ไว้ว่า ถ้าบุคลากรรับรู ้วา่ การแสดงออกถึงพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรนาผลประโยชน์มาสู่ตน พนักงานมีแนวโน้มจะแสดงพฤติกรรมดังกล่าว มากขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ยังไม่มีการศึกษาถึงความสัมพันธ์และอิทธิ พลของ คุณภาพชีวิตใน
การท างาน และบรรยากาศในการท างาน ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก ร ของพนัก งานที่
ปฏิบตั ิงานด้านธุรกิจโรงแรมเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ไว้อย่างเด่นชัดเท่าที่ควร ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั จึง
เลือกศึ กษาคุ ณภาพชี วิตในการทางานและบรรยากาศองค์กรที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ของ
พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านด้า นธุ ร กิ จ โรงแรมเขตจัง หวัด การศึ ก ษาครั้ งนี้ ท าให้ ไ ด้ผ ลสรุ ป ที่ น่ า สนใจ ท าให้ ไ ด้
สารสนเทศที่ มากกว่าการศึ กษาที่ ผ่าน ๆ มา และเป็ นประโยชน์กับธุ รกิ จโรงแรม ตลอดจนธุ รกิ จบริ การอื่ น ๆ
นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการกาหนดนโยบายทั้งในระดับมหภาค และระดับ
จุลภาค เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผูป้ ระกอบการ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผลในทางปฏิบตั ิ ได้
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการธุ รกิจโรงแรม ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ ในการศึ กษาวิจยั
ครั้ งนี้ สามารถน าผลการวิจยั ไปใช้ในการปรับ ปรุ ง และพัฒนาการบริ ห ารจัดการต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อสร้ าง
บรรยากาศในการทางาน คุณภาพชีวิตในการทางาน ปลูกฝังและสร้างจิตสานึ กพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์กร โดยแสดงออกมาในการปฏิบตั ิงานที่มีท้ งั ประสิ ทธิภาพ และ เกิดประสิ ทธิผลต่อองค์กรได้อย่างสูงสุด
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ กษาระดับ คุ ณ ภาพชี วิต ในการท างานและพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ของพนักงานที่
ปฏิบตั ิงานด้านธุรกิจโรงแรมเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
ด้านธุรกิจโรงแรมเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทางาน และกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานด้านธุรกิจโรงแรมเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจยั คุณภาพชีวติ ในการทางานและบรรยากาศองค์กรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ ดี ของพนักงานที่ ปฏิ บตั ิงานด้านธุรกิ จโรงแรมเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากการ ศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง
ผูว้ จิ ยั สามารถนามาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้ง โดยประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี
ของ Walton (1973) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางาน ใน 8 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติ ธ รรม (2) สิ่ ง แวดล้อ มที่ ถู ก ลัก ษณะและปลอดภัย (3) การเปิ ดโอกาสให้ ผู ้ป ฏิ บั ติ ง านได้พ ัฒ นาความรู ้
ความสามารถ (4) ลักษณะงานที่ ส่งเสริ มความเจริ ญเติบโตและความมัน่ คง (5) ลักษณะงานมีส่วนส่ งเสริ มด้าน
บูรณาการทางสังคม (6) สิ ทธิ ของพนักงาน (7) ความสมดุลระหว่างชี วิตกับการทางาน (8) ลักษณะงานมี ส่วน
เกี่ ย วข้อ งและ สั ม พัน ธ์ กับ สั ง คมโดยตรง และ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ข ององค์ก ร 6 ด้าน โดย
ประยุกต์ใช้แ นวคิ ด ทฤษฎี ข อง Organ (1990) ใน 5 องค์ป ระกอบ ได้แ ก่ (1) พฤติ ก รรมการช่ ว ยเหลื อ ผู ้อื่ น
(2) พฤติ ก รรมการคานึ งถึ งผูอ้ ื่ น (3) พฤติ ก รรม ความอดทนอดกลั้น (4) พฤติ ก รรมการให้ค วามร่ วมมื อ (5)
พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่ ซึ่งสามารถสร้างเป็ นกรอบแนวคิด ในการวิจยั ได้ดงั นี้
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ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน

ตัวแปรตาม

คุณภาพชีวติ ในการทางาน
1. ค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม
2. สิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย
3. การเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ความสามารถ
4. ลักษณะงานที่ส่งเสริ มความเจริ ญเติบโตและความมัน่ คง
5. ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริ มด้านบูรณาการทางสังคม
6. ลักษณะงานที่ต้ งั อยูบ่ นฐานของกฎหมายหรื อ
กระบวนการยุติธรรม
4. วิธีดาเนินการวิจัย
7. ความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางานโดยส่วนรวม
4.1 แบบแผนการวิจยั
8. ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคม

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์ กร
1. พฤติกรรมการช่วยเหลือผูอ้ ื่น
2. พฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ื่น
3. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น
4. พฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ
5. พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่

การวิจยั เรื่ องคุ ณ ภาพชี วิตในการทางานที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของพนักงานที่
ปฏิ บัติงานด้านธุ รกิ จโรงแรมเขตจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ในครั้งนี้ ใช้วิทยาการวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative
Research Methodology) โดยนาข้อมูลเชิงประจักษ์จากประสบการณ์จริ งมาตรวจสอบกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
ที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดขึ้นจากหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
1. ประชากรทีศ่ ึกษา
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารและพนักงานที่ ปฏิ บตั ิงานด้านธุ รกิ จโรงแรมเขต
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ที่อยูใ่ นสมาคม จานวน 178 แห่ง เท่านั้น
2. กลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ให้มีค่าความคลาดเคลื่อน
ได้ที่ 0.05 หรื อที่ ระดับความเชื่ อมั่น 95% โดยใช้ตารางการก าหนดกลุ่ มตัวอย่างส าเร็ จรู ป ของ Krejcie & Morgan
(1970) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ท้ งั สิ้ น จานวน 125 คน นอกจากนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจก
แบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ (Mailing) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผูต้ อบมักไม่ให้รับความร่ วมมือ หรื อหมายถึง
สัดส่วนที่ผตู ้ อบจะส่งแบบสอบถามคืน (Response Rate) ค่อนข้างต่า (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2549) และเพื่อป้ องกัน
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ความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล เพื่อเป็ นการสารอง กรณี ที่มีการส่ งแบบสอบถามคืนค่อนข้างต่ า หรื อลดความ
คลาดเคลื่อนจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จากกรณี ความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอย่าง
ไม่สมบูรณ์ และเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ มีความสมบูรณ์ครบถ้วน มีความน่ าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ผูว้ ิจยั จึงกาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สถานประกอบการละ 3 คน ดังนั้น จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ (125 x 3) จานวน 375 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ในการศึ กษาวิจัยเรื่ อง คุ ณ ภาพชี วิต ในการท างานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ข อง
พนักงานที่ ปฏิ บตั ิ งานด้านธุ รกิ จโรงแรมเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ที่ ได้จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้อง มีตวั แปรที่ เกี่ ยวข้อง 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรด้านปั จจัยส่ วนบุ คคล ตัวแปรด้านคุ ณภาพชี วิตในการ
ทางาน และตัวแปรด้าน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง คุ ณภาพชี วิตในการทางานที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของพนักงานที่
ปฏิ บัติ งานด้านธุ ร กิ จ โรงแรมเขตจัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ ครั้ งนี้ ใช้วิท ยาการวิจัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative
Research Methodology) ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กับ
บุคลากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 357 คน
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู ้ วิจยั ดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อแนะนาตัวเพื่อขอความอนุ เคราะห์ สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก บัณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด ไปยังโรงแรมเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ หารโรงแรมที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
2. ผูว้ ิจัย ด าเนิ น การติ ด ต่ อ โรงแรมที่ เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่าง โดยส่ งหนังสื อ แนะน าตัว เพื่ อ ขอความ
อนุเคราะห์ และชี้แจงเพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ หารโรงแรม
3. ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองบางส่ วน และบางส่ วนจัดส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอ
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยการส่ งทางไปรษณี ยใ์ ห้กบั ผูป้ ระสานงานซึ่ งปฏิบตั ิงานอยูภ่ ายใน
โรงแรมเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง พร้อมซองติดแสตมป์ เพื่อให้ส่งแบบสอบถามกลับคืน
ผูว้ ิจยั ในกรณี ที่ยงั ไม่ได้รับแบบสอบถามคื น ผูว้ ิจัยจะดาเนิ นการติ ดตามครั้งที่ 2 และ 3 โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น ส่ ง
แบบสอบถาม ไปให้ใหม่ โทรศัพท์เพื่อสอบถาม และติดตามด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ที่สุด
4. ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมด และนาไปวิเคราะห์หาค่าสถิติที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการรวบรวมแบบสอบถามที่ ได้รับทั้งหมด โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
สถิติเพื่อการวิจยั โดยกาหนดระดับนัยสาคัญ 0.05 และมีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สาหรับวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่ วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
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2.ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และ ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D.)ใช้ส าหรั บ วิเคราะห์
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ในการทางาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
3.วิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ ดังนี้
3.1 ใช้สถิติ t-test เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
3.2 ใช้ก ารวิ เคราะห์ ห าความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way ANOVA) เปรี ย บเที ย บความ
แตกต่างที่ มีมากกว่าสองกลุ่ม ได้แก่ อายุระดับการศึ กษา ตาแหน่งงาน ระยะเวลาที่ ปฏิบตั ิงาน ตาแหน่งงาน และ
เงินเดือน ถ้าหากพบความแตกต่างกัน จะดาเนินการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยวิธีของ Scheff
4.วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพชี วิตในการทางานและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ใช้ค่า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวติ ในการทางาน ของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานด้านธุรกิจโรงแรม
เขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ในภาพรวม และรายด้าน
คุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงานทีป่ ฏิบัตงิ านด้ านธุรกิจโรงแรม เขต
ค่ าสถิติ
แปลผล ลาดับที่
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
X S.D.
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
2. ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย
3. ด้านการเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ความสามารถ
4. ด้านลักษณะงานที่ส่งเสริ มความเจริ ญเติบโตและความมัน่ คง
5. ด้านลักษณะงานมีส่วนส่งเสริ มด้านบูรณาการทางสังคม
6. ด้านลักษณะงานที่ต้ งั อยูบ่ นฐานกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางาน
8. ด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง
เฉลีย่ รวม

3.63
3.59
3.46
3.60
3.62
3.36
3.41
3.48
3.52

0.71 มาก
1
0.70 มาก
4
0.51 มาก
6
0.69 มาก
3
0.75 มาก
2
0.82 ปานกลาง 8
0.75 มาก
7
0.76 มาก
5
0.60 มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวมคุ ณ ภาพชี วิตในการท างาน ของพนักงานที่ ป ฏิ บัติงานด้านธุ รกิ จ
โรงแรม เขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =3.52 ; S.D.=0.60) โดยด้านค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X =3.63 ; S.D.=0.71) รองลงมาคือ ด้านลักษณะงานมีส่วนส่ งเสริ มด้าน
บู ร ณาการทางสั ง คม ( X =3.62 ; S.D.=0.75) ด้า นลัก ษณะงานที่ ส่ ง เสริ ม ความเจริ ญ เติ บ โตและความมั่น คง
( X =3.60 ; S.D.=0.69) ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย ( X =3.59 ; S.D.=0.70) ด้านลักษณะงานมีส่วน
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง ( X =3.48 ; S.D.=0.76) ด้านการเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้
ความสามารถ ( X =3.46 ; S.D.=0.51) ด้านความสมดุลระหว่างชี วิตกับการทางาน ( X =3.41 ; S.D.=0.75) และมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านลักษณะงานที่ต้งั อยูบ่ นฐานกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม ( X =3.36;
S.D.=0.82) ตามลาดับ
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5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาคุ ณ ภาพชี วิต ในการท างาน ของพนัก งานที่ ป ฏิ บัติ ง านด้านธุ รกิ จ โรงแรม เขตจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า ในภาพรวมคุณภาพชี วิตในการทางาน ของพนักงานที่ ปฏิ บตั ิงานด้านธุรกิจโรงแรม เขต
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
รองลงมาคือ ด้านลักษณะงานมีส่วนส่งเสริ มด้านบูรณาการทางสังคม ด้านลักษณะงานที่ส่งเสริ มความเจริ ญเติบโต
และความมัน่ คง ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ ถูกลักษณะและปลอดภัย ด้านลักษณะงานมี ส่วนเกี่ ยวข้องและสัมพันธ์กับ
สังคมโดยตรง ด้านการเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ความสามารถ ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ กับการ
ทางาน และ ด้านลักษณะงานที่ต้ งั อยูบ่ นฐานกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากเป็ นส่ วนใหญ่ สามารถอธิ บายได้ว่า คุณภาพชี วิตการทางานเป็ นสิ่ งที่ ตอบสนองความผาสุ กและ
ความพึงพอใจของผูป้ ฏิ บตั ิงานทุกคนในองค์การ และ ยังส่ งผลต่อความเจริ ญทางด้านอื่น ๆ เช่น สภาพแวดล้อม
ทางสังคม เศรษฐกิจ (Woorim Kim, 2016) เป็ นความรู ้สึกของพนักงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
สิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย การเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ความสามารถ ลักษณะงานที่
ส่งเสริ มความเจริ ญเติบโตและความมัน่ คง ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริ มด้านบูรณาการทางสังคม สิ ทธิพนักงาน ความ
สมดุลระหว่างชี วิตกับการทางานโดยส่ วนรวม และลักษณะงานมีส่วนเกี่ ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง
สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี ของ Walton (1973) ที่ เสนอองค์ประกอบของคุณภาพชี วิตในการทางาน 8 ด้าน ได้แก่
(1) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (2) สิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (3) การเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ได้พ ฒ
ั นาความรู ้ความสามารถ (4) ลักษณะงานที่ ส่ งเสริ มความเจริ ญเติ บโตและความมัน่ คง (5) ลักษณะงานมี ส่ วน
ส่ งเสริ มด้านบูรณาการทางสังคม (6) สิ ทธิ ของพนักงาน (7) ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (8) ลักษณะงานมี
ส่วนเกี่ยวข้องและ สัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง

6. อภิปรายผล
คุณภาพชี วิตในการทางาน (TQU) ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม (QU1) ด้าน
สิ่ งแวดล้อมที่ ถูกลักษณะและปลอดภัย (QU2) ด้านการเปิ ดโอกาสให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ความสามารถ
(QU3) ด้านลักษณะงานที่ ส่งเสริ มความเจริ ญเติบโตและความมัน่ คง (QU4) ด้านลักษณะงานมีส่วนส่ งเสริ มด้าน
บูรณาการทางสังคม (QU5) ด้านลักษณะงานที่ต้ งั อยูบ่ นฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม (QU6) ด้านความ
สมดุลระหว่างชีวติ กับการทางาน (QU7) และด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง (QU8)
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานด้านธุรกิจโรงแรม เขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ใน
ภาพรวม (TBE) อยูใ่ นระดับสูงมาก มีค่าเท่ากับ 0.902 (R = 0.902) หรื อสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 81.30 (R2 = 0.813)
โดยด้านลักษณะงานมี ส่วนเกี่ ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง (QU8) มี อิทธิ พ ลสู งสุ ด รองลงมาคื อ ด้าน
ค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม (QU1) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน (QU7) ด้านลักษณะงานที่
ส่งเสริ มความเจริ ญเติบโตและความมัน่ คง (QU4) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามลาดับ ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติ ฐานการวิจัย 2 ที่ ต้ งั ไว้ สามารถอธิ บ ายได้ว่า องค์การต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนในยุคปั จจุ บัน ต้อง
เผชิ ญ หน้ า กับ การเปลี่ ย นแปลงในยุค เศรษฐกิ จ ที่ มี อ งค์ค วามรู ้ เป็ นฐานส าคัญ ซึ่ งท าให้ อ งค์ก ารต้อ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ปรับโครงสร้างองค์การให้กระชับและแบนราบ มีการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจน
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มุ่งเน้นการทางานเป็ นที ม ดังนั้นองค์การควรหันมาให้ความสาคัญกับการริ เริ่ มสร้างสรรค์ของพนักงาน ความ
ร่ วมมือร่ วมใจ และพฤติกรรมพิเศษ (Extra-Role Behavior) ที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งกาหนด
ไว้เป็ นทางการ ซึ่งพฤติกรรมพิเศษที่นกั วิชาการทั้งหลายต่างให้การยอมรับว่า เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญอย่างยิ่งที่ทา
ให้องค์การประสบความสาเร็ จ นั่นคื อ พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การ (Organizational Citizenship
Behavior หรื อ OCB) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ดีของบุคลากรในองค์การ (Organizational Citizenship Behavior)
ถือว่ามีความสาคัญที่ จะต้องศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคลากร ในองค์การ เพื่อทราบว่าบุคลากร
ภายในองค์การมีการกระทา พฤติกรรมและบุคลิกลักษณะต่าง ๆ เป็ นอย่างไร เพื่อองค์การจะสามารถพัฒนาอบรม
พฤติกรรมต่างๆ ของบุคลากรในองค์การ โดยการพัฒนาอบรมเกี่ยวกับการต้อนรับลูกค้า เทคนิ คการขาย เทคนิ ค
การพูดคุย ตลอดถึงการวางตัว บุคลิกลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเพื่อให้การทางาน
ร่ วมกับเพื่อนร่ วมงานในสายงานหรื อ ข้ามสายงานและตอบสนองความความพึ่งพอใจในการบริ การแก่ลูกค้า เพื่อให้การ
ทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ซึ่งอาจช่วยเพิ่มผลสาเร็ จขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Ying Chen (2015)
ได้อ ธิ บ ายถึ ง ความส าคัญ ขอพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ขององค์การ ว่า เป็ นพื้ นฐานของบุ คคลที่ จ าเป็ น มี
ความสาคัญต่อองค์การ เพราะเหมือนตัวขับเคลื่อนและมีประสิ ทธิ ผลต่อระบบการดาเนิ นงานในองค์การ กล่าวคือ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรมีผลต่อบุคคล ทาให้บุคคลเกิดการ รับรู ้ถึงความยุติธรรม และสัมพันธภาพ
ที่ เกิ ดขึ้น อันเป็ นผลให้มีแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมของ การเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อองค์กร โดยแนวความคิ ด
เหล่านี้ ได้สอดคล้องกับการศึกษาทางด้านพฤติกรรมองค์กรของสหรัฐที่กล่าวว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์กรมี ส่วนช่ วยพัฒ นาศักยภาพทางด้านทรั พยากรมนุ ษ ย์ที่สาคัญ กับองค์กรได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สุ ดารั ตน์ ครุ ฑ สึ ก (2557) ที่ ศึกษา ปั จจัยคุ ณ ภาพชี วิตในการท้างานของพนักงาน ความผูกพัน ต่อ
องค์ ก รและการสื่ อสารในองค์ ก รส่ งผลต่ อ การเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานเอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทางาน ความผูกพันต่อองค์กร และการสื่ อสารใน
องค์กร สามารถทานายการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของพนักงานเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครได้ร้อยละ 44.9
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
ควรดาเนินการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั และ
ยุติ ธ รรมเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับ ผู ้ร่ วมวิ ชาชี พ ธุ รกิ จเดี ยวกัน ควรด าเนิ น การพัฒ นา และปรั บ ปรุ ง ในเรื่ อ งของ
สภาพแวดล้อมของสถานที่ ทางานทั้งภายในและภายนอกให้มีความปลอดภัย และมีแสงสว่างเพียงพอเหมาะแก่
การทางาน ควรดาเนินการพัฒนา และปรับปรุ งในเรื่ องของ โอกาสในการพัฒนาความรู ้และประสบการณ์ในงาน
เช่น สัมมนา หรื ออบรม และโอกาสในการใช้ความรู ้ความสามารถในการทางานอย่างเต็มที่
7.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษา คุณภาพชีวิตในการทางาน ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงาน
ที่ปฏิบตั ิงานด้านธุรกิจโรงแรม ทั้งในระดับภูมิภาค หรื อระดับประเทศ
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2. ควรศึกษา ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวติ ในการทางาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี ของ
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานด้านธุรกิจโรงแรม
3. ควรศึกษา คุณภาพชีวิตในการทางาน ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ ดีของพนักงาน
ในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เช่น กลุ่มธนาคารพาณิ ชย์ ห้างสรรพสิ นค้า หรื อซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เป็ นต้น
4.ควรดาเนิ นการศึ กษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม เช่น ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร แบบของผูน้ า วัฒนธรรม
องค์กร และการรับรู ้การสนับสนุนจากองค์กร ว่าตัวแปรดังกล่าวมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี มาก
หรื อน้อย ในระดับดับใด

8. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจยั เรื่ องคุณภาพชีวติ ในการทางานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของพนักงาน
ที่ปฏิ บตั ิงานด้านธุรกิ จโรงแรมเขตจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
สอาด บรรเจิ ดฤทธิ์ ที่ กรุ ณ าให้คาปรึ กษา ข้อ เสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ตรวจแก้ไขงานวิจัยนี้ และติ ดตาม
ความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิ
ทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ก รุ ณ าสละเวลาอัน มี ค่ ายิ่ ง ของท่ า น ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขเครื่ อ งมื อ วิจัย จนได้เครื่ อ งมื อ ที่ มี คุ ณ ภาพ
ขอขอบคุ ณ อาจารย์และบุ คลากร ของคณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ ด อย่างสู งที่ เป็ น
กาลังใจและให้การสนับสนุ นการทางานอย่างต่อเนื่ อง ขอขอบคุณทุกท่านที่ ยงั ไม่ได้เอ่ยนามที่ได้มีส่วนร่ วมให้
งานวิจยั ชิ้นนี้ เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ไปด้วยดี คุณความดีหรื อประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบ
เป็ นเครื่ องบู ชาคุ ณบิ ดามารดาและบู รพาจารย์ที่ให้การศึ กษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและคุณ ธรรมอันเป็ น
เครื่ องชี้นาความสาเร็ จในชีวติ ของผูว้ จิ ยั ต่อไป
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สิ นเชื่อธนาคารกสิ กรไทย โดยใช้วธิ ี การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า
1.) ก่อนการตรากฎหมายหลักประกันทางธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์มีวิธีการควบคุมความเสี่ ยงในกรรมสิ ทธิ์ รถยนต์
หลายวิธี เช่น การถือครองชุดแจ้งจาหน่ ายรถยนต์ การเรี ยกร้องให้ผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์เซ็ นต์เอกสารส่ งมอบ
รถยนต์ การฟ้ องร้องคดีอาญา การเที ยบเคียงกับหลักกฎหมายจานาและการอนุ มตั ิสินเชื่ อสั่งซื้ อรถยนต์ผ่านทาง
บริ ษทั ลีสซิ่ ง เป็ นต้น 2.) กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจมีแนวโน้มทาให้ธนาคารพาณิ ชย์ยกเลิกการอนุมตั ิสินเชื่อ
สัง่ ซื้อรถยนต์หรื อเรี ยกร้องหลักประกันจากผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์เพิ่มเติม ส่วนผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์มีแนวโน้ม
มีอานาจต่อรองลดลงเนื่ องจากเหลือธนาคารพาณิ ชย์ที่ยินดี อนุ มตั ิสินเชื่ อสั่งซื้ อรถยนต์ลดลง ข้อเสนอแนะของ
งานวิ จัย นี้ คื อ เสนอให้ ถ อดถอนสิ น ค้าคงคลัง ตามมาตรา 8 (3) ออกจากการเป็ นหลัก ประกัน ตามกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ
คาสาคัญ: สิ นค้าคงคลัง, พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558, การอนุมตั ิสินเชื่อ
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ABSTRACT
This study aims at (1) investigating process of risk management of commercial banks concerning the
ownership of new-car inventory prior the implementation of Business Collateral Act, B.E. 2558 (2015), and (2)
determining the impact of the Act which may affect commercial banks and car dealers. An in-depth interview
and descriptive analysis have been conducted with 3 representatives from commercial banks in order to reach
earlier-mentioned research questions, be they Asst. Vice President of Marketing, Kiatnakin Bank, Vice
President of Credit Analyst, Tisco Bank, and Vice President of Credit Analysis, Kasikorn bank. The result of
the study indicates that (1) commercial banks, before the implementation of the Act, held several risk
management approaches over new-car inventory even though they did not have yet preferential right on it, for
instance, holding of certificate of car registration by commercial banks, requesting the dealers to sign a
document of car delivery, calling of prosecution, considering comparatively use of the pledge agreement,
approving credits through car leasing companies, etc. (2) the Act tended to make commercial banks disapprove
credits to the car dealers or instead charge an extra risk premium to the dealers. It could further reduce the
negotiating power of the car dealer since there might be less commercial banks to approve the credits.
Therefore, concerned authorities should consider a withdrawal of such inventory from being business collateral
as it is stated in the Business Collateral Act section 8(3).
KEYWORDS: Inventory, Business Collateral Act, B.E. 2558 (2015), Credit approval

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ก่อนการตรากฎหมายหลักประกันทางธุ รกิ จ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จที่ มีความประสงค์กู้ยืมเงิ นจากธนาคาร
พาณิ ชย์สามารถนาเอาทรัพย์สินที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์หรื อสังหาริ มทรัพย์มีทะเบียนบางประเภทเท่านั้น มาใช้เป็ น
หลักประกันการชาระหนี้ ในลักษณะที่ผูก้ ไู้ ม่ตอ้ งส่ งมอบการครอบครองทรัพย์สินนั้นให้แก่ธนาคารพาณิ ชย์ โดย
ใช้หลักกฎหมายจานอง ส่ วนทรัพย์สินที่ เป็ นสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถนามาเป็ นหลักประกันการชาระหนี้ ตาม
หลักกฎหมายจานาได้เนื่ องจากผูป้ ระกอบธุรกิจต้องใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นในการดาเนิ นธุรกิจจึงทาให้ผู ้
ประกอบธุรกิจไม่สามารถส่ งมอบการครอบครองทรัพย์สินนั้นให้แก่ธนาคารพาณิ ชย์ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมี
การตรากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจเพื่อขยายขอบเขตประเภทของการนาทรัพย์สินที่เป็ นสังหาริ มทรัพย์มาใช้
เป็ นหลักประกันการชาระหนี้ โดยที่ ผูป้ ระกอบการไม่ตอ้ งส่ งมอบการครอบครองทรัพย์สินนั้นให้แก่ธนาคาร
พาณิ ชย์และเพื่อช่วยให้ผปู ้ ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้าถึงแหล่งเงินกูไ้ ด้ง่ายขึ้น
หากเจาะลึกลงไปในธุ รกิจการจาหน่ ายรถยนต์ซ่ ึ งสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกูข้ องธนาคารพาณิ ชย์ได้อยู่
แล้วที่มีสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็ นรถยนต์ ไม่วา่ จะเป็ นรถยนต์ที่เก็บอยูใ่ นคลังสิ นค้าหรื อรถยนต์ที่จดั แสดงอยู่
ในโชว์รูมของผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์น้ นั แต่ก ารซื้ อรถยนต์เพื่อมาเก็บ ไว้รอจาหน่ ายต้อ งใช้เงิ น ทุ น ค่อ นข้างสู ง
ดังนั้นจึงเกิดสิ นเชื่อสัง่ ซื้อรถยนต์ของธนาคารพาณิ ชย์ข้ ึ นโดยมี วตั ถุประสงค์ให้ผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์นาเงิ น กู้
ไปซื้ อรถยนต์จากผูผ้ ลิ ต รถยนต์เพื่อมารอจาหน่ายให้แก่ผซู ้ ้ื อรายย่อย โดยผูผ้ ลิตรถยนต์จะทาการระบุชื่อผูซ้ ้ือใน
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ใบกากับภาษีขายเป็ นผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์เพราะธนาคารพาณิ ชย์ไม่สามารถมี กรรมสิ ทธิ์ ในรถยนต์โดยที่ ยงั
ไม่ ไ ด้ต กลงท าสัญ ญาเช่ าทรั พ ย์สิ น กับ ผูใ้ ดได้ (ประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ สนส. 01/2551) ท าให้
กรรมสิ ทธิ์ ในรถยนต์เป็ นของผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์ตามสัญญาซื้ อขาย ส่ งผลให้ค วามเสี่ ยงในการดาเนิ น ธุ รกิ จ
ที่ ธนาคารพาณิ ชย์ทุก แห่ งต้อ งเผชิ ญ อย่างเท่าเทียมกันก่อนการตรากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจนัน่ คือการไม่
มีกรรมสิ ทธิ์ ในรถยนต์ แต่หลังจากการมีกฎหมายหลักประกันทางธุ รกิ จธนาคารพาณิ ชย์สามารถมีบุริมสิ ทธิ ใน
รถยนต์ได้หากนาสิ นค้าคงคลังที่ เป็ นรถยนต์มาใช้เป็ นหลักประกันการชาระหนี้ (มาตรา 8 (3) พระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558) ดังนั้นกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่สามารถนารถยนต์มาเป็ นหลักประกัน
ได้ยอ่ มส่งผลกระทบต่อวิธีการอนุมตั ิสินเชื่อสัง่ ซื้อรถยนต์ของธนาคารพาณิ ชย์แบบดั้งเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ลัก ษณะเฉพาะของการอนุ ม ตั ิสิ น เชื่ อ สั่งซื้ อ รถยนต์ที่ เป็ นสิ น เชื่ อ หมุน เวียนในธุ รกิ จโดยธรรมชาติ
มักจะอนุมตั ิสินเชื่อให้กบั ผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์รายเดียวกันกับธนาคารพาณิ ชย์อื่นได้หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งผูแ้ ทน
จาหน่ ายรถยนต์ม กั จะมีสิ น เชื่ อ กับ ธนาคารพาณิ ช ย์ห ลายแห่ ง เพื่อ เปรี ย บเที ย บข้อเสนอดอกเบี้ ยของธนาคาร
พาณิ ชย์ที่ท าให้ผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ด อี กทั้งเมื่ อเกิ ดการเบิ กใช้สินเชื่ อมาระยะเวลาหนึ่ ง
ผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์ไม่จาเป็ นต้องใช้สินเชื่ อจากธนาคารพาณิ ชย์ที่ให้กรู้ ายแรกเพียงรายเดี ยวจนครบกาหนด
ชาระคืนก็ได้ ผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์สามารถใช้สินเชื่อของธนาคารพาณิ ชย์อื่นที่มีขอ้ เสนอเรื่ องดอกเบี้ยที่ถูกกว่า
มาจ่ายชาระคืนหนี้ ก่อนครบกาหนดได้ ดังนั้นอาจกล่าวได้วา่ ในตลาดการอนุมตั ิสินเชื่อสั่งซื้ อรถยนต์ของธนาคาร
พาณิ ชย์มีการแข่งขันกันในระดับหนึ่งเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดในสิ นเชื่อสัง่ ซื้อรถยนต์
หลังการตรากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจถึงแม้การนาเอารถยนต์ไปจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
กับธนาคารพาณิ ชย์หลายแห่งได้ แต่การเรี ยงลาดับบุริมสิ ทธิเหนื อรถยนต์จะขึ้นอยูก่ บั ว่าธนาคารพาณิ ชย์แห่ งใดมี
การจดทะเบี ยนหลักประกันทางธุ รกิ จ เรี ยงตามวัน และเวลาได้ก่อนกัน ธนาคารพาณิ ชย์แห่ งนั้น ก็จะได้ลาดับ
บุริมสิ ทธิ เหนื อรถยนต์ก่อนธนาคารพาณิ ชย์อื่น (มาตรา 33 พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุ รกิ จ พ.ศ. 2558)
ส่งผลให้ธนาคารพาณิ ชย์ที่มาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเป็ นลาดับรองลงมาเพิ่มการคาดการณ์วา่ ตนเองตก
อยู่ในสถานะที่ ดอ้ ยกว่าธนาคารพาณิ ชย์แรกจึ งต้องมี การเปลี่ ยนแปลงนโยบายในการอนุ มตั ิ สินเชื่ อให้มีความ
เข้มงวดมากขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ ยงที่ตนเองได้รับมากกว่าธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
เป็ นลาดับที่หนึ่ งโดยการเรี ยกร้องหลักประกันจากผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์เพิ่มเติมหรื อการยกเลิกการอนุมตั ิสินเชื่อ
แก่ผแู ้ ทนจาหน่ายรถยนต์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้เป็ นลาดับที่หนึ่ ง ส่ งผลให้ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนเป็ น
ลาดับรองลงมาแข่งขันกับเงื่อนไขการเรี ยกร้องหลักประกันกับธนาคารพาณิ ชย์ที่ได้จดทะเบียนเป็ นลาดับที่หนึ่ ง
ได้อย่างยากลาบากมากขึ้น ขณะเดียวกันผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์อาจมีอานาจต่อรองลดลงเนื่ องจากเหลือธนาคาร
พาณิ ชย์ที่ยนิ ดีอนุมตั ิสินเชื่อลดลง ดังนั้นกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจอาจสร้างอุปสรรคในการอนุมตั ิสินเชื่อได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) ศึกษาถึงกระบวนการควบคุมความเสี่ ยงในกรรมสิ ทธิ์รถยนต์จากการอนุมตั ิสินเชื่อสัง่ ซื้ อรถยนต์ของ
ธนาคารพาณิ ชย์ก่อนการมีตรากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
2) ศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบหลังการตรากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจของธนาคารพาณิ ช ย์แ ละผู ้แ ทน
จาหน่ า ยรถยนต์
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตลาดของการอนุมตั ิสินเชื่อของธนาคารพาณิ ชย์กบั ผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์มกั ประสบกับปั ญหาความ
ไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสาร (Asymmetric information) และมีอุปสงค์ในการขอสิ นเชื่อมากกว่าอุปทานใน
การให้สินเชื่อ กล่าวคือผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์มกั จะมีขอ้ มูลข่าวสารที่มากกว่าธนาคารพาณิ ชย์ เนื่ องจากผูแ้ ทน
จาหน่ายรถยนต์มีความรู ้ความเข้าใจและทราบข้อมูลธุรกิจของตนเองเป็ นอย่างดี โดย Mishkin (2009) สามารถ
จาแนกความไม่ส มมาตรของข้อ มูล ข่าวสารในตลาดสิ น เชื่อ ได้เป็ น 2 ลัก ษณะ คือ ปั ญ หาการคัด สรรที่เป็ น
ปรปั กษ์ (Adverse selection) และปั ญหาคุณธรรมวิบตั ิ (Moral hazard) และเพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาดังกล่าวจากการ
มีอุปสงค์ในการขอสิ นเชื่อมากกว่าอุปทานในการให้สินเชื่อ Stigliz and Weiss (1981) พบว่าธนาคารพาณิ ชย์
ไม่ได้ปรับอัตราดอกเบี้ ยที่เปรี ยบเสมือนราคาของสิ นเชื่อให้เพิ่มสู งขึ้นเพื่อขจัดอุปสงค์ส่วนเกินดังกล่าว แต่ใช้
วิธี ก ารปั น ส่ ว นสิ น เชื่อ (Credit rationing) โดยการเลือ กอนุม ตั ิสิน เชื ่อ ให้ผูก้ ูท้ ี ่ดีเพีย งบางราย อีก ทั้ง สัด ส่ ว น
รายได้หลักของธนาคารพาณิ ชย์มาจากดอกเบี้ ยจากการให้สินเชื่ อ แต่ธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งแบกรับกับความเสี่ ยง
จากการทยอยรับชาระเงินกูท้ ี่มีท้ งั เงินต้นและดอกเบี้ยเป็ นระยะเวลาหลายงวดกว่าจะครบกาหนด หรื อในสิ นเชื่ อ
ที่ มีล กั ษณะหมุนเวียนอย่างสิ นเชื่อสั่งซื้ อรถยนต์ที่ผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์สามารถเบิ กใช้วงเงินได้อย่างต่อเนื่ อง
ตราบเท่าที่ ยงั เบิ กใช้ไม่เต็มวงเงิ น การควบคุ ม คุ ณภาพโดยการคัดกรองผูก้ กู้ ่อนการอนุมตั ิสินเชื่อจึงเป็ นเรื่ องที่
ธนาคารพาณิ ชย์ให้ค วามสาคัญ เป็ นอย่างยิ่ง Lucia and Peters (1993) จึ ง มี ห ลักเกณฑ์ใ นการวิเคราะห์ สิน เชื่ อ
เพื ่อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพหนี้ ใ ห้ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั่ น คื อ หลัก การวิ เคราะห์ สิ น เชื่ อ 5 C’s ดัง นี้ 1.) ลัก ษณะของ
ผูป้ ระกอบการ (Character) 2.) ความสามารถในการชาระหนี้ (Capacity) 3.) เงินที่นามาใช้ในการลงทุน (Capital)
4.) หลักประกัน (Collateral) 5.) ปั จจัยอื่น ๆ (Condition) และจากงานศึกษาของรชต จาปาทอง (2554) และนิรมล
นพสิ ทธิ์ (2557) ที่ เกี่ ยวข้องกับ กฎหมายหลักประกันทางธุ รกิ จมี ความเห็ นว่าควรแก้ไขเพื่อขยายขอบเขตของ
ทรั พ ย์สิน ที่ ส ามารถน ามาใช้เป็ นหลักประกัน ตามมาตรา 8 เพื ่อ ให้ส อดคล้อ งกับ วัตถุป ระสงค์ข องกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ นอกจากนั้น งานศึ กษาของพรพล เทศทอง (2552) กล่าวว่าในกฎหมายหลัก ประกัน
ทางธุ รกิ จ ไม่ได้มีการระบุนิยามของคาว่า “สิ นค้าคงคลัง” เอาไว้จึงอาจเกิดปั ญหาในการตีความและการบังคับใช้
ดังนั้นจึงมีขอ้ เสนอแนะว่า หากข้อกาหนดในกฎหมายข้อใดที่ยงั ไม่ได้มีการระบุไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน ให้ผรู ้ ับ
หลักประกันและผูใ้ ห้หลักประกันตกลงกันเองไว้ในสัญญาหลักประกันทางธุรกิจโดยข้อตกลงนั้นต้องไม่ขดั ต่อ
กฎหมาย จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้องสามารถนามาสร้างกรอบแนวความคิด
สาหรับงานวิจยั นี้ โดยมุ่งเน้นวิเคราะห์ที่แนวทางปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมความเสี่ ยงในกรรมสิ ทธิ์รถยนต์ที่ธนาคาร
พาณิ ชย์มองเสมือนเป็ นหลักประกันก่อนการตรากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อเปรี ยบเทียบผลกระทบหลัง
การตรากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารพาณิ ชย์สามารถมีบุริมสิ ทธิในรถยนต์ได้
ตั ว แปรตาม
ผลกระทบของธนาคารพาณิ ช ย์แ ละผู้แ ทน
จาหน่ า ยรถยนต์ จากกระบวนการควบคุมความเสี่ ยง
ในกรรมสิ ทธิ์รถยนต์

ตัวแปรต้ น
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
มาตรา 8 (3)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
1100

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
งานวิจยั เชิงพรรณนานี้ ใช้วธิ ี การสัมภาษณ์โดยตรงเชิงลึก (Face to face interview) กับธนาคารพาณิ ชย์ 3
แห่ ง แห่ งละ 1 คน ได้แก่ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาดธนาคารเกียรตินาคิน ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่ อ
ธนาคารทิสโก้และผูอ้ านวยการฝ่ ายวิเคราะห์สินเชื่อธนาคารกสิ กรไทย สาเหตุที่เลือกสัมภาษณ์ธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั
3 แห่งนี้เพราะว่าเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ที่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็ นสิ นเชื่อสัง่ ซื้อรถยนต์ และด้วยข้อจากัดของการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่อาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจ ดังนั้นงานวิจยั ชิ้นนี้ จึงขออนุญาตแทนธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั 3
แห่งว่า ธนาคารพาณิ ชย์ A ธนาคารพาณิ ชย์ B และธนาคารพาณิ ชย์ C โดยไม่เรี ยงลาดับ
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1) ตัวแปรอิสระ คือ พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 มาตรา 8 (3)
2) ตัวแปรตาม คือ ผลกระทบของการอนุ ม ัติ สิ น เชื่ อ สั่ ง ซื้ อ รถยนต์ ข องธนาคารพาณิ ช ย์แ ละ
ผู ้แ ทนจาหน่ า ยรถยนต์ จากระบวนการควบคุมความเสี่ ยงในกรรมสิ ทธิ์รถยนต์
4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยคื อ แบบสอบถามการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก โดยคาถามจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก
สะท้อนมาจากประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุมตั ิสินเชื่อสัง่ ซื้อรถยนต์ 5 ประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ หนึ่ ง ภาพรวมของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อการอนุมตั ิสินเชื่อสั่งซื้ อ
รถยนต์ของธนาคารพาณิ ชย์
ประเด็นที่ สอง แนวทางปฏิ บัติในการควบคุมความเสี่ ยงในกรรมสิ ทธิ์ รถยนต์ ก่ อนการตรากฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ
ประเด็ นที่ ส าม กระบวนการปรั บ กลยุท ธ์ห ลังการตรากฎหมายหลักประกัน ทางธุ รกิ จ หากธนาคาร
พาณิ ชย์จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจไม่ได้เป็ นลาดับที่หนึ่ง
ประเด็นที่สี่ ทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ธนาคารพาณิ ชย์รับเป็ นหลักประกันสิ นเชื่อสัง่ ซื้อรถยนต์
ประเด็นที่หา้ ข้อดีและข้อเสี ยของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจต่อการอนุมตั ิสินเชื่อสัง่ ซื้อรถยนต์
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ดว้ ยตนเองทั้งหมด เริ่ มต้นด้วยการให้โครงการนิ ติ
เศรษฐศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท าหนังสื อ ขอความอนุ เคราะห์ ขอข้อมูลแก่
ธนาคารพาณิ ชย์ 3 แห่ง คือ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารทิสโก้และธนาคารกสิ กรไทย และผูว้ จิ ยั ดาเนินการเข้าไป
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผูอ้ านวยการฝ่ ายหรื อผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายด้วยตนเองทั้งหมด
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก จะใช้แนวคิ ดความไม่ส มมาตรของข้อมู ลข่าวสาร การ
วิเคราะห์สินเชื่อ 5 C’s (โดยเฉพาะ Collateral) เพื่อมาวิเคราะห์ผลกระทบของการอนุมตั ิสินเชื่อสั่งซื้ อรถยนต์ของ
ธนาคารพาณิ ชย์ หลังจากการตรากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
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5. สรุ ปผลการวิจัย
ประเด็นที่หนึ่ ง ภาพรวมของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อการอนุมตั ิสินเชื่อสั่งซื้ อ
รถยนต์ของธนาคารพาณิ ชย์
ธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั 3 แห่ งให้ความเห็ นที่ตรงกันว่ากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจส่ งผลกระทบต่อการ
อนุ มตั ิ สิน เชื่ อสั่งซื้ อรถยนต์ เนื่ องจากธนาคารพาณิ ชย์ท้ ัง 3 แห่ งจะมี ตน้ ทุ น การบริ ห ารจัด การที่ เพิ่ มขึ้ น ผ่าน
กระบวนการตรวจสอบ กระบวนการจดทะเบียนและกระบวนการยกเลิกการจดทะเบียน โดยเปรี ยบเทียบกับก่อน
การตรากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารพาณิ ชย์ไม่ตอ้ งดาเนิ นการใด ๆ ทั้งสิ้ น แต่ในส่ วนของค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนี ยมที่เป็ นตัวเงินที่ตอ้ งใช้ในการจดทะเบียน ในช่วงแรกธนาคารพาณิ ชย์ A กับธนาคารพาณิ ชย์ B ได้ทา
การเสี ยค่าธรรมเนี ยมแทนผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์เพื่อเป็ นการจูงใจให้ผแู ้ ทนจาหน่ายรถยนต์ยินดีที่จะจดทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจกับธนาคารพาณิ ชย์ A และธนาคารพาณิ ชย์ B แต่ในช่วงหลังผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์จะต้อง
เสี ยค่าธรรมเนี ยมในการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ เอง เนื่ องจากอานาจในการเจรจาต่อรองของธนาคาร
พาณิ ชย์ A กับธนาคารพาณิ ชย์ B มีมากกว่าผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์นั่นเอง ส่ วนธนาคารพาณิ ชย์ C เนื่ องจากยัง
ไม่ได้จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจกับผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์รายใด จึงไม่มีค่าธรรมเนียมในส่วนนี้
ประเด็นที่ สอง แนวทางปฏิบตั ิ ในการควบคุมความเสี่ ยงในกรรมสิ ทธิ์ รถยนต์รอจาหน่าย ก่อนการตรา
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
กรณี ที่ผแู ้ ทนจาหน่ายรถยนต์ผิดนัดชาระหนี้จนไม่สามารถนาเงินมาจ่ายคืนหนี้สินให้กบั ธนาคารพาณิ ชย์
ได้ ทางเลื อกสุ ดท้ายที่ ธนาคารพาณิ ช ย์พ อจะท าได้นั่น คื อการบังคับหลัก ประกัน เช่ น ที่ ดิน และสิ่ งปลูกสร้ าง
หนังสื อค้ าประกันและบัตรเงินฝากแลกเปลี่ยนมือได้ เป็ นต้น แต่หลักประกันที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมักมีมูลค่าเพียง
บางส่ วนเท่านั้น เมื่อเทียบกับหนี้ สินทั้งหมดที่ผแู ้ ทนจาหน่ายรถยนต์คา้ งชาระกับธนาคารพาณิ ชย์ ดังนั้นธนาคาร
พาณิ ชย์ส่วนใหญ่จึงพยายามหาแนวทางบังคับเอารถยนต์กลับเข้ามาเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของธนาคารพาณิ ชย์เพื่อขาย
และนาเงินที่ได้มาชาระหนี้สินที่คา้ งชาระ ถึงแม้วา่ รถยนต์จะไม่ใช่หลักประกันสิ นเชื่อสัง่ ซื้อรถยนต์ก็ตาม
นอกจากการถือครองชุดแจ้งจาหน่ายรถยนต์และเรี ยกร้องให้ผแู ้ ทนจาหน่ายรถยนต์เซ็นต์เอกสารยินยอม
การส่ งมอบรถยนต์แล้ว ธนาคารพาณิ ชย์ A ใช้วิธีการฟ้ องคดีอาญาเพื่อให้ผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์หวาดกลัวและ
เร่ งรั ดการจ่ายคื นหนี้ สินโดยเร็ ว ส่ วนธนาคารพาณิ ชย์ B จะพยายามเที ยบเคี ยงกับหลักกฎหมายจานาโดยการ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ธนาคารให้ทาหน้าที่ ดูแลรถยนต์ ส่ วนธนาคารพาณิ ชย์ C จะทาการอนุมตั ิสินเชื่ อสั่งซื้ อรถยนต์
ผ่านทางบริ ษทั ลีสซิ่ ง อย่างไรก็ตามธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั 3 แห่ งมีเจตนาที่คล้ายคลึงกันในเรื่ องของความต้องการที่
จะมี กรรมสิ ท ธิ์ ในรถยนต์หรื อการครอบครองรถยนต์หรื อวิธีการอื่ นใดที่ จะทาให้ธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั 3 แห่ ง
สามารถนาเอารถยนต์ไปจาหน่ายเพื่อนาเงินมาชาระหนี้ ได้ในกรณี ที่ผแู ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์ผิดนัดชาระหนี้ โดย
แนวทางของธนาคารพาณิ ชย์ A เป็ นการแก้ไขหลังจากที่ ผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์ผิดนัดชาระหนี้ แล้ว แต่แนวทาง
ของธนาคารพาณิ ชย์ B และธนาคารพาณิ ชย์ C เป็ นการป้ องกันก่อนที่ผแู ้ ทนจาหน่ายรถยนต์ผิดนัดชาระหนี้
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ประเด็น ที่ สาม กระบวนการปรับ กลยุท ธ์ห ลังการตรากฎหมายหลักประกันทางธุ รกิ จ หากธนาคาร
พาณิ ชย์จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจไม่ได้เป็ นลาดับที่หนึ่ง
ธนาคารพาณิ ชย์ A เป็ นธนาคารพาณิ ชย์แ รก ๆ ที่ ป รั บ กลยุ ท ธ์ โ ดยการเร่ ง รั ด เข้า ไปจดทะเบี ย น
หลักประกันทางธุรกิจกับผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์ที่ตนเองดาเนินธุรกิจอยูเ่ ดิม เนื่ องจากในช่วงแรกธนาคารพาณิ ชย์
A มีนโยบายอนุมตั ิสินเชื่อสัง่ ซื้อรถยนต์ที่จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจได้เป็ นลาดับที่หนึ่งเท่านั้น ส่วนผูแ้ ทน
จาหน่ายรถยนต์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้เป็ นลาดับที่หนึ่ ง ธนาคารพาณิ ชย์ A จะยกเลิกการอนุมตั ิสินเชื่อสัง่ ซื้ อ
รถยนต์ แต่ในช่วงต่อมาธนาคารพาณิ ชย์ A มีการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อให้เหมาะสมกับการตลาดมากขึ้น โดย
การยินยอมอนุมตั ิสินเชื่อสั่งซื้ อรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็ นลาดับที่สองได้ แต่จะพิจารณาถึงคุณสมบัติและศักยภาพ
ของผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์ตามหลักการวิเคราะห์สินเชื่อ 5 C’s เป็ นราย ๆ ไป รวมถึงเรี ยกร้องหลักประกันเพิ่มเติม
เพื่อชดเชยกับความเสี่ ยงที่ธนาคารพาณิ ชย์ A ไม่สามารถจดทะเบียนได้เป็ นลาดับที่หนึ่ง
ธนาคารพาณิ ชย์ B มีการดาเนิ นการเข้าไปจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจกับผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์ที่
ตนเองดาเนิ นธุรกิจอยู่เดิ มค่อนข้างช้ากว่าธนาคารพาณิ ชย์ A จึงทาให้ธนาคารพาณิ ชย์ B ไม่สามารถจดทะเบี ยน
หลักประกันทางธุรกิจกับผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์เป็ นลาดับที่หนึ่งได้ครบทุกราย รวมไปถึงผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์ที่
มีความร่ วมมือกับผูผ้ ลิตรถยนต์ (Captive finance) ด้วย แต่ดว้ ยความร่ วมมือกับผูผ้ ลิตรถยนต์ ธนาคารพาณิ ชย์ B
สามารถสร้างอานาจในการต่อรองทาให้ผผู ้ ลิตรถยนต์กดดันให้ผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์ยกเลิกการจดทะเบี ยนกับ
ธนาคารพาณิ ชย์อื่น เพื่อมาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กับธนาคารพาณิ ชย์ B แทนได้ ส่ วนผูแ้ ทนจาหน่าย
รถยนต์ที่ไม่ได้เป็ นความร่ วมมือกับผูผ้ ลิตรถยนต์ (Non-captive finance) ธนาคารพาณิ ชย์ B จะยกเลิกการอนุ มตั ิ
สิ นเชื่อสัง่ ซื้อรถยนต์หากไม่สามารถจดทะเบียนกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจได้เป็ นลาดับที่หนึ่ง
ธนาคารพาณิ ชย์ C ไม่ได้มีการปรั บเปลี่ ยนกลยุท ธ์ในการอนุ มตั ิ สิ นเชื่ อสั่งซื้ อรถยนต์ที่ ให้แก่ ผูแ้ ทน
จาหน่ายรถยนต์อย่างมีนยั ะสาคัญเหมือนกับธนาคารพาณิ ชย์ A และธนาคารพาณิ ชย์ B เนื่ องจากธนาคารพาณิ ชย์
C มีบริ ษทั ลีสซิ่ ง ถึงแม้ว่าบริ ษทั ลีสซิ่ งจะไม่สามารถใช้กฎหมายหลักประกันทางธุ รกิ จได้เนื่ องจากไม่เข้านิ ยาม
“สถาบันการเงิน” ตามมาตรา 3 ของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจแต่บริ ษทั ลีสซิ่งสามารถมีกรรมสิ ทธิ์ในรถยนต์
ได้ ดังนั้นการอนุมตั ิสินเชื่อสัง่ ซื้ อรถยนต์ผา่ นทางบริ ษทั ลีสซิ่งจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่ธนาคารพาณิ ชย์ C มองว่า
มีประโยชน์มากกว่าการใช้กฎหมายหลักประกันทางธุ รกิ จ แต่ถา้ หากพบว่าผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์ได้ทาการจด
ทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจกับธนาคารพาณิ ชย์อื่นไปแล้ว ทางธนาคารพาณิ ชย์ C มีแนวโน้มที่จะยกเลิกการให้
สิ นเชื่อสัง่ ซื้อรถยนต์หรื อเรี ยกร้องหลักประกันเพิ่มเติมเพื่อให้ชดเชยกับความเสี่ ยงจากการที่ธนาคารพาณิ ชย์ C ไม่
สามารถจดทะเบียนได้เป็ นลาดับที่หนึ่ง
ประเด็นที่สี่ ทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่ธนาคารพาณิ ชย์รับเป็ นหลักประกันสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 ทรัพย์สินที่ธนาคารพาณิ ชย์นิยมรับเป็ นหลักประกัน
ธนาคารพาณิชย์
หลักประกันเรียงตามลาดับความนิยม
A
บัตรเงินฝากแลกเปลี่ยนมือได้เท่านั้น
B
1.บัตรเงินฝากแลกเปลี่ยนมือได้ 2.หนังสื อค้ าประกัน 3.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
C
1.ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง 2.บัตรเงินฝากแลกเปลี่ยนมือได้ 3.หนังสือค้ าประกัน
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ประเด็นที่หา้ ข้อดีและข้อเสี ยของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจต่อการอนุมตั ิสินเชื่อสัง่ ซื้อรถยนต์
ธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั 3 แห่ งให้ความเห็ นที่ ตรงกันว่า ข้อดี ของกฎหมายหลักประกันทางธุ รกิ จคือทาให้
ธนาคารพาณิ ช ย์มี บุ ริมสิ ท ธิ์ ในรถยนต์ ส่ วนธนาคารพาณิ ชย์ B ให้ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ มว่า ธนาคารพาณิ ช ย์ที่ จ ด
ทะเบี ยนหลักประกันทางธุ รกิ จ ได้เป็ นลาดับที่ หนึ่ งจะมี อานาจเจรจาต่อรองกับผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์เพิ่มขึ้ น
เนื่ องจากธนาคารพาณิ ชย์อื่นที่ จดทะเบี ยนหลักประกันทางธุรกิจไม่ได้เป็ นลาดับที่ หนึ่ งจะเรี ยกร้องหลักประกัน
เพิ่มเติม ทาให้ผแู ้ ทนจาหน่ายรถยนต์อาจไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขการเรี ยกร้องหลักประกันเพิ่มเติมได้ จึงอาจ
ต้องโอนอ่อนผ่อนตามกับธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจได้เป็ นลาดับที่หนึ่ง
ในส่ วนของข้อเสี ยธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั 3 แห่ งให้ความเห็ นที่ ตรงกันว่า กฎหมายหลักประกันทางธุ รกิ จ
ทาให้ตน้ ทุ นการบริ หารจัดการของธนาคารพาณิ ชย์เพิ่มขึ้ นและธนาคารพาณิ ชย์ C ให้ความเห็ นเพิ่มเติ มว่า ถ้า
ผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์รายใดได้รับการอนุ มตั ิ สินเชื่ อจากธนาคารพาณิ ชย์เพียงแห่ งเดี ยว การยกเลิกการอนุ มตั ิ
สิ นเชื่ อของธนาคารพาณิ ชย์รายนั้นอาจทาได้ยาก เนื่ องจากจะกระทบต่อการดาเนิ น ธุ รกิ จของผูแ้ ทนจาหน่ าย
รถยนต์ที่จะขาดเงินทุนหมุนเวียนในการซื้ อรถยนต์ ดังนั้นอาจทาให้ผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์เกิ ดปั ญหาคุณธรรม
วิบตั ิ โดยการดาเนิ นธุรกิจด้วยความสุ่ มเสี่ ยงเพราะคาดการณ์วา่ ธนาคารพาณิ ชย์จะต้องอนุมตั ิสินเชื่อให้แก่ตนเอง
ต่อไป เนื่ องจากเหลือธนาคารพาณิ ชย์ที่อนุ มตั ิสินเชื่ อสั่งซื้ อรถยนต์เพียงรายเดียวและการหยุดการอนุ มตั ิสินเชื่ อ
ย่อมส่งผลให้ผแู ้ ทนจาหน่ายรถยนต์มีปัญหาในการจ่ายคืนหนี้สินให้แก่ธนาคารพาณิ ชย์อย่างแน่นอน

6. อภิปรายผล
ก่อนการตรากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ รถยนต์ไม่มีสถานะเป็ นหลักประกันสิ นเชื่อสั่งซื้ อรถยนต์
แต่ธนาคารพาณิ ช ย์มกั มี การควบคุ มความเสี่ ยงในกรรมสิ ท ธิ์ ของรถยนต์ที่ เหมื อนกัน คื อ การถื อ ครองชุ ดแจ้ง
จาหน่ายรถยนต์เพื่อเป็ นการแสดงความเป็ นเจ้าของรถยนต์ที่ตนเองให้สินเชื่อและเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการ
ครอบครองรถยนต์ให้แก่ศาลและธนาคารพาณิ ชย์อื่นได้รับทราบและเพื่อป้ องกันปั ญหาคุณธรรมวิบตั ิจากการขอ
สิ น เชื่ อ พร้ อ มกัน หลายแห่ งจากรถยนต์เพี ย งคัน เดี ยว (Double finance) เนื่ อ งจากชุ ด แจ้งจ าหน่ ายรถยนต์เป็ น
เอกสารที่ มีเพียงชุ ดเดี ยว ดังนั้นหากธนาคารพาณิ ชย์ไม่ถือครองชุดแจ้งจาหน่ ายไว้ ผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์จะมี
แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปขอสิ นเชื่อพร้อมกันหลายแห่ งซึ่ งจะทาให้หนี้ สินของผูแ้ ทนจาหน่ าย
รถยนต์เ พิ่ม สู ง ขึ้ น เกิ น กว่า ที่ ค วรจะเป็ น ส่ วนการควบคุ มความเสี่ ยงในกรรมสิ ทธิ์ ที่ แตกต่างกัน คื อ ธนาคาร
พาณิ ชย์ A มีการฟ้ องร้องคดีอาญา ธนาคารพาณิ ชย์ B มีการเทียบเคียงกับหลักกฎหมายจานา ธนาคารพาณิ ชย์ C มี
การอนุมตั ิสินเชื่อสัง่ ซื้อรถยนต์ผา่ นทางบริ ษทั ลีสซิ่ง
หลังการตรากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจกลับส่ งผลกระทบต่อการอนุมตั ิสินเชื่อสัง่ ซื้ อรถยนต์เพราะ
ความมีบุริมสิ ทธิ์ยอ่ มหมายถึงมีผทู ้ ี่ดีกว่าและมีผทู ้ ี่ดอ้ ยกว่าจากการเรี ยงลาดับการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
ทั้งที่ก่อนการมีกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ธนาคารพาณิ ชย์ทุกแห่งมีสถานะจากการไม่มีบุริมสิ ทธิ์ ในรถยนต์
เท่าเทียมกันหมด ถึงแม้วา่ กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจจะเป็ นเพียงทางเลือกในการใช้กฎหมายเท่านั้น ธนาคาร
พาณิ ชย์ไม่จาเป็ นต้องนากฎหมายนี้ มาใช้ก็ได้แต่ธนาคารพาณิ ชย์จะอดใจไหวได้อย่างไร ในเมื่ อการเข้าไปจด
ทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเป็ นลาดับที่หนึ่งจะทาให้ธนาคารพาณิ ชย์ได้บุริมสิ ทธิ์ในรถยนต์เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ก่อนการตรากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารพาณิ ชย์จะต้องอ้อนวอนร้องขอให้ผแู ้ ทนจาหน่ายรถยนต์ส่ง
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มอบรถยนต์ที่ใช้เงิ นของตนเองซื้ อมาส่ งคื นให้ตนเองด้วย ดังนั้น เมื่ อธนาคารพาณิ ชย์แต่ละแห่ งเปรี ยบเที ยบ
ผลประโยชน์เฉพาะของตนเองย่อมทาให้ธนาคารพาณิ ชย์ต้ งั หน้าตั้งตารี บร้อนเข้าไปจดทะเบียนหลักประกันทาง
ธุรกิ จแทบทั้งสิ้ น ยิ่งไปกว่านั้นลักษณะเฉพาะของสิ นค้าคงคลังที่มีการซื้ อเข้าและขายออกอยู่ตลอดเวลา การจด
ทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจแบบระบุรายละเอียดเฉพาะเจาะจงเป็ นรายคันว่าคันนี้ เป็ นของฉัน ย่อมเพิ่มต้นทุน
การแก้ไขรายการจดทะเบียนแบบไม่จาเป็ น (มาตรา 20 พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558) ดังนั้น
ธนาคารพาณิ ชย์จึงอาศัยหลักเสรี ภาพในการทาสัญญาระบุรายละเอียดลงไปในสัญญาที่ ทาให้ธนาคารพาณิ ชย์ได้
ประโยชน์ที่สุดในการทาสัญญาครั้งเดี ยว เช่น การระบุหนี้ ที่กาหนดให้มีการประกันการชาระไว้มีมูลค่าเท่ากับ
จานวนรถยนต์ท้ งั หมดแต่ในความเป็ นจริ งรถยนต์ท้ งั หมดเกิดจากการใช้สินเชื่อสั่งซื้ อรถยนต์จากหลายธนาคาร
พาณิ ชย์ การระบุประเภทของหลักประกันไว้อย่างกว้างว่าเป็ นรถยนต์แต่ในความเป็ นจริ งผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์
อาจจาหน่ายรถยนต์หลายยีห่ ้อโดยแต่ละยี่ห้ออาจจะใช้สินเชื่อสัง่ ซื้ อรถยนต์ต่างธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นต้น การระบุ
รายละเอียดในการจดทะเบี ยนที่ ให้ธนาคารพาณิ ชย์กบั ผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์ตกลงกันเองตามข้อเสนอแนะของ
งานศึกษาของพรพล เทศทอง (2552) กลับส่ งผลให้ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนเป็ นลาดับรองลงมามีสถานะที่
ด้อยกว่า
ธนาคารพาณิ ชย์ B จึงมีนโยบายยกเลิกการอนุมตั ิสินเชื่อสั่งซื้อรถยนต์ให้แก่ผแู ้ ทนจาหน่ายรถยนต์ที่ไม่
สามารถจดทะเบี ยนเป็ นลาดับ ที่ ห นึ่ งได้เพราะมองว่าเมื่ อผูแ้ ทนจ าหน่ ายรถยนต์ผิด นัดชาระหนี้ จนถูกบังคับ
หลักประกันที่เป็ นรถยนต์ ท้ายสุ ดคงไม่เหลือรถยนต์ตกมาถึงธนาคารพาณิ ชย์ B เป็ นแน่ ส่ วนธนาคารพาณิ ชย์ A
และธนาคารพาณิ ชย์ C มี นโยบายเรี ยกร้ องหลักประกันเพิ่มเติมเพื่ อชดเชยความเสี่ ยงจากการที่ ไม่สามารถจด
ทะเบียนได้เป็ นลาดับที่หนึ่ งได้ ต่อมาเมื่อธนาคารพาณิ ชย์ที่ยินดีอนุมตั ิสินเชื่อสั่งซื้ อรถยนต์มีจานวนลดลงส่ งผล
ให้ตวั เลือกในการเปรี ยบเทียบดอกเบี้ยเงินกูข้ องผูแ้ ทนจาหน่ายรถยนต์ยอ่ มมีลดลงตามไปด้วย ในทางตรงกันข้าม
ธนาคารพาณิ ชย์ที่ยงั ยินดีอนุมตั ิสินเชื่อสัง่ ซื้อรถยนต์ที่เหลืออยูย่ อ่ มไม่มีความจาเป็ นต้องลดดอกเบี้ยเพื่อแข่งขันกัน
เหมือนก่อนการตรากฎหมายหลักประกันทางธุรกิจก็ได้เพราะว่ามีจานวนคู่แข่งที่ น้อยลง ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิ จส่ งผลให้เกิดอุปสรรคในการอนุ มตั ิสินเชื่ อสั่งซื้ อรถยนต์ในมุมมองของธนาคาร
พาณิ ชย์และเกิ ดการลดอานาจการเจรจาต่อรองลงในมุมมองของผูแ้ ทนจาหน่ ายรถยนต์เนื่ องจากเหลื อจานวน
ธนาคารพาณิ ชย์ที่ยนิ ดีอนุมตั ิสินเชื่อสัง่ ซื้อรถยนต์ลดลง

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1) ข้อเสนอแนะต่อผูม้ ีอานาจออกกฎหมาย คือเสนอแนะให้ยกเลิกสิ นค้าคงคลังตามมาตรา 8 (3)
ออกจากการเป็ นหลักประกันตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
2) ข้อเสนอแนะต่อสมาคมธนาคารไทย คือการเสนอให้ธนาคารพาณิ ชย์ที่ได้รับผลกระทบหารื อ
กันในการใช้กฎหมายหลักประกันทางธุ รกิ จเป็ นเพียงทางเลือกในการใช้กฎหมายเท่านั้นเพื่อจะได้แ ก้ปั ญ หา
การเรี ย งล าดับ บุ ม ริ ม สิ ท ธิ์ ในรถยนต์ใ ห้ก ลับ ไปมี ส ถานะเท่ า เที ย มกัน เหมื อ นก่ อ นการตรากฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1) เสนอแนะให้เพิ่มกลุ่มตัวอย่างธนาคารพาณิ ชย์และจานวนผูใ้ ห้สัมภาษณ์ในแต่ละธนาคารให้มาก
ขึ้นเพื่อเพิ่มมุมมองในการรับฟังผลกระทบที่รอบด้าน
2) เสนอแนะให้ทาการวิจยั ถึงสิ นค้าคงคลังประเภทอื่น ๆ ได้แก่ สิ นค้าเกษตรจาพวกข้าวสาร เพื่อ
ศึกษาดูวา่ ในการอนุมตั ิสินเชื่อได้รับผลกระทบจากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจหรื อไม่
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ุประสงค์ เพื่อศึ กษาพฤติกรรมและปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการทา
ธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งการวิจยั ครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง
ปริ มาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน
400 คน
ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการทาธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ ส่ วนการมีประสบการณ์ในการชาระเงิ นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ น้ ัน มีผลต่อพฤติกรรมความ
ตั้งใจในการทาธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ส่ วนการยอมรับนวัตกรรม
การชาระเงิ น ผ่านโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ ในด้านการรั บรู ้ ว่ามี ประโยชน์ และในด้านการรั บ รู ้ ว่าง่ายต่ อการใช้งาน
อิ ท ธิ พ ลสภาพแวดล้อ มทางสั งคม ในด้านบรรทัด ฐานทางสั งคมและในด้านภาพลักษณ์ ท างสั งคม มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมความตั้งใจในการทาธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน
ดังนั้นผูป้ ระกอบการสามารถนาผลการวิเคราะห์ดงั กล่าว มาใช้เป็ นแนวทางในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการ
ดาเนิ นกิ จการ เสริ มสร้างรู ปแบบการทาธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ง่าย สะดวก รวดเร็ ว และ
ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
คาสาคัญ: การรับรู ้วา่ มีประโยชน์ การรับรู ้วา่ ง่ายต่อการใช้งาน บรรทัดฐานทางสังคม ภาพลักษณ์ทางสังคม
พฤติกรรมความตั้งใจ
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ABSTRACT
This research aimed to study the factors influencing the behavior of intensions for electronic payment
on mobile in Bangkok area. Quantitative research design was used as a research methodology. Data were
collected by using questionnaire. The subjects were 400 persons who live in Bangkok area.
The result showed that the external factors, e.g. sex, age, occupation, salary, education, did not have
relationship with the behavior of intensions for electronic payment on mobile in Bangkok area at level of
significant. However, the experience of use for electronic payment on mobile directly has relationship with the
behavior of intensions for electronic payment at level of significant. The acceptance model for electronic
payment on mobile in term of perceived usefulness, perceived ease of use, subjective norms and images directly
had relationship with the behavior of intensions for electronic payment at level of significant.
Therefore, the company or government can apply this analysis results and used as a guideline to
increase business efficiency. Create a simple, fast, easy and reduce the cost of investment.
KEYWORDS : Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Subjective Norms, Images, Behavioral
Intensions to Use

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในปั จจุบนั การทาธุ รกรรมเชิงพาณิ ชย์ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ วและเป็ นที่ นิยม
อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็ นการพัฒนารู ปแบบการค้าแนวใหม่ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคสิ นค้า
และบริ การได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว ที่ สาคัญช่วยลดต้นทุนในด้านค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไปชาระเงินด้วย
ช่ องทางอื่ น และเนื่ องจากไม่มี ขอ้ จากัด ด้านระยะทาง ความสามารถในการกระจายข้อ มูลข่าวสารไปยังกลุ่ ม
ประชาชนที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน และการตอบกลับได้ทนั ที โดยไม่มีขอ้ จากัดด้านเวลา รวมทั้งเวลาในการ
เปิ ดหรื อปิ ดร้าน ที่สาคัญคือการใช้ทุนดาเนินการน้อยและสามารถเลือกข้อมูลข่าวสารที่เจาะจงไปยังผูซ้ ้ือ (Buyer)
ได้มากกว่า(สุรสิ ทธิ์ วิทยารัฐ,2545) ระบบการค้าผ่านช่องทางการสื่ อสารใหม่น้ ี เรี ยกว่าการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์
(Electric Commerce) หรื ออีคอมเมิร์ช (E-Commerce)
สมาคมผูป้ ระกอบการอิเล็กทรอนิ กส์ไทย (ภาวุธ ,2555) กล่าวถึง ประเภทของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ไว้
ดังนี้ 1. ผู ้ป ระกอบการกับ ผู ้บ ริ โ ภค (Business to Consumer หรื อ B2C) 2. ผู ้ป ระกอบการกับ ผู ้ป ระกอบการ
(Business to Business หรื อ B2B) 3. ผูบ้ ริ โภคกับผูบ้ ริ โภค (Consumer to Consumer หรื อ C2C) 4. ผูป้ ระกอบการ
กับภาครั ฐ (Business to Government หรื อ B2G) และ 5. ภาครั ฐกับ ประชาชน (Government to Consumer หรื อ
G2C) จากการศึ กษาข้อ มู ล (มู ลค่ าพาณิ ช ย์อิเล็กทรอนิ ก ส์ ใน ประเทศไทยปี 2559: ออนไลน์ www.etda.or.th)
พบว่า มูลค่า E-Commerce ประเภทธุ รกิ จขายให้ผูบ้ ริ โภค (B2C) ของประเทศต่างๆ ปี 2557 เปรี ยบเที ยบกับ ปี
2558 พบว่ามี แนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น โดยที่ ปี 2558 ประเทศไทยมีมูลค่าเท่ากับ 15.69 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ เมื่อจัด
อันดับสูงสุดสามลาดับ ได้แก่ ประเทศจีน ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 672.01 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ตามมาด้วยประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา ปี 2558 มี มูลค่ าเท่ ากับ 492.07 พัน ล้านเหรี ยญสหรั ฐ และประเทศญี่ ปุ่ น ปี 2558 มี มูล ค่าเท่ ากับ
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135.54 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ และเมื่อเปรี ยบเทียบมูลค่าเฉลี่ย E-Commerce ต่อหัวของประชากรของประเทศต่างๆ
ปี 2557 เปรี ยบเทียบกับปี 2558 พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นด้วยเช่นกัน โดยที่ ปี 2558 ประเทศไทยมีมูลค่าเท่ากับ
230.89 ดอลล่าร์สหรัฐ เมื่อจัดอันดับสู งสุดสามลาดับ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 1,530.9
ดอลล่าร์ สหรัฐ ตามมาด้วยประเทศญี่ปุ่นมีมูลค่าเท่ากับ 1,067.60 ดอลล่าร์ สหรัฐ และประเทศเกาหลีใต้ มีมูลค่า
เท่ากับ 767.73 ดอลล่าร์สหรัฐ
ส าหรั บ มู ล ค่ า E-Commerce ในประเทศไทย ปี 2557-2559 มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น โดยมู ล ค่ า ECommerce ปี 2557 มีมูลค่าเท่ ากับ 2,033,493.35 ล้านบาท, ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 2,245,147.02 ล้านบาท และปี
2559 มีมุลค่าเท่ากับ 2,523,944.96 ล้านบาท ส่วนมูลค่า E-Commerce เมื่อจาแนกตามประเภทผูป้ ระกอบการ (รวม
มูลค่า e-Auction คือ มูลค่าที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประมูลงานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของภาครัฐเป็ น
ข้อมูลจากกรมบัญชี กลาง) พบว่ามูลค่า E-Commerce ชองผูป้ ระกอบการณ์ ประเภทธุ รกิ จขายให้ธุรกิ จ (B2B) มี
แนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น ปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 1,234,226.18 ล้านบาท, ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 1,334,809.46 ล้านบาท
และปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 1,381,513.39 ล้านบาท ส่ วนมูลค่า E-Commerce ชองผูป้ ระกอบการณ์ประเภทธุ รกิ จ
ขายให้ผบู ้ ริ โภค (B2C) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 411,715.41 ล้านบาท, ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ
509,998.39 ล้ า น บ าท และปี 2558 มี มู ลค่ าเท่ ากั บ 729,292.32 ล้ า น บ าท ส่ วน มู ล ค่ า E-Commerce ข อ ง
ผูป้ ระกอบการณ์ประเภทธุรกิจขายให้ภาครัฐ (B2G) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ปี 2557 มีมูลค่าเท่ากับ 387,551.46 ล้าน
บาท, ปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 400,339.17 ล้านบาทและปี 2558 มีมูลค่าเท่ากับ 413,188.74 ล้านบาท
M-Commerce คื อ การด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กรรมหรื อ การเงิ น โดยผ่ านเครื อ ข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อธุรกิจตามแนวคิดของระบบการค้าอิเล็กทรอนิ กส์ (E-Commerce) ที่ ใช้อุปกรณ์พกพาไร้
สายเป็ นเครื่ องมือในการสั่งซื้ อ และขายสิ นค้าต่างๆ รวมทั้งการรับส่ งอีเมลล์ จุดเด่นของระบบ M-Commerce คือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถพกพาไปได้ทุกที่ไม่มีขอ้ จากัดทาให้ตลาดการทาธุรกิจออนไลน์ หรื อการทาธุรกรรม
เชิงพาณิ ชย์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นตลาดที่น่าสนมากยิ่งขึ้น เพราะความสะดวกสบายไม่มีขอ้ จากัดในการสัง่ ซื้ อ
สิ นค้า และผูบ้ ริ โภคในประเทศไทยมีความคุน้ เคยกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อยูแ่ ล้ว โดย M-Commerce จะช่วย
ให้ การต่ อยอดของเทคโนโลยีที่ มี ผลกระทบโดยตรงต่ อการขยายตัวของรู ป แบบพาณิ ช ย์อิเล็กทรอนิ ก ส์ MCommerce จะช่วยเพิ่มอัตราการเติบโตให้กบั การดาเนิ นธุรกรรมผ่านเครื อข่ายอิเล็กทรอนิ กส์ ได้อย่างรวดเร็ วกว่า
การใช้เทคโนโลยีร ะบบ E-Commerce ขอบเขตของ M-Commerce ครอบคลุ ม ทั้ง 3 ด้านการด าเนิ น ธุ รกรรม
ระหว่างผูด้ าเนินธุรกิจ กับผูใ้ ช้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Business to Customer หรื อ B2C) ระหว่างผูด้ าเนินธุรกิจ
กับผูด้ าเนินธุรกิจด้วยกัน (Business to Business หรื อ B2B) และระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูบ้ ริ โภคด้วยกัน (Consumer
to Consumer หรื อ C2C) (เกียรติคุณ จินตวร,2551)
จากการศึ กษาข้อมูล (Thailand Internet User Profile 2016 : ออนไลน์ www.etda.or.th) อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตในปี 2559 พบว่าในส่วนของโทรศัพท์เคลื่อนที่น้ นั มีการใช้งานถึง ร้อยละ 85.5 โดยมีอตั รา
การใช้งานเฉลี่ย 6.2 ชัว่ โมงต่อวัน ส่ วนกิจกรรมยอดฮิตในการใช้อินเตอร์เน็ตสาหรับการทาธุรกรรมทางการเงินมี
มากถึง ร้อยละ 58.8 โดยที่ทาธุรกรรมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่มีมากถึง ร้อยละ 49.5 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะ
เห็ น ได้ ว่ า M-Commerce ในประเทศไทยมี ก ารเติ บ โตเพิ่ ม สู งขึ้ นและการท าธุ ร กรรมการช าระเงิ น ผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
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สรุ ปได้วา่ เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคสิ นค้าและบริ การในยุคปั จจุบนั ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ ว ช่วยลดต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปชาระเงินด้วยช่องทางอื่นๆ ทาให้ผวู ้ ิจยั มี
ความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการทาธรุ กรรมการชาระเงินผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการได้รับทราบว่าปั จจัยใดมีอิทธิ พลหรื อส่ งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจใน
การทาธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผลการวิจยั ที่ ได้จะสามารถนามาใช้เป็ นแนวทางในการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภาพการดาเนิ นกิ จการ เสริ มสร้ างรู ปแบบการทาธุ รกรรมการชาระเงิ นผ่านโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ที่ ง่าย
สะดวก รวดเร็ ว และช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมความตั้ง ใจในการท าธุ รกรรมการช าระเงิ น ผ่านโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่ อ ศึ กษาปั จจั ย ที่ ส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรมความตั้ งใจในการท าธุ ร กรรมการช าระเงิ น ผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่

3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิด
ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั และได้
นาเอาแนวความคิดทฤษฎีต่างๆเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ แนวคิดธุรกิจ E-Commerce, MCommerce แล E-Payment แนวคิดและทฤษฎี การกระทาอย่างมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของ
Fishbein and Ajzen (1975) แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ของ
Ajzen (1991) ซึ่ งเป็ นทฤษฎี ที่เป็ นผลมาจากการพัฒนา เพิ่มเติมจากทฤษฎี การกระทาอย่างมีเหตุผล แนวคิดและ
ทฤษฎี ก ารยอมรั บ เทคโนโลยี TAM (Technology Acceptance Model) ของ Davis (1989) โดยใช้ TRA เป็ น
แนวคิดพื้นฐานสาหรับการอธิ บายความสัมพันธ์ของปั จจัย การรับรู ้ว่ามีประโยชน์ (Perceived Usefulness: PU)
และการรับรู ้วา่ ง่ายต่อการใช้ (Perceived Ease of Use: PEOU) เป็ นตัวแปรหลักที่ สาคัญของ TAM และมีอิทธิ พล
ทางตรงต่ อพฤติ กรรมการยอมรั บ หรื อความตั้งใจที่ จะใช้ แนวคิ ด และทฤษฎี การยอมรั บ เทคโนโลยี TAM 2
(Technology Acceptance Model 2) Venkatesh and Davis (2000) แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารยอมรั บ เทคโนโลยี
TAM3 (Technology Acceptance Model 3) Venkatesh, V. and Bala, H. ได้อธิ บายถึงตัวแปรภายนอกและปั จจัยที่
เกิดก่อน (Antecedents) ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู ้วา่ มีประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี และการรับรู ้วา่ ง่ายต่อการใช้
งาน กระบวนการของอิทธิ พลจากสังคม (Social Influence Process) ได้แก่ ภาพลักษณ์ (Image) ถูกพัฒนาขึ้นมา
ตามลาดับ นอกจากนี้ ผวู ้ ิจยั ยังได้ศึกษา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ แนวคิดความมัน่ คงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น
สัญชัย อุปะเดีย (2553) ได้ศึกษาปั จจัยด้านการรับรู ้เกี่ยวกับระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การชาระเงิน ผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตพื้นที่กรุ งเทพมหานคร พบว่า
ปั จจัยการรับรู ้เกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดา้ นการยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรับรู ้ประโยชน์ต่อการ
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ใช้งาน และการรับรู ้วา่ ง่ายต่อการใช้งานมีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การชาระเงินผ่านระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
George (2007) ได้ศึกษาแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีในการประเมินการรับรู ้เกี่ยวกับผูใ้ ช้บริ การ
การชาระเงิ นออนไลน์ (A TAM Framework to Evaluate User’ Perception towards Online Electronic Payment)
งานวิจยั นี้ ได้นาเอาแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีมาดัดแปลง เพื่อศึ กษาทัศนคติ การยอมรับปั จจัยพื้นฐาน
ทางด้านอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีโดยนาแบบจาลองนี้มาพัฒนา และศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับการยอมรับรู ปแบบการ
ชาระเงินแบบออนไลน์ หรื อ E-payment โดยทาการสารวจแบบออนไลน์กบั กลุ่มประชากรจากพนักงานธนาคาร
ในกรี ก ผลของการทดสอบ สมมติ ฐานพบว่า การการรั บรู ้ ด้านอรรถประโยชน์ มีความสัมพัน ธ์ไปในทิ ศทาง
เดียวกันกับพฤติกรรมความตั้งใจ การรับรู ้ดา้ นความสะดวกสบาย มีความสัมพันธ์อย่างมากกับพฤติกรรมความ
ตั้งใจ สรุ ปคือทั้งในด้านการรับรู ้วา่ มีประโยชน์ และการรับรู ้วา่ สะดวกสบาย มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
พฤติกรรมความตั้งใจในการยอมรับการใช้งาน E-payment
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้องนามาสร้างกรอบแนวความคิดสาหรับ
การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ดังต่อไปนี้
ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยส่ ว นบุค คล
- เพศ
- อายุ

- รายได้ต่อ เดือน
- ระดับการศึ ก ษา

ตัวแปรตาม

- ประสบการณ์การใช้งาน
อินเตอร์ เน็ต ผ่านโทรศ พ
ั ท์เคลื่อนที่
การยอมรับนวัตกรรมการชาระเงิ นผ่าน

พฤติกรรมความตั้ งใจในการท าธุ ร กรรม

โทรศ พ
ั ท์เคลื่อนที ่

การชาระเงิ นผ่านโทรศัพท์เคลื่อ นที่

- การรับ รู้ ว า่ มี ประโยชน์

- การรับรู้ ว า่ ง่ ายต่อ การใช้งาน
อิท ธิ พลของสภาพแวดล้อมทางสังคม
- บรรทัดฐานสังคม
- ภาพลัก ษณ์ทางสังคม

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. สมมุติฐานในการวิจัย
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายได้ ระดับการศึกษา และการมีประสบการณ์ในการ
ชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการทาธุรกรรมการชาระเงินผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
2. การยอมรับนวัตกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในด้านการรับรู ้วา่ มีประโยชน์ และ ในด้าน
การรับรู ้วา่ ง่ายต่อการใช้งาน มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการทาธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. อิทธิพลสภาพแวดล้อมทางสังคม ในด้านบรรทัดฐานทางสังคม และในด้านภาพลักษณ์ทางสังคม มี
ผลต่อพฤติกรรมความตั้งในการทาธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 แบบแผนการวิจัย วิธีดาเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจัยใช้การวิเคราะห์ ส ถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive
Research) ในลักษณะของการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล และนามา
วิเคราะห์ โ ดยการหาค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และการศึ กษาโดยใช้การวิเคราะห์ สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ในลักษณะของ
การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมข้อมูล และนามาวิเคราะห์โดยการ วิเคราะห์
ทางสถิติ แบบ T-test , One-Way ANOVA และ Regression
5.2 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย การวิจัย เรื่ อ งนี้ เป็ นการวิจัยเชิ งปริ ม าณ ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คื อ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อ มีการใช้งานอินเตอร์ เน็ตโดยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในหลากหลายรู ปแบบ เช่น การสัง่ ซื้ อสิ นค้า ออนไลน์ การทาธุรกรรมการชาระเงิน การใช้งานสื่ อโซเชียลมีเดี ย
อื่นๆ โดยเป็ นประชากรที่ อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง
5.3 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรตาม ประกอบด้วย พฤติกรรมความตั้งใจในการทาธุ รกรรมการชาระ
เงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่ วนตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปั จจัยส่วนบุคคล การยอมรับนวัตกรรมการชาระเงิน
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในด้านการรับรู ้วา่ มีประโยชน์และการับรู ้วา่ ง่ายต่อการใช้งาน อิทธิ พลของสภาพแวดล้อม
ทางสังคมในด้านบรรทัดฐานทางสัมคม และภาพลักษณ์ทางสังคม
5.4 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเครื่ องมือที่ ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) และน าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้(Try out) กับ กลุ่ ม ประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 30 คน เพื่อนาผลที่ ได้ไปหาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
โดยก าหนดเกณฑ์ ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น ไม่ ต่ ากว่า 0.7 โดยวิธี ห าค่ าสั ม ประสิ ท ธิ แ อลฟ่ า (Alpha-Coefficient)
ของครอนบาค(Cronbach) ซึ่งผลที่ได้คือ ระดับความเชื่อมัน่ ของข้อคาถามอยูท่ ี่ 0.904 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
5.5 การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ก ารวิเคราะห์ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่ ค่ าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบเปรี ยบเทียบปั จจัย
ด้า นประชากรศาสตร์ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมความตั้ง ใจในการท าธุ ร กรรมการช าระเงิ น ผ่ า น
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โทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ในเขตกรุ ง เทพมหานครหรื อ ไม่ โดยใช้ก ารวิเคราะห์ ท างสถิ ติ t-test และวิเคราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ และการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่างๆ ที่มีผลต่อ พฤติกรรมความตั้งใจในการทาธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้การวิเคราะห์
ทางสถิติความถดถอย (Linear Regression Analysis) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ

6. สรุ ปผลการวิจัย
ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย จานวน 225 คน คิดเป็ นร้อยละ
56.25 ส่วนใหญ่อายุ 33-35 ปี จานวน 197 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.25 มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 279
คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 69.75 ระดับรายได้ต่อเดื อน 15,000 - 45,000 บาท จานวน 177 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 44.20 มี
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.0 ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการในการท าธุ รกรรมการชาระเงิ น ผ่านโทรศัพท์เคลื่ อนที่ จานวน 350 คน คิ ด เป็ นร้อ ยละ 87.50 กรณี ที่ มี
ประสบการณ์ การทาธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะทาธุรกรรมการชาระเงินด้วยการสัง่ ซื้อสิ นค้า
ต่างๆออนไลน์มากที่ สุด เป็ นอันดับ 1 คิดเป็ นร้อยละ 27.15 รองลงมาเป็ นชาระค่าโทรศัพท์ คิดเป็ นร้อยละ 23.75
ชาระตัว๋ โดยสารต่างๆหรื อค่าโรงแรม คิดเป็ นร้อยละ 20.53 ชาระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ คิดเป็ น
ร้อยละ 14.47 และอันดับสุดท้าย การเงินหรื อการลงทุน คิดเป็ นร้อยละ 14.10
การยอมรับนวัตกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในด้านการรับรู ้วา่ มีประโยชน์ จากการศึกษา
พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.31 ซึ่ งอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อแล้วพบว่า การชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
สามารถใช้งานเวลาไหนก็ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง แบบ Real Time มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.68 เป็ นอันดับ 1 รองลงมา
ช่ วยลดค่ าใช้จ่ ายในการเดิ น ทางไปใช้บ ริ ก ารช่ อ งทางอื่ น มี ค่ าเฉลี่ ย 4.65 เป็ นอัน ดับ 2 ความสะดวกรวดเร็ ว
มากกว่าช่องทางอื่น มีค่าเฉลี่ย 4.32 และด้านความปลอดภัยของข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 3.56 เป็ นอันดับสุดท้ายโดยที่การ
แปลผลอยูใ่ นระดับปานกลาง การยอมรับนวัตกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในด้านการรับรู ้วา่ ง่ายต่อ
การใช้ ง าน มี ค่ า เฉลี่ ย 4.36 ซึ่ งอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ แล้ว พบว่ า การช าระเงิ น ผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถทาได้อย่างต่อเนื่ อง มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด 4.46 เป็ นอันดับ 1 รองลงมา การที่ ท่านสอน
เพื่อน หรื อบุคคลที่รู้จกั ให้สามารถทาการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ มีค่าเฉลี่ย 4.32 เป็ นอันดับ 2 และ การ
ชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นเรื่ องที่ไม่ซบั ซ้อน สามารถศึกษาการใช้งานได้ดว้ ยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.31 เป็ น
อันดับสุดท้าย
อิทธิ พลสภาพแวดล้อมทางสังคมด้านบรรทัดฐานทางสังคมมีผลต่อการทาธุรกรรมการชาระเงิ นผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จากการศึกษาพบว่า ความต้องการทันต่อเทคโนโลยีมากกว่าคนอื่น มีอิทธิพลต่อการชาระเงิน
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีอิทธิ พลต่อการชาระเงิ นผ่านโทรศัพท์เคลื่ อนที่ มากที่ สุดเป็ นอันดับ 1 ค่าเฉลี่ย 3.66
รองลงมา สื่ อโซเชียล เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม มีอิทธิพลต่อการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่าเฉลี่ย
3.64 สื่ อ โฆษณา ต่ างๆ เช่ น โทรทัศ น์ วิท ยุ หนังสื อ พิ ม พ์ มี อิท ธิ พ ลต่อ การช าระเงิ น ผ่านโทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่
ค่าเฉลี่ย 3.45 ครอบครัว หัวหน้างาน ลูกน้อง และเพื่อน มีอิทธิพลต่อการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ย
3.13 และอันดับสุ ดท้าย กระแสนิ ยมนักแสดง นักร้อง นายแบบ และนางแบบ มี อิทธิ พลต่อการชาระเงิ นผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ย 2.84
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อิทธิ พลสภาพแวดล้อมทางสังคมด้านภาพลักษณ์ ทางสังคมมี ผลต่อการทาธุ รกรรมการชาระเงิ นผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จากการศึกษาพบว่า การชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ทาให้ท่านรู ้สึกว่าตนเองทันต่อการใช้
งานเทคโนโลยี มากสุ ดเป็ นอันดับ 1 ค่าเฉลี่ย 3.75 รองลงมา การชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ทาให้ท่านรู ้สึกว่า
ตนเองทันต่อเหตุการณ์ ค่าเฉลี่ย 3.65 การชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ทาให้ท่านรู ้สึกว่าตนเองทันสมัย ค่าเฉลี่ย
3.54 และอันดับสุดท้าย การชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ทาให้ท่านรู ้สึกว่าตนเองเป็ นคนรุ่ นใหม่ ค่าเฉลี่ย 3.50
พฤติกรรมความตั้งใจในการทาธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากการศึกษาพบว่า ความ
ตั้งใจทาธุ รกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในครั้งต่อไป และความตั้งใจทาธุ รกรรมการชาระเงินผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่ อง ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็ น อันดับ 1 เท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ย
4.32 รองลงมาคือ การแนะนาเพื่อน หรื อบุคคลที่รู้จกั ให้ทาการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ย 3.96 และ
อันดับสุ ดท้าย การยืนยันที่จะชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อไป ถึงแม้วา่ จะมีข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของข้อมูล ค่าเฉลี่ย 3.87

7. อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมความตั้ง ใจในการท าธุ ร กรรมการช าระเงิ น ผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับรายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจในการทาธุ รกรรมการชาระเงิ นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติผลการทดสอบสมมุติฐานที่ได้ คือ ปฎิเสธสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ส่ วนปั จจัยส่วนบุคคลในด้านการมี
ประสบการณ์ในการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่น้ นั มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการทาธุรกรรมการชาระ
เงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุ งเทพมหานครที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ได้ คือ
ยอมรับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
การยอมรั บ นวัต กรรมการช าระเงิ น ผ่านโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ ในด้านการรั บ รู ้ ว่ามี ป ระโยชน์ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมความตั้งใจในการทาธุ รกรรมการชาระเงิ นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ได้ คือ ยอมรับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่งผลที่ได้เป็ นไปตามแนวคิดและ
ทฤษฎี ก ารยอมรั บ เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) อธิ บ ายได้ว่า การรั บ รู ้ ว่า มี ป ระโยชน์
(Perceived Usefulness) มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการทาธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
การยอมรับนวัตกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในด้านการรับรู ้วา่ ง่ายต่อการใช้งาน มีผลต่อ
พฤติกรรมความตั้งใจในการทาธุ รกรรมการชาระเงิ นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ได้ คือ ยอมรับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่งผลที่ได้เป็ นไปตามแนวคิดและ
ทฤษฎี การยอมรั บ เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) อธิ บ ายได้ว่า การรั บ รู ้ ว่าง่ ายต่ อการใช้
(Perceived Ease of Use) เป็ นตัวแปรหลักที่สาคัญของ TAM อีกตัวแปรหนึ่ งนอกจากการรับรู ้วา่ มีประโยชน์ แล้ว
การรับรู ้วา่ ง่ายต่อการใช้งาน ก็มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการทาธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
เช่นกัน
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อิทธิพลสภาพแวดล้อมทางสังคม ในด้านบรรทัดฐานทางสังคม มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการทา
ธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ผลการทดสอบ
สมมุติฐานที่ได้ คือ ยอมรับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งผลที่ได้เป็ นไปตามแนวคิดและทฤษฎีการกระทาอย่างมีเหตุผล
(Theory of Reasoned Action: TRA) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB)
อิทธิ พลสภาพแวดล้อมทางสังคม ในด้านภาพลักษณ์ทางสังคม มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการทา
ธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ ผลการทดสอบ
สมมุติฐานที่ได้ คือ ยอมรับสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ ซึ่ งผลที่ได้เป็ นไปตามแนวคิดและทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 2
(Technology Acceptance Model: TAM 2) และทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี 3 (Technology Acceptance Model:
TAM 3)
ผลจากการวิจยั ยังได้ทราบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบตัวแปรหลักสองตัวคือ ตัวแปรด้านการยอมรับนวัตกรรม
การชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และตัวแปรด้านอิทธิ พลสภาพแวดล้อมทางสังคม ตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรม
ความตั้งใจในการทาธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร มากที่ สุดคือ ตัวแปร
ด้านการยอมรับนวัตกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ ยงั ได้ทราบว่า ความปลอดภัยของข้อมูล
ในการทาธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่น้ นั เป็ นสิ่ งที่ประชากรยังมีความกังวลอยูบ่ า้ ง สังเกตุได้จาก
ค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบตัวแปรในด้านข้อความปลอดภัยของข้อมูล ของตัวแปรหลักการยอมรับนวัตกรรม
การชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในด้านการรับรู ้วา่ มีประโยชน์น้ นั มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ มีค่าเฉลี่ย 3.56 เป็ นอันดับ
สุ ดท้าย โดยที่ การแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นในเรื่ องของการสร้างความเชื่ อมัน่ สร้างมาตรฐานความ
ปลอดภัยของข้อมูล เป็ นสิ่ งหนึ่งที่ตอ้ งพิจารณา

8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) สิ่ งที่จะทาให้ประชาชนเกิดการยอมรับนวัตกรรมการใช้งาน M-Commerce เพิ่มขึ้นในลักษณะ
ของการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ E-Payment นั้น จะต้องพิจารณาถึงปั จจัยหลักสองประการ คือ การทาให้
ประชาชนรับรู ้วา่ เทคโนโลยีการชาระเงินโดยการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่น้ นั มีประโยชน์ และ การทาให้ประชาชน
รับรู ้ว่าเทคโนโลยีการชาระเงิ นโดยการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่น้ นั ง่ายต่อการใช้งาน รวมไปจนถึง การพิจารณาถึง
ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ในด้านบรรทัดฐานทางสังคม และในด้านภาพลักษณ์ทางสังคม ล้วนแล้วแต่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมความตั้งใจใช้ในการทาธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง
(2) การสร้ างความเชื่ อมัน่ สร้างมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมู ล เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ ตอ้ งทาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความรู ้ในเรื่ องเทคโนโลยีการทาธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆเพิ่มเติมและควรมีการศึกษาแบบสัมภาษณ์
เพื่อการแปรผลได้ครบถ้วน สมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น ทาให้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคคลที่ เกี่ ยวข้องและผูท้ ี่ จะศึ กษา
ต่อไป
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(2) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาในเรื่ องของการสร้างความเชื่อมัน่ ในด้านความปลอดภัย
ของข้อมูลการทาธุรกรรมการชาระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับความเจริ ญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี
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การวิจัยนี้ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึ กษาระดับปั จจัยที่ ส่ งผลในการเลื อกประกอบอาชี พของนักศึ กษา
หลักสูตรปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชี พ
กับการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการทัว่ ไป คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้
คือ นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ โดยจานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นจานวน 200 คน ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยการจูงใจที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชี พ เมื่อนามาเรี ยงจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพเป็ นอันดับ 1 ค่าเฉลี่ย 3.92 รองลงมาคือ ด้านความมัน่ คงในการทางาน ค่าเฉลี่ย 3.94
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่ วมงาน ค่าเฉลี่ย 3.94 ด้านลักษณะของงาน ค่าเฉลี่ย 3.83 และด้านองค์กร ค่าเฉลี่ ย
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3.94 ตามลาดับ และจากการศึกษาปั จจัยการจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพ พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผล
ต่อต่อการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพ ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านให้การสนับสนุน การทางานต่าง
สาขา หรื อต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทางาน ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพ และ
ด้านความก้าวหน้าในอาชี พยังมีความสอดคล้องกันทฤษฎี ของมาสโลว์ ที่กล่าวถึงทฤษฎี ลาดับขั้นความต้องการ
ซึ่ งเป็ นทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เป็ นทฤษฎี การจูงใจ มีลกั ษณะเป็ นลาดับขั้นจากต่าสุ ด
ไปยังสู งสุ ด ซึ่งเมื่ออยูใ่ นระดับความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะนาไปสู่ ความสาเร็ จตามที่ตอ้ งการและ
ปรารถนา ซึ่งเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพได้
คาสาคัญ: ปั จจัยที่ส่งผล การเลือกประกอบอาชีพ สาขาการจัดการทัว่ ไป

ABSTRACT
The research was conducted with the objective 1) to study the factors affecting decision making of
undergraduate students on occupation selection, major of general management, faculty of management
sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage and 2) to study the relationship
between factors influence decision making choosing of career and factor of motivation choosing of career. Two
hundred samples were selected from undergraduate students from major of general management, faculty of
management sciences, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. Questionnaire was
conducted as a tool for data collection by using purposive technique. Percentage, mean, standard deviation, and
multiple regression analysis and correlation were used for data analysis. The results found that the motivation
factors influencing career decision. Career path has a positive influence on career decision making. The average
is 3.92, followed by Integrity (3.94), Relational (Average) 3.94 on the characteristics of work (average) 3.83
and organization (average) 3.94. The study of the factors influencing career decision making, there are factors
influencing career decision are career path, working abroad to enhance the skills and capabilities were affected
the decision to choose a career. And the career path is related with the theory of the Maslow’s theory, it discuss
the hierarchy of needs. The theory of basic a human needs is the motivation theory like a hierarchy from lowest
to highest. Once in the required level of response, it will lead to success as desired and desirable. So this is an
important tool in making career path.
KEYWORDS: Factors influence, Occupation selection, Major general management

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ระบบเศรษฐกิ จประเทศไทยในปั จจุบนั ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ที่
เน้นภาคการเกษตรกรรมเป็ นหลัก ได้พฒ
ั นามาเป็ นภาคอุตสาหกรรมที่ มีสัดส่ วนมากกว่าอุตสาหกรรมได้ถูก
ขับ เคลื่ อนจากภาคเอกชนเป็ นหลัก โดยเน้น การส่ งออกและการใช้แรงงานราคาถูกในปั จจุ บัน การแข่งขันได้
1119

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 12 ประจาปี 2560

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

เปลี่ยนไปเพราะในอาเซียนยังมีประเทศที่มีแรงงานราคาถูกกว่าไทยอีก ดังนั้นอุตสาหกรรมต้องปรับตัวโดยหันมา
มุ่งเน้นที่นวัตกรรมและผลิตภาพมากขึ้น สิ นค้าที่ประเทศไทยส่งออกนั้นมีความหลากหลายรวมถึงตลาดส่ งออกก็
ยังมีมากกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซี ยนด้วยกันนอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการส่ งออกชิ้นส่ วนและยานยนต์
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ ถือว่าเป็ นผูส้ ่ งออกรายใหญ่ท้ งั ในระดับภูมิภาคและระดับโลก (พรทวี เถื่อนคาแสน,
2559) ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุนได้อย่างต่อเนื่ อง
ช่วยเพิ่มการจ้างงานให้ป ระชากรภายในประเทศ ทาให้ประชาชนมี รายได้มีชีวิตที่ ดีข้ ึ นและยังช่ วยขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกด้วย
จากข้อมูลสถิตินักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 ถึงชั้นปี ที่ 4 โดยกลุ่มสารสนเทศอุดมศึ กษาพบว่า มีนักศึ กษาจานวน
ทั้ง สิ้ น 1,695,268 ราย แบ่ ง ออกเป็ น มหาวิ ท ยาลัย รั บ จ ากัด 97,483 ราย มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ 489,379 ราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 139,798 ราย มหาวิทยาลัยรัฐในกากับ 460,651 ราย มหาวิทยาลัยรัฐไม่จากัดรับ
279,354 ราย และ มหาวิทยาลัยเอกชน 228,603 (กลุ่มสารสนเทศอุดมศึกษา , 2559)
โดยภาพรวมปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการว่างงานระดับปริ ญญาตรี ในปี พ.ศ. 2558 หรื อกลุ่มแรงงานที่จบ
การศึกษาใหม่เกิดจากการที่นายจ้างนิยมจ้างแรงงานที่มีทกั ษะ ประสบการณ์และคุณสมบัติตรงกับตาแหน่งงานใน
ขณะที่แรงงานจบใหม่เลือกสมัครงานที่ตนมีความสนใจเท่านั้น นอกจากนี้ ยงั เป็ นผลมาจากการชะลอตัวการจ้าง
งานใหม่ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการระดับปริ ญญาตรี เป็ น 15,000 บาท ทาให้ภาคเอกชน
ต้องปรับเงินเดือนตามไปด้วย และแรงงานใหม่ที่หางานไม่ได้หรื อต้องการอิสระในการทางานจึงหันไปประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัวที่ให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า ดังนั้นภาวะว่างงานและสภาพตลาดขาดแคลนแรงงานจึงทวีความรุ นแรง
ขึ้น (กลุ่มบริ ษทั อเด็คโก้ประเทศไทย, 2559)
จากความเป็ นมา เหตุผล และปั ญหา ของการที่มนุษย์ตอ้ งมีงานทาดังที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนั้น ผูว้ จิ ยั
จึงสนใจที่จะศึกษากลุ่มนักศึกษาว่าเมื่อสาเร็ จการศึกษาแล้วจะมีการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพอย่างไร ดังนั้นจึง
ได้เลือกกลุ่มนักศึ กษาที่ คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการสอนอยู่ คือกลุ่มนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิ จ สาขาการ
จัดการทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็ นกลุ่มบุคคลที่
มีความรู ้และความสามารถเชิงทักษะและเจตคติในระดับสูงสามารถที่จะออกไปสู่โลกการอาชีพได้ทุกสาขา และ
เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการหากลยุทธ์ในการปรับเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ปั จ จัย ที่ ส่ งผลในการเลื อ กประกอบอาชี พ ของนัก ศึ กษาหลักสู ต รปริ ญ ญาตรี
บริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิท ยาการจัดการ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
(2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพกับการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กประกอบอาชี พ ของนักศึ กษาหลักสู ต รปริ ญ ญาตรี บ ริ ห ารธุ รกิ จ สาขาการจัด การทั่ว ไป คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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3. ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย
3.1 แนวคิดทฤษฏี
ทฤษฎีลาดับขั้นความต้ องการ Maslow เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็ นจานวนมากสามารถอธิ บายโดย
ใช้แนวโน้มของบุคคลในการค้นหาเป้ าหมายที่จะทาให้ชีวติ ของเขาได้รับความต้องการ ความปรารถนา และได้รับ
สิ่ งที่มีความหมายต่อตนเอง เป็ นความจริ งที่จะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจูงใจเป็ นหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพ
ของ Maslow โดยเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็ น “สัตว์ที่มีความต้องการ” (Wanting animal) และเป็ นการยากที่มนุษย์จะไป
ถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ ในทฤษฎี ลาดับขั้นความต้องการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่ จะ
ได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่ งหนึ่ งแล้วก็จะยังคงเรี ยกร้องความพึงพอใจสิ่ งอื่นๆ
ต่อไป ซึ่ งถือเป็ นคุณลักษณะของมนุ ษย์ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มีความต้องการจะได้รับสิ่ งต่างๆ อยู่เสมอ Maslow กล่าวว่า
ความปรารถนาของมนุ ษย์น้ นั ติดตัวมาแต่กาเนิ ดและความปรารถนาเหล่านี้ จะเรี ยงลาดับขั้นของความปรารถนา
ตั้ง แต่ ข้ ัน แรกไปสู่ ค วามปรารถนาขั้น สู ง ขึ้ น ไปเป็ นล าดับ ล าดับ ขั้น ความต้อ งการของมนุ ษ ย์ ( The Need –
Hierarchy Conception of Human Motivation ) Maslow เรี ยงลาดับความต้องการของมนุ ษย์จากขั้นต้นไปสู่ ความ
ต้องการขั้นต่อไปไว้เป็ นลาดับดังนี้ 1) ความต้องการทางด้านร่ างกาย 2) ความต้องการความปลอดภัย 3) ความ
ต้องการความรั กและความเป็ นเจ้าของ 4) ความต้องการได้รับ ความนับถื อยกย่อง 5) ความต้องการที่ จะเข้าใจ
ตนเองอย่างแท้จริ ง ซึ่ งลาดับขั้นความต้องการของมาสโล มี การเรี ยงลาดับ ขั้นความต้องการที่ อยู่ในขั้นต่ าสุ ด
จะต้องได้รับความพึงพอใจเสี ยก่อนบุ คคลจึ งจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ ความต้องการที่ อยู่ในขั้นสู งขึ้นตามลาดับ
ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริ งจะดาเนิ นไปอย่างง่ายหรื อเป็ นไปโดยอัตโนมัติ โดยความเป็ นจริ งแล้ว
Maslow เชื่อว่าคนเรามักจะกลัวตัวเองในสิ่ งเหล่านี้ “ด้านที่ดีที่สุดของเรา ความสามารถพิเศษของเรา สิ่ งที่ ดีงาม
ที่สุดของเรา พลังความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์” (Maslow, 1962)
ทฤษฎีการเลือกอาชีพ ทฤษฎีการเลือกอาชีพ ของฮอลแลนด์ (Holland, 1973) เป็ นผลจากการสังเกตของ
เขาและของคนอื่น ๆ เกี่ยวกับความสนใจ ลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล และมีส่วนสัมพันธ์กบั ทฤษฎีของกิล
ฟอร์ ด (Guilford, 1954) ซึ่ งได้วเิ คราะห์บุคลิกภาพและความสนใจของบุคคลออกเป็ น 6 ประเภท คือ ด้านจักรกล
ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านบริ การสังคม ด้านสารบรรณ ด้านธุรกิจ และด้านศิลปะ นอกจากนี้ ทฤษฎีของฮอลแลนด์ยงั
มีส่วนคล้ายคลึงกันกับทฤษฎีของแอดเลอร์ (Adler) ของฟรอมม์ (Fromm) ของจุง (Jung) ของเซลดอน (Sheldon)
ของสแปรงเจอร์ (Spranger) โดยเฉพาะการประเมินสิ่ งแวล้อมเพื่อช่วยจาแนกลักษณะของบุคคลมีแนวความคิดมา
จากลินดัน (Linton) ซึ่ งกล่าวว่า "แรงผลักดันจากสิ่ งแวดล้อมจะถูกถ่ายทอดไปยังบุคคล" อนึ่ง ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่ อง
ความต้องการ (needs) และแรงกดดัน (pressures) ของเมอร์ เรย์ (Murray) ก็เป็ นแรงกระตุน้ อีกอย่างหนึ่ งที่ ทาให้
ฮอลแลนด์คิดทฤษฎี ของเขาขึ้น กล่าวโดยสรุ ป "ทฤษฎี การเลือกอาชีพ" ของฮอลแลนด์มีแนวคิดพื้นฐานดังนี้ 1)
การเลือกอาชี พเป็ นการแสดงออกซึ่ งบุคลิกภาพ 2) แบบสารวจความสนใจคือแบบสารวจบุคลิ กภาพ ฮอลแลนด์
(Holland, 1966) ได้กล่าวถึง "การเลือกอาชีพ" ไว้วา่ "การเลือกอาชีพคือ การกระทาที่สะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจ
ความรู ้ บุคลิกภาพ และความสามารถของบุคคล อาชี พเป็ นวิถีชีวิต ส่ วนสิ่ งแวดล้อมเป็ นสิ่ งที่ ช้ ี ให้เห็ นงานและ
ทักษะ"
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3.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
นพอนันต์ เพียรมัน่ คง (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ ส่งผลในการเลือกอาชีพของนักศึ กษาสาขา
การจัดการการบิ น สถาบันเทคโนโลยีการบิ น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลในการเลือกอาชี พของนักศึ กษาในด้านลักษณะของงาน ด้านความก้าวหน้าใน
อาชีพ ด้านความมัน่ คงในการทางาน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน พบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลในการเลือกอาชี พ
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน มี ผลต่อการเลือกอาชี พของนักศึ กษาเป็ นอันดับ 1 รองลงมาคือ ด้านความ
มัน่ คงในการทางาน ความก้าวหน้าในอาชีพ และสุ ดท้ายคือ ด้านลักษณะของงานตามลาดับ จากปั จจัยที่ส่งผลใน
การเลื อ กอาชี พ ของนักศึ กษาในแต่ล ะด้าน พบว่า นัก ศึ กษาส่ วนใหญ่ เลื อกปั จจัยด้านความสัม พัน ธ์กับ เพื่ อ น
ร่ วมงานมากที่สุด โดยเลือกหน่วยงานที่เปิ ดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นและยอมรับซึ่งกันและกันมากที่สุด
ด้านความมัน่ คงในการทางาน พบว่านักศึกษาส่ วนใหญ่เลือกหน่วยงานที่ให้สวัสดิการที่เหมาะสมมากที่ สุด ด้าน
ความก้าวหน้าในอาชี พ พบว่า นักศึ กษาส่ วนใหญ่เลือกหน่ วยงานที่ มีระเบี ยบข้อบังคับที่ ชดั เจนในการเลื่อนตา
แหน่งงาน และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการทางานต่างสาขา หรื อต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพใน
การทางานมากที่สุด
น้ าทิพย์ บุตรทศ และวรรณภา ลือกิตินนั ท์ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกอาชีพ แรงจูงใจ
และความก้าวหน้าในอาชีพพริ ตตี้เอ็มซี ซึ่ งผลวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกอาชีพพริ ตตี้เอ็มซี คือ
ความสามารถ และแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ คือความต้องการขั้นพื้นฐาน ส่วนความก้าวหน้าในอาชีพพริ ตตี้
เอ็มซี ให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพมากกว่าการวางแผนอาชีพ ส่ วนเรื่ องการตัดสิ นใจและแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพพริ ตตี้ เอ็มซีมีความสัมพันธ์ กับความก้าวหน้าในอาชีพพริ ตตี เอ็มซี ในทางบวก ในส่วนผลการวิจยั
เชิ งคุณภาพ พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักตัดสิ นใจประกอบอาชีพพริ ตตี เอ็มซี เนื่ องจากความชอบและความสนใจเป็ น
การส่ วนตัว และผูป้ ระกอบอาชีพมีความสามารถด้านการพูดและการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า โดยแรงจูงใจในการ
ทางานที่สาคัญ คือ ค่าตอบแทนค่อนข้างสู งมาก แต่ใช้ระยะเวลาในการทางานสั้น สาหรับแนวโน้มการประกอบ
อาชีพในอนาคต ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักต้องการเป็ นเจ้าของกิจการเปิ ดบริ ษทั รับจัดกิจกรรมต่างๆ
3.3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากแนวคิดทฤษฎี และการศึกษาค้นคว้าเอกสารตารา และงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องพบว่าการตัดสิ นใจเลือก
ประกอบอาชีพของบุคคลนั้นย่อมเลือกประกอบอาชีพที่สนองต่อความต้องการของตนเอง ที่เกิดจากความคาดหวัง
และจากผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดล้วนมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจทั้งสิ้น อีกทั้งด้านความแตกต่างด้านลักษณะส่วนบุคคลก็มีส่ง
ต่อการตัดสิ นใจด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้นาทฤษฏีของมาสโลว์และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการสร้างเป็ น
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยด้ านลักษณะส่ วนบุคคล
 เพศ
 เกรดเฉลี่ยสะสม
 ภูมิลาเนา
 อาชีพของบิดา
 อาชีพของมารดา
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูป้ กครอง
ปัจจัยการจูงใจทีม่ ผี ลต่ อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
 ด้านลักษณะของงาน
 ด้านองค์กร
 ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
 ด้านความมัน่ คงในการทางาน
 ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน

วันที่ 14 ธันวาคม 2560

ตัวแปรตาม
การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
 ราชการ
 รัฐวิสาหกิจ
 บริ ษทั เอกชน
 ประกอบอาชีพอิสระ
 เกษตรกร

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพส่งผลต่อการตัดใจเลือกประกอบ
อาชีพ
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพมีความสัมพันธ์กบั การตัดใจเลือก
ประกอบอาชีพ

5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและตัวอย่ าง
(1) ขอบเขตด้านประชากร คือ นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการจัดการทัว่ ไป คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้นปี ที่ 2 ถึง 4 รวมทั้งสิ้นจานวน 390
คน
(2) ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คื อ นักศึ กษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี บริ หารธุ รกิ จ
สาขาการจัดการทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยจานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
เท่ากับ 197 แต่เพื่อลดความคลาดเคลื่อนทางสถิ ติจึงปรับเป็ น 200 คน ซึ่ งขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการ
คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 : 727-728)
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5.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
(1) ตัวแปรอิ สระ (Independent variables) ปั จ จัยด้านลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล ซึ่ งประกอบไปด้วยข้อมู ล
ดังต่อไปนี้ 1) เพศ 2) เกรดเฉลี่ยสะสม 3) ภูมิลาเนา 4) อาชีพของบิดา 5) อาชีพของมารดา 6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของผูป้ กครอง 7) อาชีพที่สนใจเลือกจะทาหลังจากจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี แล้ว
(2) ตัวแปรตาม (Dependent variables) ปั จจัยการจูงใจที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชี พ ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย ปั จจัยทั้งหมด 5 ด้าน คือ 1) ด้านลักษณะของงาน 2) ด้านองค์กร 3) ด้านความก้าวหน้าในอาชี พ
4) ด้านความมัน่ คงในการทางาน 5) ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
5.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) น ามาเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตัวแปรทั้งตัวแปร
ต้นและตัวแปรตาม นาแบบสอบถามไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (
Content Validity) โดยใช้ดชั นีสอดคล้อง (Index of Congruence : IOC) ระหว่างข้อคาถามประเด็นหลักของเนื้อหา
โดยการใช้คะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญคัดเลือกคาถามที่มีค่าดัชนีสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ได้ค่าดัชนี อยูท่ ี่ 0.94 ได้
หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยการนาแบบสอบถามที่ ได้รับการแก้ไขจากข้อแนะนาของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5
ท่าน นาไปทดลองแจกแบบสอบถามกับประชากรที่ ไม่ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งหมด 30 ตัวอย่าง หลังจาก
นั้นนามาตรวจสอบคะแนนเพื่อหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (Alpha-Coefficient) ด้วยวิธีของ Cronbach การทดสอบ
พบว่า ค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือวัดได้อยูท่ ี่ระดับ 0.96
5.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อตามแนวทางที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ
ผูว้ ิจัยท าการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้วยตนเอง ผูว้ ิจัยเป็ นผูแ้ นะน าและอธิ บ ายวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจัยรวมถึ ง
รายละเอียดเกี่ยวกับแบบสอบถามที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะทาให้
ผูว้ จิ ยั ได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยดาเนินการแจกแบบสอบถามจานวน 200 ชุด ได้รับกลับมาและมีความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม 200 ชุด คิดเป็ น 100 % เนื่ องจากเป็ นการแจกจ่ายแบบสอบถามให้กบั ผูต้ อบโดยตรง (Story,
Winter,Premo,Kailes and Winters, 2003)
5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive statistics) ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequencies) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อสรุ ปลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
สถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลในการหาความสัมพัน ธ์ใช้เทคนิ ควิธีการ
วิเคราะห์ สมการถดถอยแบบพหุ คูณด้วยวิธีข้ นั ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) และสหสัมพันธ์
เชิ งซ้อน (Correlation) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการจูงใจที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกประกอบ
อาชีพกับการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพ
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6. สรุ ปผลการวิจัย
จากการที่ ได้ไปสารวจและวิเคราะห์ปัจจัยการจูงใจที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกอาชีพ สามารถสรุ ปได้
ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านลักษณะส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึ ก ษาพบว่าข้อ มู ล ด้านลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่าง ประกอบด้ว ย เพศ เกรดเฉลี่ ย
ภูมิลาเนา อาชี พบิ ดา อาชี พมารดา รายได้เฉลี่ยต่อเดื อนของผูป้ กครอง และ การตัดสิ นใจเลื อกประกอบอาชี พ
พบว่า นักศึ กษาส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง ร้อยละ 72.0 มีภูมิลาเนา ภาคตะวันออก ร้อยละ 18.5 อาชี พของบิ ดา มี
อาชีพบริ ษทั เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 24.5อาชีพของมารดา มีอาชีพประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 25.0 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของผูป้ กครอง มีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.5 การตัดสิ นใจเลือกประกอบ
อาชีพ เลือกประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 21.0
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพ การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ อ
̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
การตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพ โดยแจกแจงเป็ นค่ าเฉลี่ย (Mean : 𝐗
Deviation : S.D) แยกตามแต่ ละหัวข้ อและแสดงผลว่ าในแต่ ละข้ อมีผ้ตู อบแบบสอบถามเห็นด้ วยอย่ างยิง่ - ไม่ เห็น
ด้ วยอย่ างยิง่ ตามเกณฑ์ ทกี่ าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กว่าส่ วนใหญ่ มีระดับ ความคิ ดเห็ น ต่อปั จจัยจู งใจด้าน
องค์กรที่มีผลต่อการตัดสิ นใจอยูร่ ะดับสูง (Mean = 3.94) รองลงมาเป็ นด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน (Mean
= 3. 3.94) ด้านความมัน่ คงในการทางาน (Mean = 3. 3.94) ด้านความก้าวหน้าในอาชี พ (Mean = 3.92) และให้
คิดเห็นน้อยที่สุดคือด้านลักษณะของงาน (Mean = 3.83)
และเมื่อนาไปวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างแสดงสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรปั จจัยการจูงใจและการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพ มีค่าอยูร่ ะหว่าง -0.159 – 0.810 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 0.8 แสดง
ว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระไม่ก่อให้เกิดปั ญหา Multicollinearity จึงสามารถนาไปทดสอบสมมติฐานด้วย
การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้
ผลการวิเคราะห์ ความสัม พัน ธ์พ บว่า ด้านความก้าวหน้าในอาชี พ เป็ นปั จจัยการจู งใจที่ มี ผลต่ อการ
ตัดสิ นใจ เลือกประกอบอาชีพ โดยตัวแปรอิสระร่ วมกันพยากรณ์ตวั แปรตามได้ร้อยละ 0.15 โดยพิจารณาจากค่า
Adjust R Square เท่ากับ 0.015 และพิจารณาแต่ละตัวแปรพบว่า การให้การสนับสนุน การทางานต่างสาขา หรื อ
ต่างประเทศ เพื่อเพิม่ ทักษะและศักยภาพในการทางาน มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพ อย่างมีนยั สาคัญ
ที่ ระดับ 0.05 (B = 0.048, p > 0.05) หมายความว่า ด้านความก้าวหน้าในอาชี พในประเด็นการให้การสนับสนุ น
การท างานต่ างสาขา หรื อ ต่างประเทศ เพื่ อเพิ่ ม ทักษะและศักยภาพในการท างาน มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจเลื อ ก
ประกอบอาชีพ

7. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาปั จจัยการจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพในด้านลักษณะของงาน ด้าน
องค์กร ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านความมัน่ คงในการทางาน และด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน เมื่อนา
ปั จจัยการจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพมาเรี ยงจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านความก้าวหน้าใน
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อาชีพ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพเป็ นอันดับ 1 ค่าเฉลี่ย 3.92 รองลงมาคือ ด้านความมัน่ คงในการ
ทางาน ค่าเฉลี่ย 3.94 ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ค่าเฉลี่ย 3.94 ด้านลักษณะของงาน ค่าเฉลี่ย 3.83 และ
ด้านองค์กร ค่าเฉลี่ย 3.94 ตามลาดับ
จากการศึกษาปั จจัยการจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพ พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพ ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านให้การสนับสนุน การทางานต่างสาขา หรื อ
ต่างประเทศ เพื่อเพิม่ ทักษะและศักยภาพในการทางาน ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพ ส่วนด้านอื่นไม่
ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพ
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มีผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของนพอนันต์ เพียรมัน่ คง (2559) ได้
ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลในการเลือกอาชีพของนักศึกษาสาขาการจัดการการบิน สถาบันเทคโนโลยีการบิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ พบว่า ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ นักศึกษาส่ วน
ใหญ่เลือกหน่วยงานที่มีระเบียบข้อบังคับที่ชดั เจนในการเลื่อนตาแหน่งงาน และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทาง
กรทางานต่างสาขา หรื อต่างประเทศเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทางานมากที่สุด
และยัง มี ค วามสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของน้ าทิ พ ย์ บุ ต รทศ และวรรณภา ลื อ กิ ติ นั น ท์ (2558) ได้
ทาการศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกอาชีพ แรงจูงใจ และความก้าวหน้าในอาชีพพริ ตตี้เอ็มซี ผลวิจยั พบว่า ปั จจัยที่
มี ผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกอาชี พ พริ ต ตี้ เอ็มซี คื อ ความสามารถ และแรงจู งใจในการประกอบอาชี พ คื อความ
ต้องการขั้นพื้นฐาน ส่ วนความก้าวหน้าในอาชีพพริ ตตี้ เอ็มซี ให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพมากกว่าการ
วางแผนอาชีพ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพในการทางาน จึงส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพเช่นกัน
ด้านความก้า วหน้ าในอาชี พ มี ค วามสอดคล้อ งกัน ทฤษฎี ข องมาสโลว์ (Maslow, Abraham. 1970)
กล่าวถึงทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ ซึ่งเป็ นทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เป็ นทฤษฎีการจูง
ใจ มีลกั ษณะเป็ นลาดับขั้นจากต่าสุ ดไปยังสู งสุ ด ซึ่ งเมื่ออยูใ่ นระดับความต้องการที่ ได้รับการตอบสนองแล้วจะ
นาไปสู่ความสาเร็ จตามที่ตอ้ งการและปรารถนา ซึ่งเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพได้

8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งเน้นการศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลในการเลือกประกอบอาชี พในด้านลักษณะงาน ด้าน
องค์กร ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านความมัน่ คงในการทางาน และด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อร่ วมงาน ที่ มีผล
ต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กประกอบอาชี พ ของนั ก ศึ ก ษาหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาการจัด การทั่ว ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เท่ านั้น ซึ่ งยังมีปัจจัยจูงใจด้านอื่นๆ ซึ่ งอาจจะทาให้
งานวิจยั ได้ผลลัพธ์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจที่แตกต่างกันออกไป
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
สาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป ผูว้ ิจยั เสนอให้ทาการวิจยั เชิงลึกเพิ่มในรายละเอียดเพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ตรงมากยิ่งขึ้ น เนื่ องจากผลการศึ กษาพบว่า ด้านความก้าวหน้าในอาชี พ (Career) มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกประกอบอาชีพเป็ นอันดับ 1 เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและตรงต่อความต้องการมากยิง่ ขึ้น
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ของธุรกิจโรงแรมในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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เกศกาจน์ ขันอ้วน
สาขาบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด
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สาขาบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า ของธุรกิจโรงแรม (2) เพื่อศึกษาสื่ อสังคม
ออนไลน์ ของธุรกิจโรงแรม (3) เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจใช้บริ การจองห้องพักผ่านสื่ อออนไลน์ ของธุรกิจโรงแรมใน
เขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (4) เพื่อเปรี ยบเทียบ ระดับความคิดเห็นที่ มีต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ของธุรกิจโรงแรมในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของ
ตราสิ น ค้า และสื่ อสังคมออนไลน์ กับ การตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก าร ของธุ รกิ จ โรงแรมในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคี รีขนั ธ์ กลุ่มตัวอย่าง คื อ ผูใ้ ช้บริ การจองห้องพักผ่านสื่ อออนไลน์ จานวน 400 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ใน
การศึ กษาเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า Rating Scale ที่ มีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ
0.957 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ
ที ค่าสถิติเอฟ และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจยั พบว่าภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า
สื่ อสังคมออนไลน์ และการตัดสิ นใจใช้บริ การ ของธุรกิ จโรงแรมในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ทั้งในภาพรวม และรายด้านผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ของธุ รกิ จโรงแรม ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จาแนก ตามปั จจัยส่ วนบุ คคล พบว่า เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสิ นใจใช้บริ การ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ส่ วนอายุ และสถานภาพการสมรส พบว่า ไม่แตกต่างกัน ผลศึ กษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า และสื่ อสังคมออนไลน์ ที่มีต่อการตัดสิ นใจ ใช้บริ การ ของธุรกิจโรงแรม ในเขต
อาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าของธุ รกิ จโรงแรม และสื่ อสังคมออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจใช้บริ การโรงแรม อยูใ่ นระดับสู ง อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณา
รายละเอียด พบว่า ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของธุรกิจโรงแรม และสื่ อสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจใช้
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บริ การโรงแรมด้านการรับรู ้ปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ และด้าน
พฤติกรรมหลังการซื้อ อยูใ่ นระดับปานกลาง-สูง

ABSTRACT
This research aimed to study (1 ) Brand image of hotel business (2) Social Media online of hotel
business (3) Decision online booking intention of hotel business in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan Province
(4) Compare the level of opinions on the decision to use the service. Of hotel business in Hua Hin, Prachuap
Khiri Khan Province by personal factors. (5) The relationship between brand image And social media online
with the decision to use the service. Of hotel business in Hua Hin Prachuap Khiri Khan Province. The samples
were Customer's online reservation service in this research is 400. Tools used in the study were query as Rating
Scale with 0.957 reliability. The statistics used in data analysis were percentage, means, standard deviation and
the hypothesis was tested by t-test (Independent), F-test (One-way ANOVA), and Pearson’s Product Moment
Correlation Coefficient Test.The results showed that: The overall and each aspect of Brand image, Social media
online and decision online booking intention of Hotel Business In Hua Hin, Prachuap Khiri Khan Province
were at high level. The Compare the level of opinions on the decision to use the service. of hotel business in
Hua Hin, Prachuap Khiri Khan Province by personal factors were found that, Sex, Educational, Occupation and
Salary were difference with statistically significant at 0.05, except Age and Marital The relationship between
brand image And social media online with the decision to use the service. Of hotel business in Hua Hin
Prachuap Khiri Khan Province were found that, at high level with statistical significance at the level of 0.01.
When considering each aspect, most of them were decision to use the service of hotel business in Hua Hin,
Prachuap Khiri Khan Province at the medium-high level.

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวถื อว่าเป็ นธุ รกิ จที่ ทารายได้ให้กับประเทศไทย ธุ รกิ จมีการเติบโตขึ้น การ
ท่ อ งเที่ ย วในปี 2559 มี ร ายได้อ ยู่ที่ 2,510,779 ล้านบาท มี ก ารขยายตัวร้ อ ยละ11.09 รายได้จ ากการท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศสู งถึ ง 869,510 ล้านบาท มี รายได้ขยายตัวจากการท่ องเที่ ยวภายในประเทศร้อยละ12.64 ทาให้
ผู ้ป ระกอบการมี ก ารเพิ่ ม ทุ น และให้ ค วามส าคัญ ในการพัฒ นาธรุ กิ จ Social Network เข้า มามี บ ทบาทต่ อ
ชีวิตประจาวันของคนไทย โดยคนไทยใช้อินเตอร์ เน็ตเฉลี่ย 7.2 ชัว่ โมงต่อวันคิดเป็ นอัตรา 77.1% มีการ สื่ อสาร
ข้อมูลความคิดเดียวกันโดยการใช้สื่อออนไลน์ รู ปแบบพฤติกรรม ทัศนคติที่ผลักดันการกระทาบางอย่างทั้งต่อ
ตนเอง สัง คม การเมื อ ง เศรษฐกิ จ รวมถึ ง ปรากฏการณ์ (ประชาชาติ ธุ ร กิ จ ออนไลน์ , 2558) ร้ อ ยละ 44 ของ
นักท่ องเที่ ยวจะดู วิดีโอเพื่อหาข้อมูล เกี่ ยวกับสถานที่ ที่จะไป ร้ อยละ 71 จะพิ จารณาข้อเสนอต่าง ๆ ก่ อนการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การและร้อยละ 66 ของนักท่องเที่ ยวเลือกมาทวีปเอเชี ยด้วยเหตุผลในด้านราคา
หรื อค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป นักท่องเที่ยวจะทาการสื บค้นข้อมูล ความคิดเห็นของคนอื่น ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์
เพื่อเลือกซื้อสิ นค้า และบริ การท่องเที่ยว 50 เปอร์เซ็นต์จะโพสรู ปใน Social Media ขณะท่องเที่ยว WhatsApp เป็ น
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รู ปแบบ สื่ อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในการส่งต่อประสบการณ์และเรื่ องราวต่าง ๆ ร้อยละ 53 จะอ่านความ
คิดเห็ นผ่าน TripAdvisor ถึง 50 เปอร์ เซ็นต์ของนักท่ องเที่ ยวจะใช้ให้ความนิ ยมกับการใช้ Facebook เพื่อศึ กษา
ข้อมูล ความคิดเห็น ก่อนทาการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าและบริ การ (ศูนย์วจิ ยั ด้านการตลาดการท่องเที่ยว, 2559)
ปั จจุบนั ความต้องการเดิ นทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ได้รับ ความนิ ยมเพิ่มขึ้น
เป็ นอย่างมากในช่ วง 10 ปี ที่ ผ่านมา และมี แ นวโน้ม จะเพิ่ ม สู งขึ้ น เรื่ อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิ ภ าคเอเชี ย
แปซิ ฟิ ก การท่ อ งเที่ ย วจะเป็ นตัวจัก รส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ นภาคเศรษฐกิ จ และสั งคม เป็ นตัว เชื่ อ มให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์ทางการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ (ศูนย์วจิ ยั ด้านการตลาดการท่องเที่ยว, 2559) จาก
การการสารวจปี 2559 ผลการดาเนิ นกิ จการโรงแรมในรอบปี 2556-2558 โดยการสารวจจากนักท่ องเที่ ยวทั่ว
ประเทศจานวน 26,546.72 คน พบว่า มีอตั ราการจองโรงแรมส่ วนใหญ่หรื อร้อยละ 69.12 เป็ นการจองโรงแรมที่
อยู่ในภาคใต้ รองลงมาเป็ นการจองโรงแรมในภาคกลางประมาณร้อ ยละ 64.86 เป็ นการจองโรงแรมที่ อยู่ใน
ภาคเหนื อ และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีประมาณร้อยละ 64.38 และร้อยละ 55.02 ตามลาดับ (สานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2559) ทั้งนี้ในการเดินทางท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจาเป็ นต้องมีการพักค้างคืน ดังนั้นที่พกั โรงแรม หรื อรี
สอร์ ท มีอตั ราการขยายตัวการจองโรงแรมเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยปี 2558 อัตราการจองโรงแรมทั้งหมดทัว่ ประเทศ
ร้อยละ 64.86 (สานักงานสถิติแห่ งชาติ, 2559) ทั้งนี้ การศึกษาของอโกด้า ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์ผใู ้ ห้บริ การจองโรงแรม
ออนไลน์ทั่วประเทศพบว่าธุ รกิ จการให้บริ การจองโรงแรมออนไลน์เริ่ มเข้ามามี บทบาทในการท่ องเที่ ยวของ
ผูบ้ ริ โภคมากขึ้นในสังคม ปั จจุบนั จากการสารวจลูกค้าอโกด้า 65,000 รายในปี 2557(ศิริมงคล ราชสันเทียะ, 2557)
เกี่ ยวกับความสาคัญ ของการรี วิวโรงแรมหรื อการแสดงความคิดเห็ นของลูกค้าที่ เคยใช้บริ การโรงแรมผลการ
สารวจพบว่านักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 63 เลือกที่ พกั ไว้ในใจประมาณ 10 แห่ งหรื อน้อยกว่านั้น เพื่อ
ศึ ก ษาข้อ มู ล และเปรี ย บเที ยบ ก่ อ นตัด สิ น ใจ สิ่ ง ที่ เห็ น ได้ชัด จากผลการส ารวจก็ คื อ ความคิ ด เห็ น ของลู ก ค้า
(Reviews) มีบทบาทสาคัญ ในการช่วยให้นกั เดินทางส่วนใหญ่มีขอ้ มูลเกี่ยวกับโรงแรมที่เลือกไว้ประเด็นสุ ดท้าย
นักท่องเที่ยวร้อยละ 77 กล่าวว่า นักท่องเที่ยวจะไม่จองโรงแรมที่ไม่มีการแสดงความคิดเห็นของลูกค้า (ศิริมงคล
ราชสันเทียะ, 2557) ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นได้วา่ สื่ อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อชีวติ ประจาวันของ
คนไทย รวมถึ ง ธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ ได้ใ ช้สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารการตลาด เพื่ อ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ ซึ่ งในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีการเข้าถึงสื่ อสังคมออนไลน์
ต่าง ๆ ในอัตราสู ง จึ งมีส่วนสาคัญต่อการตัดสิ นซื้ อหรื อความตั้งใจซื้ อหรื อใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคในปั จจุ บัน
เพราะ สื่ อสังคมออนไลน์ถูกนามาใช้ในการแสดงความคิดเห็ นข้อเสนอแนะและการแนะนาผลิตภัณฑ์ของผูใ้ ช้
(Recommendation and Referrals) มีการตั้งกระทูแ้ ละชุมชนออนไลน์ (Forums and Communities) เพื่อให้กลุ่มที่มี
ความสนใจเดียวกันเข้ามาแบ่งปั นข้อมูลรวมถึงมีการใช้ในการจัดอันดับสิ นค้าหรื อบริ การ และการเสนอแนะหรื อ
แสดงความคิดเห็ นของลูกค้า (Rating and Reviews) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของธุ รกิจต่าง ๆ ระหว่างกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเนื่องจากเว็บไซต์จองโรงแรมในปั จจุบนั มีให้เลือกมากมายหลากหลายเว็บไซต์ และหลาย ๆ บริ ษทั ที่เป็ น
ตัวกลาง (Operator) ทาการตลาดด้านโรงแรมในต่างประเทศได้ให้ความสนใจ และขยายกิจการเข้ามาในประเทศ
ไทย เพราะในประเทศไทยมี ที่ พ ักมากมายที่ ติ ด อัน ดับ ดี ที่ สุ ด ของโลก นอกจากนี้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ มี
ความคุน้ เคยกับระบบจองโรงแรม รวมไปถึงระบบจ่ายเงินออนไลน์ ซึ่ งจากการสารวจพบว่า เว็บไซต์ให้บริ การ
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จองโรงแรมออนไลน์ ที่ เป็ นที่ นิ ย มของผู ้บ ริ โ ภคในประเทศไทย 6 อัน ดับ ได้แ ก่ Hotels.com, expedia.co.th,
agoda.com, booking.com, hotelscombined.com, Tripadvisor.com (Hotelscombined, 2015)
จากที่ กล่าวมาข้างต้น และจากการทบทวนวรรณกรรม จึ งเป็ นเหตุให้ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึ กษา วิจยั เรื่ อง
ความสัมพัน ธ์ของภาพลักษณ์ ของตราสิ น ค้า และสื่ อสังคมออนไลน์ ที่ มีต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ ของธุ รกิ จ
โรงแรมในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ทั้งนี้ผลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ผทู ้ ี่สนใจศึกษาเกี่ยวกับ
ธุ รกิ จ ที่ พกั โรงแรม หรื อรี สอร์ ท สามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ตรงจุ ด และเป็ น
แนวทางในการวางกลยุท ธ์ก ารตลาดก่ อ ให้เกิ ดประสิ ท ธิ ผ ลอย่างสู งสุ ด ตลอดจนเป็ นแนวทางในการจัด การ
ภาพลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้แก่ผบู ้ ริ หารธุ รกิ จโรงแรมตลอดจนผูท้ ี่ ประกอบ
ธุรกิจบริ การต่าง ๆ สามารถนาผลการวิจยั ครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า ของธุรกิจโรงแรมในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. เพื่อศึกษาสื่ อสังคมออนไลน์ ของธุรกิจโรงแรมในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3. เพื่อศึกษาการตัดสิ นใจใช้บริ การจองห้องพักผ่านสื่ อออนไลน์ ของธุรกิ จโรงแรมในเขตอาเภอหัวหิ น
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
4. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นที่มีต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ ของธุรกิจโรงแรมในเขตอาเภอหัว
หิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า และสื่ อสังคมออนไลน์กบั การตัดสิ นใจใช้
บริ การ ของธุรกิจโรงแรมในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึ กษาวิจยั ปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การจองห้องพักผ่านสื่ อออนไลน์ ของธุ รกิ จ
โรงแรมในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยการ
ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี เกี่ ยวกับภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าของ Kotler (2003) ประกอบด้วย (1) คุณลักษณะ (2)
คุณประโยชน์และคุณค่า (3) บุคลิกภาพของตราสิ นค้า ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสื่ อสังคมออนไลน์ของ Hajli,
(2015) ประกอบด้วย (1) ข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้และการแนะนา (2) กระทูแ้ ละชุมชนออนไลน์ (3) การจัดอันดับ
และความคิดเห็นของลูกค้า และประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ของ Kotler (2003) ที่ประกอบด้วย
(1) การรับรู ้ปัญหา (2) การแสวงหาข้อมูล (3) การประเมินทางเลือ ก (4) การตัดสิ นใจซื้ อ และ (5) พฤติกรรมหลัง
การซื้ อ เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การจองห้องพักผ่านสื่ อออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม ในเขต
อาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั ภาพประกอบ
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ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ตัวแปรตาม
การตัดสินใจใช้ บริการ
1. การรับรู ้ปัญหา
2. การแสวงหาข้อมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสิ นใจซื้อ
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ

ภาพลักษณ์ ของตราสินค้ า
1. คุณลักษณะ
2. คุณประโยชน์และคุณค่า
3. บุคลิกภาพของตราสิ นค้า
สื่อสังคมออนไลน์
1. ข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้ และการแนะนาผลิตภัณฑ์
2. กระทูแ้ ละชุมชนออนไลน์
3. การจัดอันดับและความคิดเห็นของลูกค้า

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การจองห้องพักผ่านสื่ อออนไลน์ ของ
ธุ ร กิ จ โรงแรมในเขตอ าเภอหั ว หิ น จัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ ในครั้ งนี้ ใช้ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research Methodology) ผูว้ จิ ยั มีวธิ ีและลาดับขั้นตอนการดาเนินการศึกษา วิจยั ตามลาดับดังต่อไปนี้
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.ประชากรที่ศึกษา
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้แก่ ผูใ้ ช้อิน เตอร์ เน็ ตในประเทศไทยในการใช้บ ริ การจอง
ห้องพักผ่านสื่ อออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ต์ ซึ่ งในข้อมูลในปี พ.ศ.
2559 มีจานวนผูใ้ ช้บริ การจองห้องพักผ่านสื่ อออนไลน์ของธุ รกิ จโรงแรม จานวนทั้งสิ้ น 2,170,714.94 คน และ
การสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ จานวนทั้งสิ้น 12,183,197.3 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559)
2.กลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการกาหนดกลุ่มตัวอย่างสาเร็ จรู ปของ Krejcie
and Morgan (1970) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ท้ งั สิ้น จานวน 400 คน โดย
วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ผูม้ าใช้บริ การที่จองห้องพักผ่านสื่ อออนไลน์เท่านั้น
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4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
การศึกษาวิจยั ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจใช้บริ การจองห้องพักผ่านสื่ อออนไลน์ ของธุรกิจ
โรงแรมในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า มีตวั แปรที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย (1)
ปั จจัยส่วนบุคคล (2) ภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า (3) สื่ อสังคมออนไลน์ และ (4) การตัดสิ นใจใช้บริ การ
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.ขอหนังสื อแนะนาตัวเพื่อขอความอนุเคราะห์สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล จากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลัย นานาชาติ แ สตมฟอร์ ด ไปยัง ผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ โรงแรม ในเขตอ าเภอหั ว หิ น จั ง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.ผูว้ จิ ยั ทาการติดต่อสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
จานวน 100 แห่ ง โดยทาหนังสื อชี้ แจงขอความร่ วมมื อพร้อมแนบแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมถึ งผูต้ อบ
แบบสอบถามทุกคน โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละแห่ ง ประกอบด้วย ผูม้ าใช้บริ การโรงแรมที่จองโรงแรมผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ จานวนแห่งละ 4 คน
3.ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผูว้ ิจยั ได้
นาส่ งและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองในบางส่ วน และบางส่ วนจะใช้การส่ งทางไปรษณี ยใ์ ห้กบั ผูป้ ระสานงาน
ซึ่งปฏิบตั ิงานอยูภ่ ายในสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม ในเขตอาเภอหัวหิ นจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ในกรณี ที่ยงั
ไม่ได้รับแบบสอบถามคืน ผูว้ จิ ยั จะดาเนินการติดตามครั้งที่ 2 และ 3 โดยวิธีการต่างๆ เช่น ส่ งแบบสอบถามไปให้
ใหม่ โทรศัพท์สอบถาม และติดตามด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ที่สุด
4.ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จานวน 400 ชุด ไปดาเนินการเก็บข้อมูล
5.ผูว้ จิ ยั ดาเนินการรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์จานวน 400 ชุด เพื่อนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด นามา
วิเคราะห์ แ ละประมวลผลข้อ มู ล โดยใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ป ทางสถิ ติเพื่ อ การวิจัย โดยก าหนดระดับ ความมี
นัยสาคัญ 0.05 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1.สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สาหรับการวิเคราะห์
สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
2.ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ใช้รายงานและอธิบายปั จจัยด้านภาพลักษณ์
ของตราสิ นค้า ปั จจัยด้านสื่ อสังคมออนไลน์และปั จจัยด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การ
3.ใช้สถิติ t-test เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ระหว่างเพศชายกับเพศหญิง
4.ใช้การวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เปรี ยบเทียบความแตกต่างที่มี
มากกว่าสองกลุ่ม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึ กษา ระยะ เวลาการปฏิ บัติงาน ต าแหน่ งงาน
เงินเดือน ถ้าหากพบความแตกต่างกัน จะดาเนินการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยวิธีของ Scheff
5. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ผวู ้ จิ ยั นามาใช้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient)
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสิ นค้ากับการตัดสิ นใจใช้บริ การของธุรกิจโรงแรม
ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ในภาพรวม (TDE)
การตัดสินใจ (TDE)
ภาพลักษณ์ ตราสินค้ าของธุรกิจโรงแรม
ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
r
Sig.
1. ด้านคุณลักษณะ (BA1)
0.584**
0.000
2. ด้านคุณประโยชน์และคุณค่า (BA2)
0.530**
0.000
3. ด้านบุคลิกภาพของตราสิ นค้า (BA3)
0.546**
0.000
ในภาพรวม (TBA)
0.623**
0.000
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ0.01
จากตารางที่ 1 พบว่ า ภาพลั ก ษณ์ ตราสิ นค้ า ของธุ ร กิ จ โรงแรม ในเขตอ าเภอหั ว หิ น จั ง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ (TBA) มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจใช้บริ การ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ อยูใ่ นระดับสูง (r=0.623) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (TBA) มีความสัมพันธ์
กับการตัดสิ นใจใช้บริ การ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (TDE) อยูใ่ นระดับปาน
กลาง 3 ค่า โดยด้านคุ ณลักษณะ (BA1) มี ค่าความสัมพันธ์สู งสุ ด (r=0.584) รองลงมาคื อ ด้านบุ คลิ กภาพของตรา
สิ นค้า (BA3) (r=0.546) และด้านคุณประโยชน์และคุณค่า (BA2) (r=0.530) ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างสื่ อสังคมออนไลน์กบั การตัดสิ นใจใช้บริ การ ของธุรกิจโรงแรม
ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ในภาพรวม (TDE)
การตัดสินใจ (TDE)
สื่อสังคมออนไลน์ ของธุรกิจโรงแรม
ในเขตอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
r
Sig.
1. ด้านข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้ และการแนะนาผลิตภัณฑ์ (SO1)
0.654**
0.000
2. ด้านกระทูแ้ ละชุมชนออนไลน์ (SO2)
0.726**
0.000
3. ด้านบุคลิกภาพของตราสิ นค้า (SO3)
0.746**
0.000
ในภาพรวม (TSO)
0.803**
0.000
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ0.01
จากตารางที่ 2 พบว่า สื่ อสังคมออนไลน์ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
(TBA) มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจใช้บริ การ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ อยู่
ในระดับสู ง (r=0.803) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า สื่ อสังคมออนไลน์ (TSO) มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจใช้
บริ การ ของธุ รกิ จโรงแรม ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ (TDE) อยู่ในระดับสู งทั้ง 3 ค่า โดยด้าน
บุ คลิ กภาพของตราสิ นค้า (SO3) มี ค่าความสัมพันธ์สูงสุ ด (r=0.746) รองลงมาคื อ ด้านกระทู ้และชุ มชนออนไลน์
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(SO2) (r=0.726) และด้านข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้ และการแนะนาผลิ ตภัณฑ์ (SO1) (r=0.654) ตามลาดับ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

5. สรุ ปผลการศึกษา
ผลการข้อมูลส่ วนบุคคลของ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจานวน 271 คน (ร้อยละ 67.80) มีอายุสูง
กว่า 40 ปี ขึ้นไป มีจานวน 146 คน (ร้อยละ 36.50) มีสถานภาพโสด จานวน 250 คน (ร้อยละ 62.50) มีการศึ กษา
ระดับปริ ญญาตรี มีจานวน 233 คน (ร้อยละ 58.20) มีอาชีพพนักงานองค์กรภาคเอกชน มีจานวน 260 คน (ร้อยละ
65.00) และมีรายได้มากกว่า 35,000 บาทขึ้นไป มีจานวน 158 คน (ร้อยละ 39.50)
ผลการศึกษาด้านภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า พบว่า ในภาพรวมภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า ของธุรกิจโรงแรม
ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.80 ; S.D.=0.56) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน โดยด้านคุ ณลักษณะ มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ( X =3.97 ; S.D.=0.58)
รองลงมาคือ ด้านคุณประโยชน์และคุณค่า ( X =3.81 ; S.D.=0.66) และด้านบุคลิกภาพของตราสิ นค้า ( X =3.61 ;
S.D.=0.66)
ผลการศึกษาด้านสื่ อสังคมออนไลน์ พบว่า ในภาพรวมสื่ อสังคมออนไลน์ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอาเภอหัว
หิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.88 ; S.D.=0.56) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับ
มากทั้ง 3 ด้าน โดยด้านการจัดอันดับและความคิดเห็ นของลูกค้า มี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X =3.92 ; S.D.=0.63) รองลงมาคื อ
ด้านข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้ และการแนะน าผลิ ตภัณฑ์ ( X =3.87 ; S.D.=0.64) และด้านกระทู ้และชุ มชนออนไลน์
( X =3.84 ; S.D.=063) ผลการศึ กษาด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การ พบว่า ในภาพรวมการตัดสิ นใจใช้บริ การ ของธุ รกิ จ
โรงแรม ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.97 ; S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยด้านการรับรู ้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X =4.08 ; S.D.=0.64) รองลงมา คือ ด้าน
การประเมิ นทางเลื อก ( X = 4.03 ; S.D.=0.61) ด้านการตัดสิ นใจซื้ อ ( X = 3.94 ; S.D.=0.62) ด้านแสวงหาข้อมู ล
( X = 3.94 ; S.D.=0.61) และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ( X =3.84 ; S.D.=069) ตามลาดับา
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า และสื่ อสังคมออนไลน์ ที่มีต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การ ของธุ รกิ จโรงแรม ในเขตอ าเภอหั วหิ น จังหวัดประจวบคี รีข ันธ์ พบว่า ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าของธุ รกิ จ
โรงแรม ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ (TBA) มี ความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจใช้บริ การ ของธุ รกิ จ
โรงแรม ในเขตอ าเภอหั วหิ น จังหวัดประจวบคี รี ข ันธ์ อยู่ในระดับสู ง (r=0.623) เมื่ อพิ จารณารายละเอี ยด พบว่า
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (TBA) มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจใช้บริ การ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคี รีขนั ธ์ (TDE) อยู่ในระดับปานกลาง 3 ค่า โดยด้านคุ ณลักษณะ (BA1) มี ค่าความสัมพันธ์สูงสุ ด (r=0.584)
รองลงมาคื อ ด้านบุ คลิ กภาพของตราสิ นค้า (BA3) (r=0.546) และด้านคุ ณ ประโยชน์ และคุ ณ ค่ า (BA2) (r=0.530)
ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01สื่ อสังคมออนไลน์ของธุ รกิ จโรงแรม ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคี รีขนั ธ์ (TBA) มี ความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจใช้บริ การ ของธุ รกิ จโรงแรม ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ อยูใ่ นระดับสู ง (r=0.803) เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า สื่ อสังคมออนไลน์ (TSO) มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจใช้บริ การ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (TDE) อยู่ในระดับสู งทั้ง 3 ค่า
โดยด้านบุ คลิ กภาพของตราสิ นค้า (SO3) มี ค่ าความสั มพันธ์ สู งสุ ด (r=0.746) รองลงมาคื อ ด้านกระทู ้และชุ มชน
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ออนไลน์ (SO2) (r=0.726) และด้านข้อเสนอแนะของผูใ้ ช้ และการแนะนาผลิตภัณฑ์ (SO1) (r=0.654) ตามลาดับ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

6. การอภิปรายผล
อภิปรายผลการศึกษาด้านภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า พบว่า ในภาพรวมภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า ของธุรกิจ
โรงแรม ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมากเป็ นส่ วนใหญ่ สามารถอธิบายได้วา่
ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า (Brand image) เป็ นภาพของตราสิ นค้าในใจของผูบ้ ริ โภคหรื อ ในความความรู ้สึกนึ กคิดของ
ผูบ้ ริ โภคภาพลักษณ์ตราสิ นค้า มีความเกี่ ยวข้องกับอารมณ์และความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคในขณะที่ซ้ื อสิ นค้าหรื อใช้
สิ นค้า (Aaker, 1996) การที่ ผูบ้ ริ โภคจะเลือกว่าสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งให้เป็ นความชื่ นชอบของตน จาเป็ นต้องอาศัยการ
วิเคราะห์อย่างถี่ถว้ นและต้องระมัดระวังเป็ นอย่างมาก การสร้างเอกลักษณ์ที่เกี่ยวพันกับแบรนด์จึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
ที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถจดจาแบรนด์ของเราและเชื่อถือในแบรนด์ของเราได้ (Keller, 2003) ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของ เสกสรร โอสถิ ต พร (2551) ศึ ก ษา การรั บ รู ้ ภ าพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้าระหว่างรถยนต์ยี่ห้ อ โตโยต้า
และฮอนด้าของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า ระดับการรับรู ้ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าของทั้ง 2 ยีห่ ้อ
อยูใ่ นระดับมากทัง่ 6 ด้าน
อภิปรายผลการศึกษาด้านสื่ อสังคมออนไลน์ พบว่า ในภาพรวมสื่ อสังคมออนไลน์ ของธุรกิ จโรงแรม ใน
เขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก
ทั้ง 3 ด้าน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมากเป็ นส่ วนใหญ่ สามารถอธิ บายได้ว่า ปั จจุบนั เทคโนโลยีได้
พัฒนาขึ้น จนทาให้โลกยุคปั จจุบนั เป็ นยุคแห่ งนวัตกรรม ทุก ๆ วันมีการเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีอยูต่ ลอดเวลา
และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการเปลี่ยนแปลงการดาเนิ นชีวติ ของมนุษย์ ควบคุมวิถีชีวิตของมนุษย์
เรามากขึ้น โดยเฉพาะสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Commerce) เป็ นสื่ อกลางระหว่างผูข้ ายปลีกรายย่อย และลูกค้าโดย
มีคุณลักษณะพิเศษ คือ ความสามารถในการสื่ อสาร โต้ตอบระหว่างกันได้ทนั ที (Hajli, 2515) กล่าวคือ สื่ อสังคม
ออนไลน์เป็ นเครื่ องมือที่ทาให้เกิดธุรกรรมการ ซื้ อ-ขายบนโลกไซเบอร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของหลายมท่าน
เช่น งานวิจยั ของ ชาตรี ฉัตรอัจฉริ ยะ และกิจจ์ธนากร ทิพย์เลอเลิศ (2557) ศึกษา กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางสื่ อสังคมออนไลน์ และเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า มีการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางสื่ อสังคมออนไลน์ และเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในระดับสูง
อภิ ปรายผลการศึ กษาด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การ พบว่า ในภาพรวมการตัดสิ นใจใช้บริ การ ของธุ รกิ จ
โรงแรม ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทั้ง 3 ด้าน เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยูใ่ นระดับมากเป็ นส่ วนใหญ่ สามารถอธิ บายได้วา่ การซื้ อสิ นค้า
นั้น ประกอบไปด้วยขั้น ตอนต่ าง ๆ หลายขั้น ตอน ผูซ้ ้ื อจะต้อ ง ผ่านขั้นตอนต่ าง ๆ ดังกล่าว อันจะน าไปสู่ การ
ตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งมีส่วนสาคัญ 3 ส่ วน (Schiffman & Kanuk, 1994) เช่น การนาเข้าข้อมูล (Input) เป็ นอิทธิ พลจาก
ภายนอกที่ มีผลต่อค่านิ ยม ทัศนคติและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ มีศกั ยภาพ กระบวนการ (Process) ซึ่ งจะเป็ น
อิทธิพลภายใน (แรงจูงใจ การรับรู ้ การเรี ยนรู ้ หรื อทัศนคติ) ที่มีผลต่อกระบวนการการตัดสิ นใจ และการประเมิน
ทางเลือก (Evaluation of Alternative) เป็ นขั้นตอนในกระบวนการตัดสิ นใจซื้อซึ่งผูบ้ ริ โภคประเมินผลประโยชน์ที่
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จะได้รับจากแต่ละทางเลือกของผลิตภัณฑ์ที่กาลังพิจารณา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Lien, Wen, Huang & Wu
(2015) ศึ ก ษา Online Hotel Booking: The Effects of Brand Image, Price, Trust and Value on Purchase Intentions ผล
การศึกษาพบว่า ราคา แบรนด์โรงแรม ความน่าเชื่อถือ คุม้ ค่าสมกับราคา ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริ การจองโรงแรม
ออนไลน์

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะการนาไปใช้
ภาพลั ก ษณ์ ของตราสิ น ค้ า ผู ้ป ระกอบการธุ รกิ จโรงแรม ควรด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง และพัฒ นา ด้ า น
คุณ ลักษณะ ในเรื่ องของ ตราสิ นค้า (Logo) ด้ านคุณ ประโยชน์ และคุณ ค่ า ในเรื่ องของ การเปลี่ ยนแปลงหรื อ
ส่งเสริ มภาพลักษณ์ ด้ านบุคลิกภาพของตราสินค้ า ในเรื่ องของ ลักษณะบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความเหนือระดับ
สื่อสั งคมออนไลน์ ผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรม ควรดาเนินการปรับปรุ ง และพัฒนา ด้ านข้ อเสนอแนะของ
ผู้ใช้ และการแนะนาผลิตภัณฑ์ ในเรื่ องของ การรับฟังความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะของ และการแนะนาบริ การบนสื่ อ
สังคมออนไลน์ ด้ านกระทู้และชุ มชนออนไลน์ ในเรื่ องของ การให้ความสนใจในรายงานบทวิจารณ์ และแนะนาการ
ให้บริ การโรงแรม ผ่านกระทู ้ และชุมชนออนไลน์ ด้ านการจัดอันดับและความคิดเห็นของลูกค้ าในเรื่ องของ การให้
ความสนใจในการจัดอันดับดาวของโรงแรม และบทวิจารณ์ในเว็บไซต์
การตัดสิ นใจใช้ บ ริ การ ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จโรงแรม ควรดาเนิ นการปรั บปรุ ง และพัฒนา ด้ านการรั บรู้
ปัญหา ในเรื่ องของ การให้ความสนใจความคิดเห็นของลูกค้าผ่านกระทู ้ และชุมชนออนไลน์ ด้ านการแสวงหาข้ อมูล
ในเรื่ องของ การโฆษณาผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ หรื อเว็บไซต์ต่าง ๆ ด้ านการประเมินทางเลือก ในเรื่ องของ การ
แสดงความคิดเห็ นผ่านกระทู ้ และชุมชน เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ให้ลูกค้า ด้ านการตัดสิ นใจซื้อ ในเรื่ องของ การ
ส่ งเสริ มการขายผ่านสื่ อสังคมออนไลน์หรื อบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ด้ านพฤติกรรมหลังการซื้อ ในเรื่ องของ การสร้าง
ความรู ้สึกพึงพอใจ และเกิ ดการบอกต่อ หรื อการแนะนาให้บุคคลอื่นเลือกใช้บริ การของโรงแรมผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์
7.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึ กษา อิ ทธิ พลของภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้า และสื่ อสังคมออนไลน์ ที่ มี ต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. ควรศึ กษา ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การผ่านสื่ อออนไลน์ ของธุ รกิ จโรงแรม ในเขต
อาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3. ควรศึกษา ความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า และสื่ อสังคมออนไลน์ ที่ มีต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การ ของธุรกิจโรงแรม ในระดับภูมิภาค หรื อระดับประเทศ
4. ควรศึกษา ความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า และสื่ อสังคมออนไลน์ ที่มีต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การ ของธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธนาคารพาณิ ชย์ หรื อโรงพยาบาลเอกชน เป็ นต้น
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8.กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การจองห้องพักผ่านสื่ อออนไลน์ของ
ธุรกิจโรงแรม ในเขตอาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ผวู ้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด
บรรเจิดฤทธิ์ ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษา ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ตรวจแก้ไขงานวิจยั นี้ และติดตามความก้าวหน้า
อย่างสม่าเสมอ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้
กรุ ณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่าน ปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือวิจยั จนได้เครื่ องมือที่ มีคุณภาพ ขอขอบคุณ อาจารย์
และบุ ค ลากร ของคณะบริ ห ารธุ รกิ จ มหาวิท ยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ ด อย่างสู งที่ เป็ นกาลังใจและให้ การ
สนับสนุนการทางานอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณทุกท่านที่ยงั ไม่ได้เอ่ยนามที่ได้มีส่วนร่ วมให้งานวิจยั ชิ้นนี้เสร็ จสิ้ น
สมบูรณ์ไปด้วยดี คุณความดีหรื อประโยชน์อื่นใดอันเกิดจากงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาคุณบิดา
มารดาและบูรพาจารย์ที่ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน ให้สติปัญญาและคุณธรรมอันเป็ นเครื่ องชี้นาความสาเร็ จใน
ชีวติ ของผูว้ จิ ยั ต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ นาเสนอการปรับปรุ งกระบวนการดาเนิ นงานเพื่อลดต้นทุนบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้า โดยใช้หลักการ
"ECRS" (Eliminate – Combine – Rearrange - Simplify) ซึ่ งสามารถดาเนิ นการได้ทันที เน้นการมี ส่วนร่ วมของ
คนในองค์กร ด้วยการปรับแนวคิดในการทางาน ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นแนวปฏิ บตั ิที่ ดี 3 กรณี ดังนี้ กรณี ที่ 1
ปรับคุณภาพของกระดาษทากล่อง ทั้งนี้ได้ดาเนินการทดสอบคุณภาพของกล่องที่ทาจากวัสดุชนิดใหม่ในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ การรับน้ าหนัก การเรี ยงตัว และการทนความชื้น เพื่อให้มนั่ ใจว่ากล่องสามารถช่วยป้ องกันสิ นค้ามิให้
แตกหักเสี ยหายจากแรงกระแทกภายนอกได้ สามารถลดต้นทุนลงได้ 120,600 บาท คิดเป็ น 16% กรณี ที่ 2 จัดกลุ่ม
มาตรฐานขนาดกล่องเพื่อลดความหลากหลายของขนาดให้เหลือเพียง 6 กลุ่ม และสามารถเพิ่มปริ มาณการสั่งซื้ อ
กล่องแต่ละขนาด ส่ งผลให้ส ามารถต่อรองราคากับ ผูส้ ่ งมอบได้ประมาณ 15-25% การแก้ไขปั ญ หาในกรณี น้ ี
จาเป็ นต้องมีการจัดกลุ่มมาตรฐานกล่อง อ้างอิงตามขนาดแท่นรองรับสิ นค้ามาตรฐานขนาด 100 x 120 ซม. หรื อ
110 x 110 ซม. ซึ่ งขนาดที่กาหนดจะสามารถวางเรี ยงเป็ นหน่วยขนส่ งได้บนแท่นรองรับสิ นค้า ส่งผลให้สามารถ
ลดต้นทุนได้ท้ งั สิ้น 88,216 บาท หรื อคิดเป็ น 12% และ กรณี ที่ 3 การใช้พลาสติกกันกระแทก (Bubble Sheet) แทน
แผ่นกั้นสิ นค้า (Insert) ในการป้ องกันสิ นค้าแตกหักเสี ยหาย และยังเป็ นการประหยัดเวลาในการออกแบบและสั่ง
ผลิต ทาให้สามารถลดต้นทุนได้ 375,442.59 บาท คิดเป็ น 66%
คาสาคัญ: ECRS การลดความสูญเปล่า, การลดต้นทุน
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ABSTRACT
This research presents the process improvement activity to reduce the cost of product packaging using
the "ECRS" (Eliminate-Combine-Rearrange-Simplify) method. This improvement activity can be done
immediately, by refining the concept of work. The results show 3 best practice cases. Case 1: Revised density
of paper box. The new material has been tested its abilities on carrying load testing, sorting, and moisture
proofing to ensure that the box can protect the product from external impact. This practice leaded to 120,600
baht cost down, equal to 16% saving. Case 2: Grouping the standard box size. This practice can reduce the
varieties of box sizes. This practice also increases the negotiation power to the supplier, which able to costing
down about 15-25%. Standard pallet sizes of 100 x 120 CM or 110 x 110 CM were referenced for the box size
grouping. This practice reduces the cost of package 88,216 Baht in 6 months equal to 12% saving, Case 3: uses
bubble sheet instead of the use of insert block to protect the goods from damage. It also saves time in design.
This activity result is the cost savings of 375,442.59 Baht, equal to 66% saving.
KEYWORDS: ECRS waste reduction, Cost reduction

1. บทนา
ต้นทุนโลจิสติกส์นบั เป็ นส่ วนสาคัญที่ผปู ้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมต้องคาถึง เนื่องจากเป็ นอีกปั จจัย
ที่ส่งผลต่อกาไรโดยตรง ดังนั้นนอกจากการปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่ องแล้ว
ยังจาเป็ นต้องสรรหาแนวคิดและกลยุทธ์ใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้สามารถปรับตัว
อยูร่ อด และเติบโตในยุคปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันสูง และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีการผลิต
เทคนิ ควิธีต่างๆ รวมทั้งการจัดการโลจิสติกส์ในกระบวนการทางานนั้น จึงมีเป้ าหมายสาคัญที่สุดคือ ต้องการลด
ต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการผลิตให้ต่าที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งส่งมอบสิ นค้าคุณภาพดีที่สุดด้วย
บริ ษทั ที่ เป็ นกรณี ศึกษาของงานวิจยั นี้ เป็ นผูผ้ ลิตโคมไฟคุณภาพสู งแห่ งหนึ่ ง มีกระบวนการผลิ ต ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ มุ่งเน้นการทางานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทางด้านเวลา และความน่ าเชื่ อถือของ
ผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก จากการศึกษาข้อมูลผลประกอบการในอดีตพบว่า บริ ษทั มีรายได้หลักมาจากการผลิตสิ นค้า
ตามความต้องการของลูกค้า (Made to Order) ส่ งผลให้การวางแผนการสั่งซื้ อวัตถุดิบ และการวางแผนการผลิต
ล่วงหน้าไม่สามารถทาได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ เกิ ดความผิดพลาดในการควบคุ ม ปริ มาณสิ นค้าคงคลัง ส่ งผล
กระทบต่อการดาเนินงาน และความน่าเชื่อถือด้านการเงินของบริ ษทั
ดัง นั้ นจึ ง เป็ นความจ าเป็ นเร่ ง ด่ ว นที่ จ ะต้อ งด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง การบริ หารสิ น ค้า คงคลัง ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้บริ ษทั สามารถลดต้นทุ นทั้งในส่ วนของต้นทุ นการดาเนิ นงาน และต้นทุ น ในการบริ หาร
จัดการ ทั้งนี้ จากการศึ กษาข้อมูลการดาเนิ นงานในอดี ตของบริ ษทั พบว่า ต้นทุนต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการ
สิ นค้าคงคลังส่ วนหนึ่ งเป็ นต้นทุ นที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดเตรี ยมบรรจุ ภณ
ั ฑ์ซ่ ึ งมี ความหลากหลาย เนื่ องจากถูก
ออกแบบมาเฉพาะสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ส่งผลให้เป็ นภาระด้านการบริ หารจัดการคลังสิ นค้า และยังส่ งผล
ให้ตน้ ทุนการผลิตบรรจุภณั ฑ์สูงขึ้นเนื่องจากสัง่ ผลิตในปริ มาณน้อยแต่หลากหลาย
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งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านต้นทุนบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อกาหนดแนวทางและการดาเนิ น
กิจกรรมการลดต้นทุนในส่วนของบรรจุภณ
ั ฑ์ และลดปริ มาณสิ นค้าคงคลังประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั นี้ มุ่งเน้นการลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการโลจิ สติกส์ ซึ่ งอ้างอิงดัชนี ช้ ี วดั
ประสิ ทธิ ภาพด้านโลจิสติกส์ของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ที่ ถูกจัดทาขึ้นโดยสานักโลจิ สติกส์ กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือ หรื อเกณฑ์เทียบวัด (Benchmark) ผลการดาเนิ นงาน
ด้านโลจิ สติกส์ของผูป้ ระกอบภาคอุตสาหกรรมเดี ยวกัน ประกอบด้วย 9 กิ จกรรม 3 มิติ 27 ตัวชี้ วดั ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 เพื่อใช้เก็บรวมรวมข้อมูล และทาการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของปั ญหาอุตสาหกรรม
ในเบื้องต้น โดยพิจารณาเฉพาะตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ นค้าคงคลัง และบรรจุภณั ฑ์
ตารางที่ 1 ตัวชี้วดั ประสิ ทธิภาพด้านกิจกรรมกิจกรรมโลจิสติกส์ 9 กิจกรรม 3 มิติ
กิจกรรมโลจิ สติกส์

มิตดิ า้ นการบริหารต้นทุน

มิตดิ า้ นเวลา

1. การวางแผนหรือการคาดการณ์ ความ
ต้องการของลูกค้า (Demand
Forecasting and Planning)
2. การให้บริการแก่ลกู ค้าและกิจกรรม
สนับสนุน (Customer Service and
Support)
3. การสื่อสารด้านโลจิ สติกส์และ
กระบวนการสัง่ ซื้อ (Logistics
Communication and Order processing)

สัดส่วนต้นทุนการพยากรณ์ ความ
ต้องการลูกค้าต่อยอดขาย(Forecasting
Cost per Sales)
สัดส่วนต้นทุนการให้บริการลูกค้าต่อ
ยอดขาย (Customer Service Cost per
Sales)
สัดส่วนมูลค่าการลงทุนเกีย่ วกับการ
ติดตัง้ ระบบสื่อสารภายในองค์กรต่อ
ยอดขาย (Information Processing cost
per Sales)
สัดส่วนต้นทุนการจัดซื้อจัดหาต่อ
ยอดขาย (Procurement Cost per Sales)

ระยะเวลาเฉลีย่ การพยากรณ์ ความ
ต้องการลูกค้า (Average Forecast
Period)
ระยะเวลาเฉลีย่ การตอบสนองคาสัง่ ซื้อ
จากลูกค้า (Average order Cycle Time)

5. การจัดการเครื่องมือ เครื่องใช้ตา่ งๆ
และการบรรจุหีบห่อ (Materials
Handling and Packaging)

สัดส่วนมูลค่าสิ นค้าทีเ่ สี ยหายต่อ
ยอดขาย (Damaged Value per Sales)

ระยะเวลาเฉลีย่ การถือครองและการ
บรรจุหีบห่อ (Average Material
Handing and Packaging Cycle Time)

6. การเลือกสถานทีต่ ง้ ั ของโรงงานและ
คลังสิ นค้า (Site Selection,
Warehousing and Storage)
7. การบริหารสิ นค้าคงคลัง (Inventory
Management)

สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสิ นค้าต่อ ระยะเวลาเฉลีย่ การจัดเก็บสิ นค้า
ยอดขาย (Warehousing Cost per Sales) สาเร็จรูปในคลังสิ นค้า (Average
Inventory Cycle Time)
สัดส่วนต้นทุนการถือครองสิ นค้าต่อ
ระยะเวลาเฉลีย่ ในการจัดเก็บสิ นค้า
ยอดขาย (Inventory Carrying Cost per สาเร็จรูปเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
Sales)
ลูกค้า (Average Inventory Day)

อัตราความแม่นยาของสิ นค้าคงคลัง
(Inventory Accuracy Rate)

8. การขนส่ง (Transportation

สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย (
Transportation Cost per Sales)

ระยะเวลาเฉลีย่ การจัดส่งสิ นค้า
(Average Delivery Cycle Time)

อัตราความสามารถในการจัดส่งสิ นค้า
ของแผนกขนส่ง (Transportation
DIFOT)

9. โลจิ สติกส์ย อ้ นกลับ (Reverse
Logistics)

สัดส่วนมูลค่าสิ นค้าทีถ่ กู ตีกลับต่อ
ยอดขาย (Returned Cost per Sales)

ระยะเวลาเฉลีย่ การรับคืนสิ นค้าจาก
ลูกค้า (Average Cycle Time for
Customer Return)

อัตราการถูกตีกลับสิ นค้า (Rate of
Returned Goods)

4. การจัดซื้อจัดหา (Purchasing and
Procurement)

มิตดิ า้ นความน่าเชือ่ ถือ

อัตราความแม่นยาการพยากรณ์ ความ
ต้องการลูกค้า (Forecast Accuracy
Rate)
อัตราความสามารถในการจัดส่งสิ นค้า
(Delivered In-Full and On-Time Rate
of CS and Support)
ระยะเวลาเฉลีย่ การสัง่ ซื้อสิ นค้าภายใน อัตราความแม่นยาของการออกใบสัง่ ซื้อ
องค์กร (Average Order Processing
ไปยังแผนกอืน่ ๆ (Order Accuracy
Cycle Time)
Rate)
ระยะเวลาเฉลีย่ การจัดซื้อ (Average
Procurement Cycle Time)

อัตราความสามารถในการจัดส่งสิ นค้า
ของผูผ้ ลิต (Supplier Delivered In-Full
and On-Time Rate)
อัตราความเสี ยหายของสิ นค้า (Damage
Rate)

อัตราจานวนสิ นค้าสาเร็จรูปขาดมือ
(Inventory Out of Stock Rate)

ที่มา: สานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
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เพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนิ นงาน จึงได้ทาการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนด้วยการ
ใช้ หลักการ ECRS พบการประยุกต์ใช้ ECRS เพื่อการปรับปรุ งกระบวนการ เช่น กัญจนาปี่ บัว (2556) ศึกษาการ
ออกแบบไส้กล่อง เพื่อลดขั้นตอนการประกอบกล่องกระดาษลูกฟูกสาหรับบรรจุขวดแก้ว เนื่ องจากปั จจุบนั ไส้
กล่องผลิตจากขั้นตอนไดคัท แล้วนามาประกอบ ใช้แรงงานคนค่อนข้างมาก จึ งคิดพัฒนารู ปแบบไส้กล่องที่ ใช้
แรงงานน้อยและสามารถปกป้ องสิ นค้า โดยทาการออกแบบไส้กล่องใหม่ที่ทาจากกระดาษลูกฟูกลอน B C และ E
ทาการเจาะรู ขนาดเท่าคอและตัวขวด และนาไปทดสอบความสามารถในการต้านทานการสั่น พบว่าไส้กล่อง
รู ปแบบใหม่สามารถลดขั้นตอนในการประกอบได้ดีกว่ารู ปแบบเดิม มีศกั ยภาพที่จะนาไปใช้แทนกล่องกระดาษ
ลูกฟูกชนิด Regular Slotted Container (RSC) จันทร์ทิวา มโนวิเชียร (2556) ได้ทาการศึกษาการลดต้นทุนคุณภาพ
ด้วยการลดของเสี ยของกระบวนการประกอบกล้องถ่ายรู ปดิ จิตอล โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลต้นทุนคุ ณภาพ ใช้
แผนภูมิพ าเรโต้แยกประเภทของเสี ย และคัดเลื อกของเสี ยที่ สาคัญ จากนั้นวิเคราะห์ สาเหตุห ลักด้วยแผนภู มิ
ก้างปลา พื่ อหาแนวทางในการลดของเสี ย สามารถลดร้อยละของเสี ยจาก 4.21 เหลื อร้อยละ 0.85 ไพศาล ลาภ
สมบูรณ์ชยั และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2558) ศึกษาแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการบรรจุหอมหัวใหญ่ โดย
วิธีการลดความสู ญเปล่าในกระบวนการตามแนวคิดของระบบการผลิตแบบโตโยต้า โดยมุ่งเน้นให้การทางานมี
การไหลของกระบวนการ มีรอบการผลิตที่ชดั เจน ปรับผังโรงงานเพื่อลดระยะเวลาการเคลื่อนย้าย ลดขั้นตอนการ
ทางานที่ มากเกินความจาเป็ น ทาให้ สามารถสร้างแผนผังตามกระบวนการผลิตที่ ดีข้ ึน และสามารถควบคุมด้วย
สายตาได้อย่างสะดวก รวมทั้งกาหนดมาตรการในการควบคุมได้ตามกระบวนการ ศนิ มิเดหวัน (2557) ศึกษาการ
ลดต้นทุนการผลิตจากการจัดการคลังวัตถุดิบ เนื่ องจากในปั จจุบนั โรงงานไม่ได้นาหลักการบริ หารสิ นค้าคงคลัง
มาใช้ในแผนกจัดซื้อ จึงไม่มีการวางแผนการสัง่ ซื้อล่วงหน้า ส่ งผลให้ตอ้ งสั่งซื้ อวัตถุดิบจากแหล่งที่มีราคาสู งกว่า
การสั่งซื้ อตามแผนการ โดยนาแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจในการบริ หาร
จัดการคลังวัตถุดิบให้มีตน้ ทุนรวมของระบบต่าที่สุด และไม่ทาให้เกิดสิ นค้าขาดแคลน โดยการกาหนดช่วงเวลา
ในการสั่งซื้ อและปริ มาณการสั่งซื้ อที่ เหมาะสมภายใต้ความผันผวนของอุปสงค์และราคาของวัตถุดิบในแต่ละ
ช่วงเวลา ส่งผลให้ตน้ ทุนรวมต่อปี จึงลดลงร้อยละ 5.20 ศุภฤกษ์ กลิ่นหม่น (2559) ศึกษาการลดความสู ญเปล่าใน
กระบวนการกัดเลนส์ข้ ึนรู ปค่าสายตาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของสายการผลิตโดยนาหลักการ ECRS มาใช้ในการ
ลดความสู ญ เปล่ าในการผลิ ต เพื่ อ ก าจัด กิ จ กรรมที่ ไ ม่ เกิ ด คุ ณ ค่ ากับ การผลิ ต เลนส์ พ บว่า ประสิ ท ธิ ภ าพของ
สายการผลิตเพิ่มขึ้นเป็ น 93.6% เวลาการผลิตรวมทุกขั้นตอนลดลง 14.8%
ดังนั้นสามารถกล่าวได้วา่ การประยุกต์ใช้หลักการ ECRS จึงมีความน่าสนใจ ที่ จะนามาปรับใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมการลดต้นทุนบรรจุภณั ฑ์ ให้กบั โรงงานกรณี ศึกษา

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ศึกษากระบวนการทางานของบริษัทกรณีศึกษา
บริ ษทั กรณี ศึกษา ดาเนิ นการรับจ้างผลิตและออกแบบโคมไฟ กระบวนการเริ่ มจากฝ่ ายขายรับคาสัง่ ซื้ อ
จากลูกค้า ส่ งให้ฝ่ายวางแผน ดาเนิ นการตรวจสอบตามเงื่อนไข ยืนยันคาสั่งซื้ อ และดาเนิ นการผลิตตามขั้นตอน
เพื่อส่งมอบสิ นค้าให้ถึงมือลูกค้าตามที่ลูกค้ากาหนด ดังรู ปที่ 1
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รู ปที่ 1 กระบวนการทางานของธุรกิจผูผ้ ลิตโคมไฟฟ้ า
3.2 เก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหา
จากการศึ กษา และเก็บรวบรวมข้อมู ลของบริ ษทั โดยใช้ขอ้ มูลทุ ติยภูมิ (Secondary Source) การเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยเก็บข้อมูลต้นทุ นบรรจุภณ
ั ฑ์ แผ่นกั้นสิ นค้า และแท่ นรองรับสิ นค้า ของบริ ษทั กรณี ศึกษา
ตั้งแต่ต้ งั แต่ปี 2559 เดื อน ม.ค.- มิ .ย. เป็ นระยะเวลา 6 เดื อน จากนั้น น ามาวิเคราะห์ ลาดับ ความส าคัญ โดยใช้
แผนภูมิพาเรโต้ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริ งของปั ญหา และใช้แผนผังก้างปลาวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาด้าน
ต้นทุน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แสดงดังรู ปที่ 2 และ 3

40.0

120.0

35.0

100.0

30.0

Percentage

20.0

60.0

15.0

40.0

10.0
20.0

5.0

HEAD

DRYING AGENT

CARD BOARD

BUBBLE

TAPE

LID

BAG

CARTON CORNER

PALLET

INSERT

0.0

CARTON

0.0

Cumulative Percentage

80.0

25.0

รู ปที่ 2 แผนภาพพาเรโต้ตน้ ทุนบรรจุภณ
ั ฑ์
จากรู ปที่ 2 แสดงให้เห็นว่าต้นทุนบรรจุภณั ฑ์ที่มีมูลค่าสูงเรี ยงลาดับจากมากไปน้อย จากมูลค่าของสิ นค้า
ในคลังได้แก่ กล่อง (Carton) คิดเป็ น 35% แผ่นกั้นสิ นค้า (Insert) 27% และแท่นรองรับสิ นค้า (Pallet) 14% ดังนั้น
ควรให้ความสาคัญและเลือกแก้ปัญหาบรรจุภณั ฑ์ ทั้ง 3 ประเภทก่อน
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รู ปที่ 3 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้านต้นทุน
จากรู ปที่ 3 แสดงให้เห็ นว่าปั ญหาเกิ ดขึ้นจากปั จจัย 3 ประการคือ พนักงาน (Man) วัตถุดิบ (Material)
และขั้นตอนการทางานที่ ไม่เป็ นระบบ (Method) ส่ งผลให้กระบวนการจัดการต้นทุ นของบรรจุภณ
ั ฑ์ แผ่นกั้น
สิ นค้า และแท่ นรองรับสิ นค้า มี ความหลากหลายนาไปสู่ ตน้ ทุนการสั่งซื้ อและการจัดเก็บบรรจุ ภณ
ั ฑ์ แผ่นกั้น
สิ นค้า และแท่นรองรับสิ นค้าที่สูงขึ้น
3.3 การประยุกต์ ใช้ หลักการ "E C R S" ขั้นพืน้ ฐาน
3.3.1 จั ด กิ จ กรรมอบรมให้ ค วามรู ้ กั บ ที ม งานเกี่ ย วกั บ หลั ก การ E-C-R-S ขั้ นพื้ น ฐานดั ง นี้
E:Eliminate เป็ นการตัดขั้นตอนการทางานที่ไม่จาเป็ นออก C:Combine เป็ นการรวมขั้นตอนการทางานเข้าด้วยกัน
R:Rearrange เป็ นการจัดลาดับใหม่ให้เหมาะสม และ S:Simplify เป็ นการปรับปรุ งวิธีการทางานให้ง่ายขึ้น ซึ่งหลัก
E-C-R-S นี้ไม่จาเป็ นต้องใช้ท้ งั หมดพร้อมกัน จะเลือกใช้ ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ตามความเหมาะสม
3.3.2 ทาการระดมความคิดเห็น และสังเกตการณ์ ของผูว้ ิจยั และที มงานที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั
พิจารณากระบวนการดาเนิ นงานและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดต้นทุน เช่น กระดาษที่ใช้มีคุณสมบัติสูงเกินความจาเป็ น
(Over Spec) เวลาที่ ใช้ออกแบบตัวกระดาษแผ่นกั้นสิ นค้า ทาให้มีความหลากหลายเกินไป สั่งซื้ อวัตถุดิบมาก ทา
ให้เกิดสิ นค้าล้าสมัยคงค้างในคลังสิ นค้า เป็ นต้น
3.3.3 การดาเนิ นการแก้ไขตามผลที่ได้จากการระดมความคิดเห็ น และสังเกตุการณ์ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้
ดาเนิ นการดังนี้ การนาข้อมูลจากอดีต และการวิเคราะห์ของทีมงานมาปรับใช้ในเรื่ อง 1) คุณภาพกล่องกระดาษ
ลูกฟูกสูงเกินความจาเป็ น 2) ใช้กล่องบรรจุหลากหลายขนาด ทาให้ปริ มาณการสัง่ ซื้อในแต่ละขนาดมีจานวนน้อย
และ 3) การออกแบบแผ่น กั้น สิ น ค้า ตามลัก ษณะของชิ้ น งานมี ความหลากหลาย เพื่ อมาก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุ งกระบวนการในการแก้ปัญหาต้นทุนบรรจุภณั ฑ์
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4. ผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในเบื้องต้น พบว่าบริ ษทั มีสินค้าคงคลังที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภณ
ั ฑ์ในปริ มาณ
มาก โดยไม่มีการคานวณต้นทุนการสัง่ ซื้อ และการจัดเก็บที่เหมาะสม ทาให้เกิดปั ญหาสิ นค้าคงคลังมากเกินความ
จาเป็ น และมีสินค้าเก่าเก็บ (Dead Stock) ที่เป็ นสิ นค้าตกรุ่ น รวมถึงความหลากหลายของบรรจุภณ
ั ฑ์และแผ่นกั้น
สิ นค้า เนื่ องจากเป็ นการผลิตสิ นค้าตามความต้องการของลูกค้า (Made to Order) ส่ งผลให้การวางแผนการสั่งซื้ อ
วัต ถุ ดิ บ และการวางแผนการผลิ ต ล่ ว งหน้าไม่ ส ามารถท าได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดังนั้ นบริ ษ ัท จึ ง ได้จัด ท า
แผนปฏิ บตั ิการเพื่อการดาเนิ นงานการลดต้นทุนการสั่งซื้ อวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อช่วยลดต้นทุน โดยประยุกต์ใช้
หลักการ ECRS ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การประยุกต์ใช้หลักการ ECRS ในการแก้ปัญหาต้นทุนบรรจุภณั ฑ์
แนวคิด
E :Eliminate
การกาจัดออก
C :Combine
การรวมเข้าด้วยกัน

R :Rearrange
การลาดับใหม่

S :Simplify
การทาให้ง่ายขึ้น

เปรี ยบเทียบแนวคิดเดิมกับแนวคิดใหม่หรื อแนวทางการแก้ปัญหา
แบบเดิม
แบบใหม่
ใช้กระดาษกล่องลูกฟูกคุณภาพสู งเกินความ ทบทวนคุณภาพกระดาษให้เหมาะสม
จาเป็ น (Over Design)
กับสิ นค้า
ใช้กล่องบรรจุหลากหลายขนาด ทาให้ปริ มาณ จัดกลุ่มกล่องบรรจุภณั ฑ์ตามขนาด
การสัง่ ซื้อในแต่ละขนาดมีจานวนน้อย
มาตรฐาน โดยแบ่งเป็ น 6 ขนาด ได้แก่
XXL, XL, L, M, S และ SS เพื่อให้
สามารถรวมปริ มาณการสัง่ ซื้อทีละ
จานวนมาก สามารถต่อรองราคาจากผู ้
ส่งมอบได้
การบรรจุสินค้า
การบรรจุสินค้า
1. ออกแบบตัวกระดาษกันกระแทก และ
1. เลือกขนาดกล่องบรรจุตามขนาด
กล่องบรรจุ
มาตรฐานที่กาหนด
2. จัดสิ นค้าลงบนกระดาษกันกระแทก
2. หุม้ ห่อสิ นค้าด้วยพลาสติกกัน
3. บรรจุลงกล่อง
กระแทก แทนการใช้กระดาษกัน
4. ปิ ดผนึก
กระแทก
3.บรรจุลงกล่อง
4. ปิ ดผนึก
ออกแบบกระดาษกันกระแทก ตามลักษณะ
หุม้ ห่อสิ นค้าด้วยพลาสติกกันกระแทก
ของชิ้นงาน เพื่อเป็ นตัวป้ องกันชิ้นงานแตกหัก แทนการใช้กระดาษกันกระแทก
เสี ยหาย

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการปรับปรุ งกระบวนการดาเนิ นงาน เพื่อการลดต้นทุนบรรจุภณ
ั ฑ์พบว่า การปรับ
คุณภาพของกระดาษ และการจัดกลุ่มกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ตามขนาดมาตรฐาน สามารถลดต้นทุนการสัง่ ซื้ อได้ ส่ วน
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แท่นรองรับสิ นค้ามีหลายขนาด และบางขนาดไม่ใช่ขนาดมาตรฐาน ทาให้มีตน้ ทุนสู ง ดังนั้นการจัดกลุ่มกล่อง
บรรจุภณ
ั ฑ์ตามขนาดมาตรฐานเพื่อเพิ่ มปริ มาณการสั่งซื้ อ และลดความหลากหลายของขนาดกล่อง สามารถ
แบ่ งเป็ น 6 ขนาด ได้แก่ XXL, XL, L, M, S และ SS จึ งทาให้บริ ษทั สามารถเปลี่ ยนมาใช้แท่นรองรับสิ นค้าที่ มี
ขนาดตามมาตรฐาน เนื่ องจากกล่องกระดาษเป็ นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างแท่นรองรับสิ นค้า โดยแบ่ ง
แท่ นรองรั บสิ นค้าเป็ น 2 ขนาดมาตรฐาน ดังนี้ ขนาด 100 x 120 x 15 cm. และ 110 x 110 x 15 cm. และการใช้
กระดาษกันกระแทกที่ ออกแบบมาเฉพาะสาหรับผลิตภัณฑ์ สามารถเปลี่ยนมาใช้พลาสติกกันกระแทก ห่ อหุ ้ม
ผลิตภัณฑ์ป้องกันชิ้นงานแตกหักเสี ยหาย
จากผลการประยุกต์ใช้หลักการ E-C-R-S ได้นาเสนอแนวทางในการปรับปรุ งกระบวนการดังต่อไปนี้
1) การเลือกคุณภาพกระดาษให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน
จากข้อมูลการสั่งซื้ อกล่องจานวน 40,200 กล่อง มูลค่ารวมทั้งสิ้ น 752,191 บาท ซึ่ งเป็ นกล่องคุ ณภาพ
ชนิ ด A ทั้งหมดที่ มีคุณ ภาพเกิ นความจาเป็ น จึ งทาการทบทวนการเลื อกใช้คุณภาพของกระดาษ โดยใช้กล่อง
กระดาษคุณภาพชนิ ด B ซึ่ งมีความแข็งแรงเพียงพอในการปกป้ องสิ นค้า ส่ งผลให้ตน้ ทุนลดลงประมาณ 3 บาท/
กล่อง ทั้งนี้ ได้ดาเนิ นการทดสอบคุณภาพของกล่องที่ทาจากวัสดุชนิ ดใหม่ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ การรับน้ าหนัก
การเรี ยงตัว และการทนความชื้ น เพื่อให้มนั่ ใจว่ากล่องสามารถช่วยป้ องกันสิ นค้ามิให้แตกหักเสี ยหายจากแรง
กระแทกภายนอกได้ ซึ่ งส่ งผลให้ตน้ ทุ นการสั่งซื้ อกล่องจานวน 40,200 กล่อง มูลค่ารวมทั้งสิ้ น 752,191บาท
สามารถลดต้นทุนลงได้ 120,600 บาท คิดเป็ น 16% ถือเป็ นการกาจัด (Eliminate) ต้นทุนส่ วนที่ เกิ นจาเป็ นที่เกิ ด
จากการออกแบบที่เกินความจาเป็ น (Over Design)
2) การจัดกลุ่มกล่ องตามขนาด
จากข้อมูลการสั่งซื้ อกล่องจานวน 40,200 กล่อง มีมูลค่าเมื่อคานวณตามชนิ ดกระดาษที่ ปรับปรุ งใหม่
แล้วรวมทั้งสิ้ น 752,191 บาท ทั้งนี้ มีขนาดที่ หลากหลายรวมจานวนทั้งสิ้ น 78 รายการ โดยแต่ละขนาดมีปริ มาณ
การสั่งซื้ อที่ แตกต่างกันไปตั้งแต่ครั้งละ 100 – 2,000 กล่อง ในแต่ละครั้ง ทาให้ขาดอานาจการต่อรองจากผูผ้ ลิต
กล่อง ดังนั้นจึงทาการปรับปรุ งโดยจัดกลุ่มกล่องตามขนาดเป็ น 6 กลุ่ม โดยอ้างอิงตามขนาดแท่นรองรับสิ นค้า
มาตรฐานขนาด 100 x 120 CM. หรื อ 110 x 110 CM. ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 การจัดกลุ่มมาตรฐานขนาดกล่อง
กลุ่มที่
1
2
3
4
5
6

XXL
XL
L
M
S
SS

ขนาด ก x ย x ส (cm2)
50 x 120
60 x70
45 x 70
30 x 60
40 x 40
20 x 30
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ช่วงพื้นที่ฐาน ก x ย (cm2)
>4,000
3,000<x<3,999
2,000<x<2,999
1,500<x<1,999
1,000<x<1,499
<999
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ตารางที่ 4 ตัวอย่างการเลือกใช้กล่องมาตรฐานแทนกล่องเดิม (การจัดกลุ่ม)
กลุ่มที่
1
2
3
4
5
6

คานวณพื้นที่ ก x ย (cm)
41 x 112
56 x 67.5
41.5 x 70
28.5 x 60
35.5 x 35.5
22 x 28

พื้นที่ฐาน (cm2) ช่วงพื้นที่ ก x ย (cm2)
7,052
>4,000
3,875
3,000<x<3,999
2,905
2,000<x<2,999
1,710
1,500<x<1,999
1,260.25
1,000<x<1,499
616
<999

ขนาดที่เลือก
XXL
XL
L
M
S
SS

จากการจัด กลุ่มกล่องใหม่ท าให้ปริ มาณการสั่งซื้ อในแต่ละครั้ งของกล่องแต่ละขนาดเพิ่ มขึ้ น สร้าง
อานาจต่อรองให้แก่บริ ษทั ส่ งผลให้ตน้ ทุนค่ากล่องลดลงเหลือ 663,975 บาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับการจัดซื้ อกล่อง
ก่อนการปรับปรุ ง ม.ค.–มิ.ย. 2559 ซึ่ งมีมูลค่า 752,191 บาท สามารถลดต้นทุนไปได้ท้ งั สิ้ น 88,216 บาท หรื อคิด
เป็ น 12% ถือเป็ นประโยชน์ที่ได้รับจาก การรวมเข้าด้วยกัน (Combine) นอกจากนี้ ยงั ทาให้บริ ษทั สามารถเปลี่ยน
มาใช้แท่นรองรับสิ นค้าที่มีขนาดตามมาตรฐาน เนื่องจากกล่องกระดาษเป็ นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างแท่น
รองรับสิ นค้า
3) การใช้ พลาสติกกันกระแทก (Bubble) แทนกระดาษกันกระแทก (Insert)
ก่อนปรับปรุ ง บริ ษทั ใช้กระดาษกันกระแทกที่ ออกแบบมาเฉพาะสาหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิ ด บริ ษทั
ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 7 วันในการออกแบบกระดาษกันกระแทก ทาให้มีตน้ ทุนที่ เกิ ดจากการสั่งซื้ อกระดาษกัน
กระแทกรวมทั้งสิ้ น 570,753.00 บาท ในระยะเวลา 6 เดือนจากการปรึ กษาหารื อร่ วมกับทีมวิศวกรอุตสาหการของ
บริ ษ ัท สามารถเปลี่ ยนไปใช้พ ลาสติ ก กัน กระแทก แทนการใช้ก ระดาษกัน กระแทกได้ คิ ดเป็ นต้น ทุ น การใช้
พลาสติ กกันกระแทก ทั้งสิ้ น 195,310.41 บาท สามารถลดต้นทุนได้ 375,442.59 บาท คิดเป็ น 66% ไม่นับรวม
ต้นทุนที่เกิดจากการออกแบบที่ลดได้ดว้ ย ถือเป็ นประโยชน์จากการจัดลาดับใหม่ (Rearrange) และการทาให้ง่าย
ขึ้น (Simplify)

5. สรุ ปผลการวิจัย
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การ "ECRS" (Eliminate-Combine-Rearrange-Simplify) เป็ นการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการดาเนิ นงานที่ สามารถดาเนิ นการได้ทนั เน้นการมีส่วนร่ วมของคนในองค์กร ในช่วงแรกของการ
ดาเนิ น งานคื อ การระดมความคิ ดเห็ น มี ต ้น ทุ น ในการด าเนิ น การต่ า มากหรื อ ไม่มี ค่ าใช้จ่าย หลังจากก าหนด
แผนการปรับปรุ งในด้านต่างๆเรี ยบร้อยแล้ว สามารถเลือกดาเนิ นงานได้ตามความพร้อม ในงานวิจยั นี้ บริ ษทั
กรณี ศึ ก ษา เลื อ กปรั บ ปรุ งวิธีการด าเนิ น งานที่ เกี่ ยวข้อ งกับ บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ดัง นี้ 1) ทบทวนคุ ณ ภาพกระดาษให้
เหมาะสมกับสิ นค้า 2) จัดกลุ่มกล่องบรรจุภณั ฑ์ตามขนาดมาตรฐาน 3) กาหนดขั้นตอนการทางานใหม่ 4) เปลี่ยน
ใช้พลาสติกกันกระแทก แทนการใช้กระดาษกันกระแทกห่ อหุ ้มสิ นค้า ส่ งผลให้สามารถลดรายการและปริ มาณ
สิ นค้าคงคลังในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับบรรจุภณ
ั ฑ์ และสามารถลดต้นทุนการสั่งซื้ อกล่องได้ 120,600 บาท คิดเป็ น
16% และลดต้น ทุ น การใช้ พ ลาสติ ก กัน กระแทก (Bubble Sheet) แทนกระดาษกั น กระแทก (Insert) ได้
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375,442.59 บาท คิดเป็ น 66% เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างหกเดือนก่อนปรับปรุ ง(ม.ค. – มิ.ย. 2559) และหกเดือนหลัง
ปรับปรุ ง (ก.ค. – ก.ย. 2559)
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อาจารย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังประเภท Non-Food
และพัฒนาระบบการบริ หารสิ นค้าคงคลังโดยผูจ้ ดั จาหน่าย (Vendor Management Inventory: VMI) มาใช้ในการ
บริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง เพื่อลดปั ญหาสิ นค้าขาดมือ โดยศึกษาภาพรวมของการบริ หารสิ นค้าคงคลังของบริ ษทั
กรณี ศึกษาและการบริ หารสิ นค้าคงคลังโดยผูจ้ ดั จาหน่าย (VMI) เพื่อออกแบบและประยุกต์ระบบ VMI บนหน้า
เว็บแอพพลิเคชัน่ สาหรับใช้ในการบริ หารสิ นค้าคงคลังและเก็บข้อมูล เพื่อเปรี ยบเทียบจานวนสิ นค้าขาดมือก่อน
และหลังการนาระบบ VMI มาใช้ กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาเรื่ องนี้คือ ผูจ้ ดั จาหน่าย (Supplier) ทั้งหมด 9 บริ ษทั
ผลการวิจยั พบว่าระบบ VMI ที่พฒั นาขึ้นนั้น สามารถใช้งานได้จริ ง สามารถลดจานวนสิ นค้าขาดมือได้
ในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งบางเดือนสิ นค้าขาดมือเป็ นศูนย์ (Zero OOS)
คาสาคัญ : การบริ หารสิ นค้าคงคลังโดยผูจ้ ดั จาหน่าย สิ นค้าขาดมือ

ABTRACT
The objective of this research is to analyze the problem of non-food supply chain management by
develop vendor management Inventory system. The aim is to reduce out of stocks.This research concentrates on
study overview of supply chain management and vendor management inventory to create and apply VMI
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application to collect data and compare out of stocks before and after using VMI system. This research used Case
Study with 9 suppliers.
According to the results, VMI system is very effective. Compare to the 2016, it is able to reduce out of
stocks and there is no out of stocks in some months.
KEYWORD: Vendor Management Inventory, Out of Stock

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การบริ หารสิ นค้าคงคลังจัดเป็ นกิจกรรมหนึ่ งของการดาเนินงานทางด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีความสาคัญต่อ
การประกอบธุ รกิ จ โดยสิ นค้าคงคลังจัดเป็ นสิ นค้าหมุนเวียนที่มีมูลค่าสู งที่ สุดของหลายบริ ษทั เป็ นต้นทุนที่สูง
รองลงมาจากต้นทุนค่าขนส่ ง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2559) สิ นค้าคงคลัง
เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับทุกภาคธุรกิจ พึงมีไว้ใช้ในการผลิตหรื อการขาย เพื่อให้ธุรกิจดาเนินการได้อย่างราบรื่ น
ปริ มาณสิ นค้าคงคลังจานวนมากอาจเป็ นปั ญหาสาหรับธุ รกิ จในด้านต้นทุนค่าเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง
ที่ สูง พื้นที่ ในการจัดเก็บเต็มหรื อเกิ นความจาเป็ น สิ นค้าเสื่ อมสภาพ สิ นค้าหมดอายุก่อนการใช้งาน เป็ นต้น
แต่ในทางตรงกันข้าม การที่ธุรกิจมีสินค้าคงคลังน้อยเกินไปอาจประสบปั ญหาสิ นค้าขาดมือ ซึ่งเป็ นปั ญหาร้ายแรง
เนื่ องจากทาให้สูญเสี ยโอกาสทางการขายสิ นค้า เป็ นการเปิ ดช่ องว่างให้กับคู่แข่งขัน นอกจากนี้ หากสิ นค้าที่
ขาดแคลนเป็ นสิ นค้าหรื อวัตถุดิบสาคัญ การดาเนิ นธุ รกิ จก็อาจจะหยุดชะงัก ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจึงจะต้องหา
วิธีการบริ หารสิ นค้าคงคลังให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
บริ ษัท เซ็ น ทรั ล เรสตอรองส์ ก รุ๊ ป จ ากั ด หนึ่ งในผู ้น าธุ ร กิ จ อาหารบริ การด่ ว น (Quick Service
Restaurants: QSR) โดยนาเข้าแบรนด์ร้านอาหารกว่า 11 แบรนด์ท้ งั อาหารคาวหวาน ได้แก่ Mister Donut, KFC,
Auntie Anne’s, Pepper Lunch, Chabuton, Cold Stone Creamery, The Terrace, Yoshinoya,Ootoya, Tenya และ
Katsuya เป็ นต้น และขยายธุรกิจอย่างกว้างขวางทัว่ ทุกมุมของประเทศไทย ซึ่ งได้รับการตอบสนองจากผูบ้ ริ โภค
เป็ นอย่า งดี จึ ง ท าให้มี จ านวนสาขาให้บ ริ การ มากกว่า 800 สาขา ดัง นั้น จึ ง ให้ค วามส าคัญ กับ การบริ ห าร
สิ นค้าคงคลังโดยเฉพาะรายการสิ นค้าประเภท Non-Food ซึ่ งมีรายการสิ นค้าจานวนมากและเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทาให้การบริ หารสิ นค้าคงคลังค่อนข้างมีความซับซ้อน จึงจาเป็ นจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หาร
จัดการ
ปั จ จุ บันการด าเนิ น งานใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่ ง เป็ นโปรแกรมสาเร็ จรู ป ที่ ใ ช้ใ นการสร้ าง
ฐานข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล โดยนาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และวางแผนการจัดการสิ นค้าคงคลัง
จาก
การศึ กษาพบปั ญหา คือ มีการรวบรวมข้อมูลจากหลายแฟ้ มงาน ข้อมูลมีความล่าช้าและไม่ถูกต้อง ไม่สามารถ
สนับสนุ นงานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งผูว้ ิจยั มองว่าการบริ หารสิ นค้าคงคลัง ยังขาดการเชื่ อมโยงข้อมูลบน
เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างผูจ้ ดั จาหน่ ายและลูกค้า รวมถึงร่ วมมือกันในการบริ หารงาน จึ งทาให้ผูว้ ิจยั เกิ ด
แนวคิดที่จะต่อยอดจากหน้าเว็บเดิมที่ มีอยู่ โดยการออกแบบหน้าเว็บแอพพลิเคชัน่ เพื่อใช้ในการแบ่งปั นข้อมูล
ระหว่างกัน ทาให้การทางานมีความสะดวกรวดเร็ วขึ้น ข้อมูลเรี ยลไทม์ (Real Time) สามารถใช้งานบนหน้าเว็บ
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แอพพลิเคชัน่ ได้อย่างครบวงจรทั้งบริ หารสิ นค้าคงคลังและบริ หารการขนส่ ง โดยภาพรวมสามารถสนับสนุ น
การทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและช่วยลดปั ญหาได้
Weller และคณะ (1999) ระบบ VMI เป็ นระบบบริ หารสิ นค้าคงคลังโดยผูจ้ ดั จาหน่าย ซึ่ งเป็ นระบบที่
นิ ยมใช้ในต่างประเทศกันอย่างแพร่ หลาย โดยบริ ษทั วอลมาร์ ท (Walmart) เป็ นผูน้ าด้านการค้าปลีกระดับโลก
ใช้ระบบ VMI ในการบริ หารสิ นค้าคงคลัง แต่ในประเทศไทยยังมีผปู ้ ระกอบการน้อยรายที่นาระบบ VMI มาใช้
การใช้งานระบบ VMI จะต้องมีการตกลงกันระหว่างกันถึงเรื่ องความพร้อมของทั้ง 2 ฝ่ าย ซึ่งระบบ VMI มีวธิ ีการ
ทางานโดยเริ่ มต้นจาก การขอร่ วมมือกันระหว่างทั้งสองฝ่ าย โดยทางลูกค้าจะทาการแบ่งปั นข้อมูลให้กบั
ผู ้
จัดจาหน่ายทางหน้าเว็บแอพพลิเคชัน่ ข้อมูลที่ได้รับคือ ปริ มาณสิ นค้าคงคลังที่เหลือ ยอดเฉลี่ยของการเบิกสิ นค้า
จานวนสิ นค้าที่ ใช้ในการเปิ ดสาขาใหม่ และกาหนดจานวนสิ นค้าเผื่อขาด (Safety Stock) เป็ นต้น เพื่อนาข้อมูล
เหล่านั้นไปวิเคราะห์และใช้ในการวางแผนการผลิต การนาเข้าสิ นค้า การขนส่งสิ นค้าและการเติมเต็มสิ นค้าให้กบั
ลูกค้า ทาให้ผจู ้ ดั จาหน่ายทราบถึงความต้องการที่แท้จริ ง ทราบถึงความเคลื่อนไหวของระดับสิ นค้าคงคลังอย่าง
Real Time เมื่อสิ นค้าของลูกค้าอยูใ่ นระดับทีต่ากว่าสิ นค้าเผื่อขาด (Safety Stock) ระบบจะทาการคานวณปริ มาณ
สิ นค้าที่จะต้องเติมเต็ม โดยการแจ้งเตือนบนหน้าเว็บแอพพลิเคชัน่ เพื่อให้ผจู ้ ดั จาหน่ายทาการเติมสิ นค้าตามความ
ต้องการของลูกค้า ประโยชน์ของระบบ VMI ได้แก่ ลดปั ญหาสิ นค้าขาดมือ การพยากรณ์มีความแม่นยา ระบบใช้
งานง่ ายไม่ซับซ้อน ข้อมูล Real Time สามารถยกระดับขี ดความสามารถในการบริ หารสิ นค้าคงคลังและเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังให้สามารถสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน รวมถึงการบริ หาร
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่คา้ และผูจ้ ดั จาหน่าย เพื่อความสัมพันธ์อนั ดีในระยะยาว จึงเป็ นที่มาของการศึกษาพัฒนา
ระบบการบริ หารสิ นค้าคงคลังโดยผูจ้ ดั จาหน่ายบนหน้าเว็บแอพพลิเคชัน่

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษาวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง ประเภท Non-Food
2.2 เพื่อพัฒนาระบบ VMI ที่ใช้ในการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง ประเภท Non-Food

3. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
3.1 ทราบถึงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเกิดปั ญหาสิ นค้าคงคลัง ในแต่ละจุดแล้วนาสาเหตุมาวิเคราะห์ เพื่อหา
วิธีแก้ไขปั ญหาตั้งแต่ตน้ น้ า โดยสามารถลดปั ญหาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังของ
บริ ษทั กรณี ศึกษาได้
3.2 สามารถใช้ระบบ VMI บนเว็บแอพพลิเคชัน่ ในการบริ หารสิ นค้าคงคลัง โดยไม่ตอ้ งจัดเตรี ยมทา
ข้อมูลใน Microsoft Excel เพื่อลดการทางานที่ซ้ าซ้อนและลดระยะเวลาการทางานได้และสามารถนาข้อมูลที่ ได้
จากระบบ VMI มาช่วยในการวางแผน วิเคราะห์และนาข้อมูลมาใช้ในการตัดสิ นใจด้านการบริ หารสิ นค้าคงคลัง
ได้
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4. ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาปรับใช้กบั การกาหนด
กรอบแนวคิดและการสร้างเครื่ องมือในการศึกษาวิจยั โดยได้แบ่งเป็ นทฤษฎีหรื อแนวคิดที่เกี่ ยวข้องกับการวิจยั
ซึ่ งประกอบไปด้วย ประวัติความเป็ นมาของบริ ษทั เซ็ นทรั ลเรสตอรองส์ กรุ๊ ป ทฤษฎี และแนวคิดการบริ หาร
สิ นค้าคงคลัง ทฤษฎี และแนวคิดระบบการบริ หารสิ นค้าคงคลังโดยผูจ้ ดั จาหน่าย (VMI) ทฤษฎี และแนวคิดการ
สร้างความร่ วมมือ (Collaboration) ทฤษฎีและแนวคิดการบริ หารสิ นค้าคงคลังของกรณี ศึกษาที่เกี่ ยวข้องกับเนื้ อ
เรื่ องที่ทาการวิจยั นอกจากนี้แล้วยังได้ทาการศึกษาผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย
จิ ตรลดา สัมพันธ์ (2556) ได้กล่าวถึ งการประยุกต์แนวความคิดการบริ หารสิ นค้าคงคลังระบบ VMI
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การคลัง สิ น ค้า ประเภทกระจกรถยนต์ ซึ่ ง ประสบปั ญ หาการมี สิ น ค้า มากเกิ น
ความจาเป็ นส่ งผลให้มูลค่าสิ นค้าคงคลัง จากการศึกษาพบว่าสาเหตุหลักที่ทาให้มีสินค้าคงคลังมากเกินความจา
เป็ นมาจากระบบการสั่งซื้ อและนโยบายการจัดเก็บสิ นค้าที่ ไม่ชดั เจนทาให้การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังของ
บริ ษทั กรณี ศึกษาไม่มีประสิ ทธิภาพ จึงได้ทาการปรับปรุ งวิธีการสัง่ ซื้ อและพัฒนาตัวแบบเพื่อกาหนดนโยบายการ
จัดเก็บสิ นค้าคงคลังที่ เหมาะสม โดยประยุกต์ใช้นโยบายการบริ หารวัสดุ คงคลังโดยผูส้ ่ งมอบและได้ทาการ
ปรับปรุ งวิธีการจัดซื้อการพัฒนาตัวแบบระบบบริ หารวัสดุคงคลังรวมทั้งวิธีเติมเต็มวัสดุคงคลังในปริ มาณสิ นค้าที่
เหมาะสม จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ระบบVMI สามารถลดมู ล ค่ า สิ น ค้า คงคลัง จาก 253,537,128 บาทเป็ น
235,925,563 บาท ลดลงได้ 17,611,565 บาท หรื อคิดเป็ น 7% จากต้นทุนรวมของนโยบายเดิ มและยังก่อให้เกิ ด
ความร่ วมมืออันดีระหว่างโรงงานผูผ้ ลิตกระจกรถยนต์และผูส้ ่งมอบวัตถุดิบอีกด้วย
ทิ พ ย์น ภา อารั ม พร (2556)ได้กล่ า วถึ งปั จจัย ที่ ส่ งผลต่อ ประสิ ทธิ ภ าพการบริ หารสิ น ค้า คงคลังผ่าน
ระบบบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังโดยผูจ้ าหน่ าย (VMI) กรณี ศึกษา บริ ษทั ข้ามชาติผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายสิ นค้า
บริ โภค XYZ จากัด มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาหลักการหรื อวิธีการของการบริ หารคลังสิ นค้า แนวทางในการ
ดาเนิ นงานของระบบบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังโดยผูจ้ าหน่ ายและปั จจัยที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
สิ นค้าคงคลังผ่านระบบบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังโดยผูจ้ าหน่ายเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล รวมถึ งศึ กษาปั ญหาและหาแนวทางแก้ไขของการบริ หารสิ นค้าคงคลังผ่านระบบบริ หารจัดการ
สิ นค้าคงคลังโดยผูจ้ าหน่ าย เพื่อนาไปปรับปรุ งพัฒนาระบบให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดและสอดคล้องกับรู ปแบบ
วิธีการดาเนิ นงานสาหรับบริ ษทั ข้ามชาติผผู ้ ลิตและจัดจาหน่ายสิ นค้าบริ โภค XYZ จากัดและบริ ษทั คู่คา้ ผลจาก
การศึกษาพบว่าการใช้ระบบบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังโดยผูจ้ าหน่ายที่มีประสิ ทธิ ภาพโดยมีการแบ่งปั นข้อมูล
และการสื่ อสารข้อมูลที่ ตรงกับความจริ งระหว่างกันและกัน เพื่อให้ระบบเกิ ดการพยากรณ์ปริ มาณการเติมเต็ม
สิ นค้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด การพัฒนาระบบ VMI นี้ สามารถทางานผ่านระบบของบริ ษทั ที่ใช้ในปั จจุบนั
เพื่อที่จะอานวยความสะดวกในการทางานและธุรกิจสามารถดาเนินการได้อย่างราบรื่ น
ณัฐณิ ชา เหนื อแสน (2557) การให้ผจู ้ ดั จาหน่ายเป็ นผูบ้ ริ หารสิ นค้าคงคลังแทนลูกค้า กรณี ศึกษา บริ ษทั
ผลิ ตพลาสติ กฟิ ล์มแห่ งหนึ่ ง โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาแนวทางในการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ VMI ในการ
บริ หารพื้นที่จดั เก็บและป้ องกันปั ญหาสิ นค้าขาดและเกิดการสู ญเสี ยยอดขาย มีวิธีการดาเนิ นการโดยปรับเปลี่ยน
ความรับผิดชอบให้ผจู ้ ดั จาหน่ายมาบริ หารสิ นค้าคงคลังแทน ผลจากการวิจยั พบว่าการปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบ
ให้ผจู ้ ดั จาหน่ายมาบริ หารงานแทน สามารถแก้ไขปั ญหาสิ นค้าขาดและปั ญหาการสูญเสี ยยอดขายได้
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5. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบ VMI มาใช้บริ หารสิ นค้าคงคลังประเภท Non-Food เพื่อช่วยลดปั ญหา
สิ นค้าขาดมือของบริ ษทั กรณี ศึกษา ซึ่งมีข้ นั ตอนในการทาวิจยั ดังนี้
1.ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารสิ นค้าคงคลัง เพื่อหาแนวทางในการศึกษาวิจยั ใน
ครั้งนี้ โดยค้นคว้าเอกสารวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.ศึกษาวิธีการบริ หารสิ นค้าคงคลังของบริ ษทั กรณี ศึกษา เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
ปั จจุบนั โดยทาระบุหาปั ญหาที่จะทาการศึกษาให้ชดั เจน
3.เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่ ยอดเบิกสิ นค้าของปี 2559 สถิติจานวนครั้งของสิ นค้าขาดมือ ปี
2559 และนามาวิเคราะห์โดยการจัดลาดับความสาคัญของสิ นค้าแบบ ABCโดยใช้ทฤษฎีของพาเรโต้
4.กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อการบริ หารสิ นค้าคงคลัง ได้แก่ สิ นค้า
นาเข้าจากต่างประเทศ สิ นค้ามีอายุการใช้งาน สิ นค้าผลิตตามคาสั่งซื้ อและสิ นค้ามีระยะเวลานา ซึ่ งกลุ่มตัวอย่าง
ของการศึกษาเรื่ องนี้คือ ผูจ้ ดั จาหน่าย (Supplier) ทั้งหมด 9 บริ ษทั
5.ประชุมขอความร่ วมมือจากผูจ้ ดั จาหน่ายและมีขอ้ ตกลงร่ วมกันในการบริ หารสิ นค้าคงคลัง
6.ออกแนวคิดระบบ VMI จากนั้นได้ทาการมอบหมายให้โปรแกรมเมอร์ ของบริ ษทั กรณี ศึกษาทาการ
เขียนโปรแกรม เพื่อแบ่งปั นข้อมูลให้กบั ผูจ้ ดั จาหน่าย โดยข้อมูลจะแสดงบนหน้าเว็บแอพพลิเคชัน่ แบ่งออกเป็ น 3
เมนู
1.) เมนูสินค้าคงคลัง (Inventory) เมนูน้ ี จะแจ้งรายละเอียดสิ นค้าอย่างละเอียด โดยระบบทาการผูก
สู ตรไว้และการคานวณอัตโนมัติ เมื่อผูจ้ ดั จาหน่ายเห็นช่องสี แดงเตือนขึ้นมา นั้นหมายความว่าจะต้องทาการเติม
เต็มสิ นค้าให้กบั ลูกค้า ในปริ มาณและเวลาที่ลูกค้าต้องการ ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 รายละเอียดบนเมนูสินค้าคงคลัง
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2.) เมนูยอดพยากรณ์สินค้า (Forecast) ในแต่ละเดือน เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนงาน
ต่อไป

แผนภาพที่ 2 รายละเอียดยอดพยากรณ์ในแต่ละเดือน
3.) เมนูสินค้าค้างส่ง (PO) เมนูน้ ีจะทาการแจ้งในส่วนของใบสัง่ ซื้อที่มีการค้างส่ง ดังแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 รายละเอียดเมนูสินค้าค้างส่ง
7.ทดสอบระบบโดยผูใ้ ช้งานทั้งภายในองค์กรได้แก่ พนักงานแผนกโลจิสติกส์ พนักงานแผนกจัดซื้ อ
ของบริ ษทั กรณี ศึกษาและภายนอกองค์กรทาการทดสอบ ได้แก่ ผูจ้ ดั จาหน่าย เป็ นผูท้ ดสอบระบบ VMI และทา
การรวบรวมข้อมูลและแจ้งปั ญหาหรื อข้อผิดพลาดที่เกิดจากระบบ รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อที่จะปรับแก้ไขระบบ
ให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน
8.สรุ ปผลการวิจยั โดยทาการเปรี ยบเทียบจานวนสิ นค้าขาดมือก่อน (ปี 2559) และหลัง (ปี 2560) การนา
ระบบ VMI มาใช้ เพื่อชี้วดั ให้เห็นว่าการบริ หารสิ นค้าคงคลังมีประสิ ทธิภาพมากน้อยเพียงใด

6. ผลจากการวิจัย
จากการพัฒนาระบบ VMI บนเว็บแอพพลิ เคชั่นเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริ หารสิ นค้าคงคลัง ซึ่ งเป็ น
เครื่ องมื อที่ ช่วยในการเติ มเต็มสิ นค้า ทาให้การใช้งานง่ าย สะดวกรวดเร็ วมากขึ้ น ระบบดังกล่าวสามารถใช้
แลกเปลี่ ยนข้อมูล (Information Sharing) สามารถคานวณได้ (Calculation) มี ความสามารถในการดู แ ลสต๊ อ ก
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(Monitoring)และการรายงานผล (Reporting) เป็ นต้น ผูใ้ ช้งานสามารถน าข้อ มูลเหล่ านี้ ไปเป็ นเครื่ องมื อ ช่ ว ย
ในการตัดสิ นใจ รวมถึ งนาข้อมูลไปวางแผนการทางานต่อไป เช่ น วางแผนการจัดซื้ อจัดหาวัตถุดิบที่ ใช้ผลิต
วางแผนการนาเข้าวัตถุดิบสิ นค้าสาเร็ จรู ป วางแผนการผลิต การวางแผนการเติมเต็มสิ นค้าให้กบั ลูกค้า รวมถึงการ
วางแผนขนส่งสิ นค้า เป็ นต้น ซึ่งผลจากการชี้วดั เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
6.1) สามารถลดอัตราสิ นค้าขาดมือ ( Out of Stock : OOS )ได้ดงั นี้

แผนภาพที่ 4 กราฟเปรี ยบเทียบสถิติสินค้าขาดมือ (OOS)
- เดือนมกราคม ปี 2559 มีสินค้าขาดมือเป็ นจานวน 61 ครั้ง เดือนมกราคม ปี 2560 มีสินค้าขาดมือเป็ น
จานวน 36 ครั้ง ผลจากการเปรี ยบเทียบสามารถลดจานวนการขาดมือคิดเป็ นร้อยละ 40.98
- เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 มีสินค้าขาดมือเป็ นจานวน 80 ครั้ง เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 มีสินค้าขาดมือ
เป็ นจานวน 32 ครั้ง ผลจากการเปรี ยบเทียบสามารถลดจานวนการขาดมือคิดเป็ นร้อยละ 60
- เดือนมีนาคม ปี 2559 มีสินค้าขาดมือเป็ นจานวน 55 ครั้ง เดือนมีนาคม ปี 2560 มีสินค้าขาดมือเป็ น
จานวน 31 ครั้ง ผลจากการเปรี ยบเทียบสามารถลดจานวนการขาดมือคิดเป็ นร้อยละ 43.63
- เดือนเมษายน ปี 2559 มีสินค้าขาดมือเป็ นจานวน 41 ครั้ง เดือนเมษายน ปี 2560 มีสินค้าขาดมือเป็ น
จานวน 17 ครั้ง ผลจากการเปรี ยบเทียบสามารถลดจานวนการขาดมือคิดเป็ นร้อยละ 58.53
- เดือนพฤษภาคม ปี 2559 มีสินค้าขาดมือเป็ นจานวน 60 ครั้ง เดือนพฤษภาคม ปี 2560 มีสินค้าขาดมือ
เป็ นจานวน 4 ครั้ง ผลจากการเปรี ยบเทียบสามารถลดจานวนการขาดมือคิดเป็ นร้อยละ 93.33
- เดือนมิถุนายน ปี 2559 มีสินค้าขาดมือเป็ นจานวน 59 ครั้ง เดือนมิถุนายน ปี 2560 มีสินค้าขาดมือเป็ น
จานวน 0 ครั้ง ผลจากการเปรี ยบเทียบสามารถลดจานวนการขาดมือคิดเป็ นร้อยละ 100
- เดือนกรกฎาคมปี 2559 มีสินค้าขาดมือเป็ นจานวน 84 ครั้ง เดือนกรกฎาคม ปี 2560 มีสินค้าขาดมือ
เป็ นจานวน 7 ครั้ง ผลจากการเปรี ยบเทียบสามารถลดจานวนการขาดมือคิดเป็ นร้อยละ 91.66
- เดือนสิ งหาคม ปี 2559 มีสินค้าขาดมือเป็ นจานวน 32 ครั้ง เดือนสิ งหาคม ปี 2560 มีสินค้าขาดมือเป็ น
จานวน 0 ครั้ง ผลจากการเปรี ยบเทียบสามารถลดจานวนการขาดมือคิดเป็ นร้อยละ 100
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สรุ ปได้วา่ สิ นค้าขาดมือลดน้อยลงจากปี 2559 เมื่อทาการเปรี ยบเทียบกันและในบางเดือนไม่พบปั ญหา
สิ นค้าขาดมือ ทาให้การบริ หารสิ นค้าคงคลังมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
6.2) ระบบ VMI ที่ใช้ในการบริ หารสิ นค้าคงคลัง ประเภทสิ นค้า Non-Food สามารถใช้งานได้จริ ง ระบบ
VMI ที่พฒั นาขึ้นมา ผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็ ว ข้อมูล Real Time สามารถดูขอ้ มูลผ่าน
หน้าเว็บแอพพลิเคชัน่ ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอิเล็คทรอนิกส์ได้หลายประเภท

แผนภาพที่ 5 ตัวอย่างระบบ VMI บนหน้าเว็บแอพพลิเคชัน่

7. สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการพัฒนาระบบ VMI บนหน้าเว็บแอพพลิเคชัน่ ทาให้ปริ มาณสิ นค้าขาดมือลดน้อยลงและ ในบาง
เดื อนไม่พบปั ญหาสิ นค้าขาดมื อ ซึ่ งสอดคล้องณัฐณิ ชา เหนื อแสน (2557) การบริ หารจัดการสะดวกรวดเร็ ว
สามารถลดกระบวนการทางานที่ซบั ซ้อน ลดระยะเวลาการทางาน ทาให้การบริ หารงานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
สอดคล้องกับทิ พย์นภา อารัมพร (2556) รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผูจ้ ดั จาหน่ ายและลูกค้าสอดคล้องกับ
จิตรลดา สัมพันธ์ (2556)

8. ข้ อเสนอแนะ
8.1 พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมจากเดิมโดยเพิ่มการเตือนไปยังผูจ้ ดั จาหน่ายสาหรับสิ นค้าที่จะต้องเติมเต็ม
โดยการส่งอีเมลล์เตือนหรื อส่งข้อความไปยังเบอร์โทรศัพท์ของผูจ้ ดั จาหน่าย
8.2 พัฒนาโปรแกรมโดยจัดทาแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ ทโฟน เนื่ องจากพฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนไป
จากเดิ มมาก ส่ วนใหญ่จะมี การทางานผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ เป็ นส่ วนใหญ่การจัดทาแอพพลิ เคชั่นน่ าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อมนุษย์ในยุคดิจิตอล

9. รายการอ้างอิง
จิตรลดา สัมพันธ์. (2556). การประยุกต์แนวความคิดการบริ หารสิ นค้าคงคลังระบบ VMI เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การจัดการคลังสิ นค้าประเภทกระจกรถยนต์. วิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์.
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งกระบวนการเติมสิ นค้าบนชั้นวางและหาแนวทางการลดระยะเวลา
การเติมสิ นค้าบนชั้นวางสาหรับธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบคัมบัง โดยการนาหลักการ ECRS ช่วยในการวิเคราะห์
ลดความสู ญเปล่าและนาระบบคัมบัง มาช่วยในการเบิกสิ นค้าแบบทันเวลาพอดี จากการศึกษาพบว่าปั ญหาที่เกิด
ขึ้นมาจากสองสาเหตุคือกระบวนการทางานและโครงสร้างของอาคาร ผลที่ ได้จากปรับปรุ งด้วยเทคนิ ค ECRS
สามารถลดระยะเวลาการทางานได้โดยเฉลี่ ย 8.29 นาที โดยการเบิ กสิ นค้ารอบบ่ าย รอบเย็น รอบพิเศษ ก่ อน
ปรับปรุ งด้วยเทคนิค ECRS มีข้ นั ตอน 30 ขั้นตอน หลังปรับปรุ ง เหลือ 26 ขั้นตอน ระยะทางการเคลื่อนย้ายลดลง
จาก 397.6 เมตร เป็ น 379.4 เมตร รอบด่วนลูกค้าก่อนปรับปรุ งมีข้ นั ตอน 23 ขั้นตอน หลังปรังปรุ งพบว่าเหลือ 20
ขั้น ตอน ระยะทางการเคลื่ อ นย้ายลดลงจาก 355.5 เมตร เป็ น 352 เมตร กระบวนการท างานที่ ป รั บ ปรุ งโดย
ระบบคัมบัง สามารถลดระยะเวลาการทางานได้โดยเฉลี่ย 42.04 นาที กิจกรรมการเบิกสิ นค้านอกระบบรอบบ่าย
รอบเย็น รอบพิเศษ ก่อนปรับปรุ งมี ขั้นตอน 30 ขั้นตอน หลังปรับปรุ งด้วยระบบคัม บัง Kanban พบว่าเหลือ 12
ขั้นตอน ระยะทางการเคลื่อนย้ายเพิ่มขึ้นจาก 397 .6 เมตร เป็ น 449.7 เมตร รอบด่วนลูกค้าก่อนปรับปรุ งมีข้ นั ตอน
23 ขั้นตอน หลังปรังปรุ งพบว่าเหลือเพียง 12 ขั้นตอน แต่ระยะทางการเคลื่อนย้ายเพิ่มขึ้นจาก 355.5 เมตร เป็ น
449.7 เมตร เนื่องจากพนักงานหน้าร้านต้องเดินขึ้นลงลิฟต์มากขึ้น
คาสาคัญ: ECRS, คัมบัง
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ABSTRACT
The objective of this study is to improve the process of filling shelves and to find solutions to
decrease time span of filling shelves in retail business through kanban system. This study applied the principle
of ECRS to decrease waste and the Kanban approach to increase efficiency in the picking process in the justin- time method. The findings revealed two major causes which were the operation process and the structure of
the building. The ECRS technique helped reduce the operation process by 8.29 minutes on average by picking
goods in the afternoon, in the evening, and in the special round. After the implementation of the ECRS
technique, the steps in the operation process changed from 30 steps to 26 steps and the travel distance reduced
from 39 7.6 meters to 3 79.4 meters. As for urgent order picking, the steps in the operation process slightly
changed from 23 steps to 20 steps and the travel distance reduced from 355.5 meters to 352 meters. Through the
Kanban method, the operation time decreased to 42.04 minutes on average. As for the picking process in the
afternoon, in the evening and in the special round, with the implementation of the Kanban method, the steps in
the working process obviously decreased from 3 0 steps to only 1 2 steps. However, the travel distance for
picking process increased from 355.5 meters to 449.7 meters since shop assistants needed to use elevators more
frequently.
KEYWORDS: ECRS, KANBAN

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในธุรกิจค้าปลีกการบริ หารสิ นค้าคงคลังมีความสาคัญเนื่ องจากถ้าบริ หารผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อ
ลูกค้าในกรณี ที่สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทาให้เกิ ดการเสี ยโอกาสในการขายสิ นค้า ในทาง
ตรงกันข้ามถ้ามีสินค้ามากเกินความจาเป็ นจะส่ งผลให้ตน้ ทุนจม เนื่ องจากการซื้ อของต้องใช้เงินเมื่อเงินมาจมอยู่
กับสิ นค้าที่เก็บอยูใ่ นคลังสิ นค้า อาจทาให้บริ ษทั ขาดสภาพคล่องในการบริ หารเงินสด ถึงแม้วา่ จะสามารถบริ หาร
ให้มีสินค้าพร้อมจาหน่ ายสาหรับลูกค้าแต่ ถ้าระบบการเติมสิ นค้าและการจัดเรี ยงสิ นค้าที่ หน้าร้านไม่ได้มีการ
จัดระบบอย่างดีแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกค้า ถึงแม้วา่ จะมีสินค้าพร้อมจาหน่ายแต่ไม่สามารถจัดเรี ยงได้ทนั ตามที่
ลูกค้าต้องการ และร้านค้าไม่สามารถทราบได้วา่ เมื่อไหร่ ลูกค้าจะเข้ามาซื้ อสิ นค้า ทาให้ปัญหาการเติมสิ นค้าและ
จัดเรี ยงสิ นค้าในชั้นวางสิ นค้าเป็ นอีกหนึ่ งปั ญ หาที่ สาคัญเนื่ องจากชั้นวางสิ นค้าและคลังสิ นค้าส่ วนใหญ่จะอยู่
แยกกันคนละพื้นที่ เนื่ องจากที่ เก็บคลังสิ นค้าต้องการพื้นที่ มากกว่าในส่ วนของหน้าร้าน แต่ในร้านค้าปลีกหรื อ
แม้กระทัง่ ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ก็ประสบปั ญหาสิ นค้าบนชั้นวางว่างเปล่าเนื่องจากไม่สามารถเติมสิ นค้าได้ทนั เม
ทาให้เกิ ดการเสี ยโอกาส ในการขายสิ นค้า ปั ญ หาที่ พ บ คื อ สิ น ค้าหน้าร้ านไม่สามารถเติ มได้ทัน เวลาที่ ลูกค้า
ต้องการ และกระบวนการในการเบิกจ่ายสิ นค้าจากในคลังสิ นค้าใช้เวลานาน
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ภัทรนิ ษฐ์ บุญวัง (2556) สามารถลดระยะทางขนย้ายได้ 16 เมตรคิดเป็ น 72.7 เปอร์ เซ็นต์ กระบวนการ
พับลดปริ มาณงานที่ คา้ งในกระบวนการได้ 1 วัน คิดเป็ น 50 เปอร์ เซ็น กระบวนการเชื่ อม ลดระยะทางในการ
ขนส่งในกระบวนการได้ 918 เมตรต่อวัน ลดระยะเวลาในการขนถ่ายทั้งกระบวนการ 2.82 ชัว่ โมงต่อวัน คิดเป็ น
37.2 เปอร์เซ็นต์เพิม่ กาลังการผลิตรวมเป็ น 12,170 ตัวต่อปี จาก 12,000 ตัวต่อปี
มณฑา อินทรปรี ชา (2555) ผลการวิจยั พบว่าเมื่อเปลี่ยนระบบการไหลจากระบบผลักเป็ นระบบดึ งทั้ง
กระบวนการและทาการคิดจุดคัมบังในตาแหน่งที่เป็ นกระบวนการหลักในกระบวนการผลิตทาให้ระยะเวลาใน
การผลิตลดลงเหลือ 0.15 วัน 12.20 ชัว่ โมง สามารถเพิ่มกาลังการผลิตได้สูงขึ้น 7 เปอร์เซ็น ปริ มาณงานระหว่าง
ทาลดลง 72.9 เปอร์เซ็น และสามารถลดปริ มาณสิ นค้าคงคลังลงได้ส่งผลให้ตน้ ทุนลดลงในส่วนของจานวนคนที่
เหมาะสมกับ การผลิ ต จากเดิ ม ใช้ค นทั้ง หมด 27 คนหลัง การปรั บ ปรุ ง เหลื อ 19 คนท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
กระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น 92 เปอร์เซ็น คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้รวม 1,301,760 บาทต่อปี

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อปรับปรุ งกระบวนการการเติมสิ นค้า
2.2 เพื่อหาแนวทางการลดขั้นตอนการเติมสิ นค้าบนชั้นวาง

3. วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษาข้ อมูลเบือ้ งต้น
1. ศึกษาภาพรวมของกระบวนการทางานของฝ่ ายคลังสิ นค้าและหน้าร้าน
2. สัมภาษณ์บุคลาการที่เกี่ยวข้อง
3. สังเกตกระบวนการเบิกสิ นค้าจากคลังสิ นค้ามาเติมเต็มหน้าร้าน
นาเครื่องมือมาแก้ ไขปัญหา
4. เขียนแผนภูมิกระบวนการไหลของกิจกรรม
5. นาแผนภูมิการไหลของกิจกรรมมาวิเคราะห์กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า
6. ใช้เครื่ องมือ ECRS กาจัดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า
7. สร้างระบบ kanban ช่วยเบิกสิ นค้าที่ตอ้ งการความรวดเร็ ว
8. วัดผลจับเวลาก่อนและหลังปรับปรุ งกระบวนการทางาน
9. นาหลักวิเคราะห์ 5W1H มาช่วยวิเคราะห์รูปแบบการทางานที่เหมาะสม
10. สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั
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4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะแบ่งออกเป็ นข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ
4.1. ข้อมูลปฐมภูมิได้มาจาก
 จากการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์ จากพนักงานคลังสิ นค้าพนักงานหน้าร้ านและผูจ้ ดั การ
แผนก บริ การลูกค้าฝ่ ายซุปเปอร์ เพื่อทาการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านกระบวนการทางาน
 จากการสังเกตการณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่สามารถรวบรวมจากการสัมภาษณ์ได้
4.2 ข้อมูลทุติยภูมิเป็ นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ารวบรวมได้จากเอกสาร หนังสื อ ข้อมูล จากอินเตอร์เน็ต
รวมถึงเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้
จากการศึกษาภาพรวมของกระบวนการทางานของฝ่ ายคลังสิ นค้าและหน้าร้าน
การเบิกสิ นค้าและการทางานจะพบว่า การทางานแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ
1. ส่วนของการเบิกสิ นค้าจากระบบอัตโนมัติ AUTO GEN
2. ส่ วนของการเบิ กสิ นค้าโดยระบบมือแบ่งออกเป็ น 4 รอบคือรอบบ่าย,รอบเย็น ,รอบพิเศษและ
รอบด่วนลูกค้า
ปัญหาทีพ่ บ
จากคาถามในการวิจยั ทาไมสิ นค้าหน้าร้านถึงขาดทั้งที่ มีสินค้าคงคลังอยู่ทาให้ตอ้ งมีการศึ กษาข้อมูล
เบื้ องต้นพบว่าปั ญหาดังกล่าวเกิ ดจาก กระบวนการเบิ กจ่ ายสิ นค้ามี ข้ นั ตอนในการทางานมากเกิ นความจาเป็ น
ส่ งผลให้เสี ยเวลาในการเบิกจ่ายนานกว่าที่ควรจะเป็ น และโครงสร้างของตัวอาคารที่ ไม่เอื้ออานวยต่อการขนส่ ง
หรื อลาเลียงสิ นค้าจานวนมากได้

ภาพที่ 2 แผนผังคลังสิ นค้าและหน้าร้าน
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ภาพที่ 3 บริ เวณประตูทางเข้าคลังสิ นค้าชั้น B
ตารางที่ 1 สถิติการเบิกมือนอกระบบ เดือน มิถุนายน – สิ งหาคม 2560
จานวนการเบิกมือ
มิถุนายน
กรกฎาคม
รอบบ่าย
540 ครั้ง
620 ครั้ง
รอบเย็น
217 ครั้ง
235 ครั้ง
รอบพิเศษ
150 ครั้ง
155 ครั้ง
รอบด่วนลูกค้า
180 ครั้ง
186 ครั้ง
รวม
1,087 ครั้ง
1,196 ครั้ง

สิงหาคม
465 ครั้ง
248 ครั้ง
217 ครั้ง
248 ครั้ง
1,178 ครั้ง

5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1. ทาการตรวจสอบปั ญหาและสอบถามผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องเป็ นการเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพแล้ว นามา
วิเคราะห์ กับแนวคิ ดที่ เกี่ ยวข้องกับการลดระยะเวลาในการเบิ กสิ นค้าโดยการน าระบบลีน มาประยุกต์ใช้ เพื่ อ
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาว่าควรเป็ นอย่างไร
5.2 เขียนแผนภูมิกระบวนการไหลของกระบวนการทางาน (Flow Process chart) เพื่อวิเคราะห์ข้ นั ตอน
การทางานอย่างละเอียด
5.3. นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลกิจกรรมที่สูญเปล่ามากาจัดออกไปได้โดยใช้หลัก ECRS
5.4. สร้างระบบคัมบัง (Kanban) เพื่อทาให้สนับสนุนการทางานแบบ Real Time มากขึ้น
5.5. จับเวลาการทางานก่อนและหลังการปรับปรุ งทั้งสองระบบ
5.6. วิเคราะห์การทางานด้วยวิธีคิดแบบ 5W1H ว่ากระบวนการทางานแต่ละรู ปแบบเหมาะสมจะนา
วิธีการปรับปรุ งแบบใดไปใช้งานระหว่างใช้หลัก ECRS และ ระบบคัมบัง (Kanban)
แผนการปรับปรุงกระบวนการเบิกสินค้ านอกระบบโดยใช้ เทคนิค ECRS
การปรับปรุ งกระบวนการเบิกสิ นค้านอกระบบโดยใช้เทคนิค ECRSมีดงั นี้
การกาจัด (Eliminate) ตัดกระบวนการที่ไม่จาเป็ นออกไป
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การรวมกัน (Combine) พิจารณาขั้นตอนว่าสามารถรวมการทางานให้ลดลงได้หรื อไม่
การจัดใหม่ (Rearrange) การจัดขั้นตอนการผลิตใหม่เพื่อให้ลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จาเป็ น
การทาให้ง่าย (Simplify) ให้ผตู ้ รวจสอบสิ นค้า ณ จุดโหลดสิ นค้าเหลือเพียงตาแหน่งเดียวเพื่อลด
กระบวนการตรวจสอบที่ซ้ าซ้อนเนื่องจากได้ผา่ นการอนุมตั ิจากฝ่ ายคลังสิ นค้าและหน้าร้านแล้ว
ตารางที่ 2 กระบวนการเบิกสิ นค้ารอบบ่ายนอกระบบ
BEFORE IMPROVE
ACTIVITY DESCRIPTION
1. พนง.หน้าร้ านตรวจสอบสิ นค้ าหน้าชั้ นวาง
2. เขียนเอกสารขอเบิกสิ นค้ านอกระบบ
3. นาเอกสารเบิกมือ ให้ หัวหน้าระดับ 4 เซ็ นอนุมัติ
4. รอหัวหน้าระดับ 4 เซ็ นอนุมัติ
5. นาใบเบิกมือ ให้ แผนกคลั งสิ นค้ า
6. พนง.คลั งทาการเช็คสิ นค้ าในระบบ AS400
7. พนง.คลั งสิ นค้ าปริน
้ ใบ slip com จากระบบ AS 400
8. พนง.คลั งสิ นค้ านาใบ Slip com ให้ หัวหน้าระดับ 5 อนุมัติ
9. รอหัวหน้าระดับ 5 เซ็ นอนุมัติ
10. ฝ่ายหยิบสิ นค้ ารับเอกสาร Slip com
11. ตรวจสอบเลขบาร์ โค้ ด 8 หลั กให้ ตรงกับสิ นค้ า
12. นาใบ Slip com ให้ ผจก.เซ็ นรับพร้ อ มประทับตราอนุมัติ
13. รอผจก.เซ็ นรับพร้ อ มประทับตราอนุมัติ
14. นาใบ Slip com ที่อ นุมัตไิ ปหยิบสิ นค้ าตามรายการ
15. ตรวจสอบจานวนและประเภทสิ นค้ าให้ ตรงตามใบ Slip com
16. เดินไปหยิบรถลาก hand lift
17.เคลื่ อ นย้ายสิ นค้ ามาใส่ รถ hand lift
18. เคลื่ อ นย้ายสิ นค้ าไปหน้าลิ ฟท์ เพือ่ นาสิ นค้ าไปยังลานโหลดชั้ น G
19. นาสิ นค้ ามาพักรอตรวจยังจุ ดตรวจเช็คชั้ น G
20. หน่วยงาน LP,CHECKER,พนง.คลั ง ตรวจสอบสิ นค้ า
21. รอพนักงาน LP เช็นอนุมัตแิ ละประทับตรา
22. รอพนง. CHECKER เช็นอนุมัตแิ ละประทับตรา
23. รอพนง.คลั ง เช็นอนุมัตแิ ละประทับตรา
24. พนง.คลั งยกสิ นค้ าลงจากพาเลทวางไว้ ที่พน
ื้ ลานโหลด
25. พนง.หน้าร้ านเดินมาหยิบสิ นค้ า ณ จุ ดโหลดสิ นค้ าชั้ น G
26. พนง.หน้าร้ านค้ นหาสิ นค้ าในความรับผิดชอบของตนเอง
27. พนง.หน้าร้ านเดินไปหยิบรถเข็น
28. พนง.หน้าร้ านยกสิ นค้ าขึ้นรถเข็น
29. พนง.หน้าร้ านเคลื่ อ นย้ายสิ นค้ าไปยังหน้าร้ านชั้ นวางของสิ นค้ า
30. พนง.หน้าร้ านจัดเรียงตามประเภทสิ นค้ า
สรุป

TIME
Min

SYMBOL

10

9

7

4

3
3
3
3
5
2
2
1
3
1
6
1
2
5
3
3
5
10
6
4
0.33
0.33
0.33
2
2
2
2
2
2
10
0 94

Distance
REMARK
M.

4.2
29.4
13.3
0
102
0
0
1.4
0
1.4
14.7 ตัดออก
3.5 ตัดออก
0
14.7
0
26.6
7
70
31.5
0.7 ทาให้ง่ายขึ้น
0
0 ตัดออก
0 ตัดออก
3.5
29.4
4.2
5.6
1.4
29.4
4.2
398

LOCATION : คลังสิ นค้าชั้น G - หน้าร้านชั้น B ACTIVITY : กระบวนการเบิกสิ นค้านอกระบบรอบบ่าย
DATE : 4.09.17 TIME : 12.30 น.
OPERATOR : พนังงานหน้าร้าน และ พนักงานคลังสิ นค้า
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ตารางที่ 3 กระบวนการเบิกสิ นค้ารอบบ่ายนอกระบบหลังปรับปรุ งโดยเทคนิค ECRS
AFTER IMPROVED
ACTIVITY DESCRIPTION
1. พนง.หน้าร้ านตรวจสอบสิ นค้ าหน้าชั้ นวาง
2. เขียนเอกสารขอเบิกสิ นค้ านอกระบบ
3. นาเอกสารเบิกมือ ให้ หัวหน้าระดับ 4 เซ็ นอนุมัติ
4. รอหัวหน้าระดับ 4 เซ็ นอนุมัติ
5. นาใบเบิกมือ ให้ แผนกคลั งสิ นค้ า
6. พนง.คลั งทาการเช็คสิ นค้ าในระบบ AS400
7. พนง.คลั งสิ นค้ าปริน
้ ใบ slip com จากระบบ AS 400
8. พนง.คลั งสิ นค้ านาใบ Slip com ให้ หัวหน้าระดับ 5 เซ็ นอนุมัติ
9. รอหัวหน้าระดับ 5 เซ็ นอนุมัติ
10. ฝ่ายหยิบสิ นค้ ารับเอกสาร Slip com
11. รอผจก.เซ็ นรับพร้ อ มประทับตราอนุมัติ
12. นาใบ Slip com ที่อ นุมัตไิ ปหยิบสิ นค้ าตามรายการ
13. ตรวจสอบจานวนและประเภทสิ นค้ าให้ ตรงตามใบ Slip com
14. เดินไปหยิบรถลาก hand lift
15.เคลื่ อ นย้ายสิ นค้ ามาใส่ รถ hand lift
16. เคลื่ อ นย้ายสิ นค้ าไปหน้าลิ ฟท์ เพือ
่ นาสิ นค้ าไปยังลานโหลดชั้ น G
17. นาสิ นค้ ามาพักรอตรวจยังจุ ดตรวจเช็คชั้ น G
18. หน่วยงาน LP ตรวจสอบสิ นค้ า
19. รอพนง. LP เช็นอนุมัตแิ ละประทับตรา
20. พนง.คลั งยกสิ นค้ าลงจากพาเลทวางไว้ ที่พน
ื้ ลานโหลด
21. พนง.หน้าร้ านเดินมาหยิบสิ นค้ า ณ จุ ดโหลดสิ นค้ าชั้ น G
22. พนง.หน้าร้ านค้ นหาสิ นค้ าในความรับผิดชอบของตนเอง
23. พนง.หน้าร้ านเดินไปหยิบรถเข็น
24. พนง.หน้าร้ านยกสิ นค้ าขึ้นรถเข็น
25. พนง.หน้าร้ านเคลื่ อ นย้ายสิ นค้ าไปยังหน้าร้ านชั้ นวางของสิ นค้ า
26. พนง.หน้าร้ านจัดเรียงตามประเภทสิ นค้ า
สรุป

TIME DISTANCE

SYMBOL

10

8

5

MINUTE

3

3
3
3
2
5
2
2
1
3
1
2
5
3
3
5
10
6
3
0.33
2
2
2
2
2
2
10
0 84.3

M.

4.2
29.4
13.3
0
101.5
0
0
1.4
0
1.4
0
14.7
0
26.6
7
70
31.5
0.7
0
3.5
29.4
4.2
5.6
1.4
29.4
4.2
379.4

LOCATION : คลังสิ นค้าชั้น G - หน้าร้านชั้น B ACTIVITY : กระบวนการเบิกสิ นค้านอกระบบรอบบ่าย
DATE : 17.10.17 TIME : 12.10 น.
OPERATOR : พนังงานหน้าร้าน และ พนักงานคลังสิ นค้า
ตารางที่ 4 เวลาก่อนและหลังปรับปรุ งโดยเทคนิค ECRS
รูปแบบกระบวนการ
ระบบเบิกมือรอบบ่าย
ระบบเบิกมือรอบเย็น
ระบบเบิกมือรอบพิเศษ
ระบบเบิกมือรอบด่วนลูกค้า
ค่าเฉลี่ยที่ลดลง

รูปแบบกระบวนการ

ค่าที่ได้ (นาที)

เวลาที่ลดลง (นาที)

ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง

94.33
84.33
89.06
78
79.33
73.33
46.06
40.33

10

หลังปรับปรุ ง
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11.06
6
6.13
8.29
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แนวทางในการแก้ปัญหาระบบการเบิกจ่ายแบบตายตัว
 ประยุกต์ใช้ระบบ คัมบังเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็ นแบบ Real Time
สร้างระบบ KANBAN ช่วยเบิกสิ นค้าเพื่อสนับสนุนการทางานแบบ Real Time
1. ออกแบบคัมบังการ์ ด (KANBAN) โดยในคัมบังต้องใส่ ขอ้ มูลรายละเอียดสิ นค้าที่ ตอ้ งการให้
ครบถ้วน ได้แก่ รายชื่อผูข้ อเบิกสิ นค้า วันที่เบิก เวลาเบิก รหัสสิ นค้า รายชื่อของสิ นค้า จานวน ราคารวมของสิ นค้า
ที่ตอ้ งการเบิกหรื อหมาเหตุอื่นที่ตอ้ งการระบุ ช่องเซ็นอนุมตั ิจากผูจ้ ดั การหน้าร้านและฝ่ ายตรวจสอบสิ นค้า LP
2. สร้างระบบคัมบังให้เหมาะสมกับกระบวนการทางานเบิกจ่ายสิ นค้ามาเติมเต็มหน้าชั้นวาง

ภาพที่ 4 ออกแบบระบบคัมบังการ์ด
ผลการวิเคราะห์ แผนภูมกิ ารไหลของกระบวนการทางานหลังนาระบบคัมบังมาช่ วยลดกระบวนการทีส่ ู ญเปล่ า
ตารางที่ 6 กระบวนการเบิกสิ นค้าโดยใช้ระบบคัมบังการ์ด
AFTER IMPROVED
ACTIVITY DESCRIPTION
1. พนง.หน้าร้ านตรวจสอบสิ นค้ าหน้าร้ าน
2. พนง.หน้าร้ านเขียนใบเบิกคัมบัง
3. นาใบคัมบังให้ หัวหน้าระดับ 4 เซ็ นอนุมัติ
4. นาใบคัมบังใส่ รถเข็นสิ นค้ า
5. ลากรถเข็นสิ นค้ าที่ใส่ ใบคัมบังไปใว้ หน้าลาดโหลดสิ นค้ าชั้ น B
6. พนง.คลั งสิ นค้ ารับใบคัมบังนาไปตรวจสอบในระบบ
7. พนง.คลั งสิ นค้ าหยิบสิ นค้ าตามใบเบิกคัมบังมาใส่ รถเข็น
8. หน่วยงาน LP,และคลั งสิ นค้ าตรวจสอบสิ นค้ าร่ วมกัน
9. หน่วยงาน LP,และคลั งสิ นค้ าเซ็ นอนุมัตแิ ละประทับตรา
10. พนง.หน้าร้ านมารับรถสิ นค้ า ณ ลานโหลดสิ นค้ าชั้ น B
11. พนง.เคลื่ อนย้ายสิ นค้ าขึ้นลิ ฟท์ ไปยังหน้าร้ านชั้ น G
12. จัดเรียงสิ นค้ าที่หน้าชั้ นวาง,นาสิ นค้ าไปให้ ลู กค้ าหน้าแคชเชียร์
สรุป

TIME DISTANCE
REMARK
MINUTE
M.

SYMBOL

8

3

0

1

4
3
2
3
3
2
4
3
1
3
3
4
0 35

LOCATION : WH-FLOOR B,G
ACTIVITY : PICKING BY KANBAN
DATE : 24.10.17 TIME : 15.33 น.
OPERATOR : พนังงานหน้าร้าน และ พนักงานคลัง
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4.2
21
13.3
22
101.5
17.5
14
1.4
0
101.5
70
83.3
449.7
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ก่อนปรับปรุ ง
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หลังปรับปรุ ง

ภาพที่ 5 แผนภาพกระบวนการทางานก่อน และหลังใช้ระบบคัมบังการ์ด
ตารางที่ 7 เวลาก่อนและหลังปรับปรุ งโดยใช้ระบบคัมบังการ์ด
การทดสอบ
ระบบเบิกมือรอบบ่าย
ระบบเบิกมือรอบเย็น
ระบบเบิกมือรอบพิเศษ
ระบบเบิกมือรอบด่วนลูกค้า
ค่าเฉลี่ยที่ลดลง

รู ปแบบกระบวนการ
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
ก่อนปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง
หลังปรับปรุ ง

ค่ าทีไ่ ด้
(นาที)
94.33
35
89.06
36.4
79.33
35.2
46.06
34

เวลาทีล่ ด
(นาที)
59.13
52.66
44.13
12.06
42.04

6. สรุ ปผลการวิจัย
งานวิจัย นี้ ได้ท าการวิ เคราะห์ ค วามสู ญ เปล่ า ที่ เกิ ด ขึ้ น รวมทั้ง ออกแบบการระบบการท างาน โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดลีนโดยนาหลัก ECRS มาวิเคราะห์ลดความสูญเปล่าและระบบคัมบัง Kanban มาสนับสนุนการ
เบิ กสิ นค้าแบบ Just in time จากการทดลองพบว่า เทคนิ ค ECRS สามารถลดระยะเวลาการทางานได้โดยเฉลี่ ย
8.29 นาที กิ จกรรมการเบิ กสิ นค้านอกระบบรอบบ่าย รอบเย็น รอบพิเศษ ก่อนปรับปรุ งมี ขั้นตอน 30 ขั้นตอน
หลังปรับปรุ งด้วยเทคนิ ค ECRS พบว่าเหลือ 26 ขั้นตอน ระยะทางการเคลื่อนย้ายลดลง 397.6 เมตร เป็ น 379.4
เมตร รอบด่ วนลูกค้าก่ อนปรั บปรุ งมี ข้ นั ตอน 23 ขั้นตอน หลังปรั งปรุ งพบว่าเหลื อ 20 ขั้น ตอน ระยะทางการ
เคลื่ อนย้ายลดลงจาก 355.5 เมตร เป็ น 352 เมตร กระบวนการท างานที่ ป รั บปรุ งโดยระบบคัม บัง สามารถลด
ระยะเวลาการทางานได้โดยเฉลี่ ย 42.04 นาที กิจกรรมการเบิกสิ นค้านอกระบบรอบบ่าย รอบเย็น รอบพิเศษ ก่อน
ปรับปรุ งมี ขั้นตอน 30 ขั้นตอน หลังปรับปรุ งด้วยระบบคัม บัง Kanban พบว่าเหลือ 12 ขั้นตอน ระยะทางการ
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เคลื่อนย้ายเพิ่มขึ้นจาก 397 .6 เมตร เป็ น 449.7 เมตร รอบด่วนลูกค้าก่อนปรับปรุ งมีข้ นั ตอน 23 ขั้นตอน หลังปรัง
ปรุ งพบว่าเหลือ 12 ขั้นตอน ระยะทางการเคลื่อนย้ายเพิ่มขึ้นจาก 355.5 เมตร เป็ น 449.7 เมตร เนื่ องจากพนักงาน
หน้าร้านต้องเดิ นขึ้ นลงลิ ฟต์มากขึ้ น หลังจากนั้นได้หลักวิเคราะห์ 5W1H มาวิเคราะห์ เลื อกเอารู ปแบบงานให้
เหมาะสมโดยระบบเบิกสิ นค้าเบิกมือรอบปกติเหมาะสมกับนาหลัก ECRS ไปใช้เพราะสามารถลดระยะเวลาและ
กระบวนการได้มากขึ้นส่ วนระบบคัมบัง Kanban เหมาะสมกับการเติมสิ นค้าแบบ Real Time ได้แก่การเบิ กมื อ
นอกระบบรอบด่วนลูกค้า หรื อการเติมสิ นค้าที่มียอดขายดีในระหว่างวัน เป็ นต้น

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้อ เสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ จากการปรับ ปรุ งโดยน าแนวคิ ด ลี น มาใช้จะเห็ น ได้ว่าหาก
ประสบความสาเร็ จก็จะเป็ นผลดีมาก แต่การดาเนินงานนั้นต้องวางแผนอย่างรัดกุม เนื่องจากการทางานต้องควบคู่
กับความรู ้และความเข้าใจในการทางานทุ กๆด้านระหว่างพนักงานหน้าร้านและฝ่ ายคลังสิ นค้า ต้องเข้าใจการ
ทางานในระบบใหม่วา่ ต้องทาอะไร เวลาใด ทาไมจึงต้องทา ทาที่ใด และที่สาคัญคือทาอย่างไร เพื่อให้การทางาน
เป็ นไปอย่างถูกต้อง
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1.ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มสิ นค้าแผนกโกรเซอร์รี่ (Grocery) เท่านั้น ควรศึกษาสิ นค้าใน
ทุกๆแผนกเพื่อปรับปรุ งกระบวนการทางานให้มีประสิ ทธิภาพทัว่ ทั้งองค์กร
2. การดาเนิ นงานปรับปรุ งขั้นตอนการเบิ กสิ นค้านอกระบบนี้ ต้องมีการเฝ้ าติดตามผลสม่ าเสมอ
เพื่อกระตุน้ ให้พนักงานปฏิ บตั ิตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้เหมาะสมแก่การ
ดาเนินงานต่อไป
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