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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ และปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ ประดับยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ กลุ่มตัวอย่างที่ ศึกษาคื อ ผูท้ ี่ ซ้ื อ
อุปกรณ์ประดับยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือการวิจยั สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบการแจกแจงแบบที (t-test) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้งานเฟ
ซบุ๊กผ่านโทรศัพท์มือถือ มีความถี่ในการใช้งานเฟซบุ๊ก 1-3 ชัว่ โมงต่อครั้ง ใช้งานเฟซบุ๊กในช่วงเวลา 18.01-24.00
น. ใช้งานเฟซบุ๊กทุกวัน ใช้งาน เฟซบุ๊กบริ เวณบ้านพัก ใช้งานเฟซบุ๊กในขณะพักผ่อน ใช้งานเพื่อการติดต่อสื่ อสาร
และอุปกรณ์ประดับยนต์ที่เคยซื้อส่วนใหญ่เป็ นอุปกรณ์ตกแต่งเพื่อความสวยงาม เช่น ชุดแต่งรถยนต์รอบคัน เบาะ
นัง่ ฝาครอบไฟ โลโก้ สติ้กเกอร์ สปอยเลอร์ ฟิ ล์มกรองแสง อุปกรณ์หุ้มพวงมาลัย หรื ออุปกรณ์หุ้มเกียร์ เป็ นต้น
ความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ประดับยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟน
เพจ พบว่าโดยภาพรวมมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรด้านอายุ และอาชี พที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ประดับยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจแตกต่างกัน ส่ วนเพศ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์ประดับยนต์ผา่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยงั พบว่า พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
อุปกรณ์ประดับยนต์ผา่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การตัดสิ นใจซื้อ อุปกรณ์ประดับยนต์ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด เฟซบุ๊กแฟนเพจ
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ABSTRACT
This research aims to investigate social media exposure behavior and marketing mix factor affected to
car accessories buying decision through Facebook Fanpage. Sample group is 400 buyers who buy car accessories
through Facebook Fanpage. Research instrument is questionnaire. The result revealed that most of the samples
follow Facebook through mobile phone, frequency of Facebook use is during 1-3 hour per time, using Facebook
is during 18:01-24:00, daily using Facebook, using Facebook at home, using Facebook in relaxing time, using for
communication and most of car accessories are decorative accessories such as body parts, seat cover, light cover,
logo, sticker, spoiler, tinted film, steering wheel cover or gear cover. Marking mix factors affected to car
accessories buying decision through Facebook Fanpage found that overall factors affected to buying decision in
high level. When considering in each factor we found that the highest mean value is place. Hypothesis testing
result revealed that the different age and career affected to car accessories buying decision through Facebook
Fanpage in different levels. Age, material status, education, and monthly income affected to car accessories
buying decision through Facebook Fanpage on the same level. Moreover, the different social media exposure
behavior affected to car accessories buying decision through Facebook Fanpage on the same level.
KEYWORDS : Buying Decision, Car Accessories, Marketing Mix, Facebook

บทนา
รถยนต์ถือเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่มีความสาคัญการดาเนินชีวติ ของมนุษย์ในปั จจุบนั ที่ นอกจากเหนือไปจาก
ปั จจัยสี่ เนื่ องจากเป็ นตัวช่วยอานวยความสะดวกในการเดินทางให้เป็ นไปอย่างสะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัย ดัง
จะเห็นได้จากการสนับสนุนให้ประชาชนมีรถยนต์จากนโยบายของรัฐบาลในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็ น
นายกรัฐมนตรี (สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2554) นอกจากนี้ขอ้ มูลยอดผลิตของรถยนต์นงั่ ของบริ ษทั โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จากัดตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2557 พบว่ามีจานวน 742,678 คัน หรื อเท่ากับร้อยละ
39.5 ของยอดการผลิตทั้งหมด และมียอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2557 มี
ยอดขายอยู่ที่ 881,832 คัน (สานักข่าวกรุ งเทพ, 2558) ในขณะที่ กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรมยังมีนโยบายในการวางแผนยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมประดับยนต์ไทยสอดรับนโยบายรถคัน
แรก พร้ อมเปิ ดกลยุทธ์อุตสาหกรรมประดับยนต์ของประเทศไทยในการสู่ การแข่งขันในตลาดอาเซี ยน ด้วย
นโยบายบันได 4 ขั้น โดยมี เป้ าหมายในการพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมชิ้ นส่ วนยานยนต์
เนื่ องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้และมีอตั ราการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี พ.ศ. 2555 สามารถ
ทาลายสถิติยอดการผลิตในประเทศไทย รวมทั้งสิ้ น 2,453,717 คัน เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2554 ถึงร้อยละ 68 และมี
แนวโน้มเติบโตต่อเนื่ อง จึงทาให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์ เช่น อุตสาหกรรม
ชิ้นส่ วน และประดับยนต์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นควบคู่กนั ไปด้วย ดังนั้น ทางภาครัฐจึ งเร่ งผลักดันอุตสาหกรรม
ดัง กล่ า วเพื่ อ รองรั บ การขยายตัว ทั้ง เชิ ง รุ ก และเชิ งรั บ ทั้ง ในด้านการพัฒ นาผูป้ ระกอบการ การยกระดับขี ด
ความสามารถการแข่งขัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุนการผลิต และที่สาคัญการบุกตลาดในกลุ่มประเทศ
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อาเซียน อันเป็ นผลมาจากความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ยงั มีทิศทางที่ดีและมีแนวโน้มการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่ อง ทั้งจากนโยบายในประเทศและนโยบายของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ในการลงทุนระบบขนส่ งมวลชนที่
เชื่ อมโยงระหว่างประเทศ จะล้วนเป็ นปั จจัยที่ ทาให้เกิ ดความต้องการรถยนต์ของประชาชนในประอาเซี ยน มี
จานวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน หรื อ AEC ในปลายปี พ.ศ. 2558
(กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม, 2556) จากการสังเกตอุปกรณ์ประดับยนต์ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. อุปกรณ์ ประดับยนต์ส าหรั บตกแต่ งความสวยงามให้แ ก่ ร ถยนต์ เช่ น ตัวถัง ล้อแม็ก เครื่ องเสี ย ง
เป็ นต้น
2. อุปกรณ์ประดับยนต์สาหรับตกแต่งแรงเพื่อเพิ่มสมรรถนะของรถยนต์ เช่น เครื่ องยนต์ ระบบส่งกาลัง
ช่วงล่าง ล้อแม็ก ยาง เป็ นต้น
นอกจากนี้จากข้อมูลของผูจ้ ดั การ 360 องศา ยังพบว่าตลาดเครื่ องเสี ยงติดรถยนต์มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจาก
1,500 ล้านบาท จากปี พ.ศ. 2551 เป็ น 2,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2552 สาเหตุหลักมาจาก เครื่ องเสี ยงที่ ติดมากับ
ตัวรถยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคโดยเหตุหลักมาจากการควบคุมต้นทุนอาจบีบบังคับให้ตอ้ งลด
ระดับคุ ณภาพหรื อประสิ ทธิ ภาพในหลายส่ วนลงและสภาพเศรษฐกิ จในปั จจุบันผูบ้ ริ โภคจะหันมาดู แลรักษา
รถยนต์คนั เดิมมากกว่า และการออกรถใหม่ ดังนั้นเครื่ องเสี ยงติดตั้งบนรถยนต์ก็จะเป็ นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ผบู ้ ริ โภค
อาจจะทาการเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง (ผูจ้ ดั การ 360 องศา รายสัปดาห์, 2552)
ในขณะที่ ผลสารวจพฤติ กรรมผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 ของสานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (2556) พบว่า ภายในระยะเวลา 12 ปี ที่ผ่านมานับตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ต
ในประเทศไทยมีจานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเทอร์ เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ
76.3 และผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตร้อยละ 9 มี ชั่วโมงการใช้งานต่อสัปดาห์ สู งถึ ง 105 ชั่วโมง ด้านอุปกรณ์ การเข้าถึง
อินเทอร์ เน็ตนั้น ผูใ้ ช้มีแนวโน้มหันมาใช้อุปกรณ์ที่สามารถพกพาไปได้ทุกสถานที่มากขึ้น ทั้งสมาร์ ทโฟนและ
แท็บเล็ต นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี และกลุ่มผูส้ ูงอายุ ใช้แท็บเล็ตในการเข้าถึงอินเทอร์ เน็ต
ในสัดส่ วนที่สูงกว่ากลุ่มอายุอื่น กิจกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ตที่กาลังเป็ นที่นิยมเพิ่มขึ้น ได้แก่ การใช้งานโซเชียล
มีเดีย ในขณะที่กิจกรรมหลักยังคงเป็ นการรับส่งอีเมล์ และการค้นหาข้อมูลเช่นเดิม
นอกจากนี้จากการสารวจช่องทางการจาหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์ในปั จจุบนั นอกจากการเปิ ดจาหน่ าย
ในลักษณะหน้าร้านแล้ว ยังพบว่ามีการจาหน่ ายอุปกรณ์ประดับยนต์ในสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) และ
การค้าออนไลน์ (e-Commerce) อีกด้วย โดยข้อมูลจากธนาคารไทยพาณิ ชย์ พบว่า กิจการค้าปลีกของไทยมีการให้
ความสาคัญและขยายตลาดมาสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้น เนื่ องจากจานวนผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ตของไทยยังมีแนวโน้ม
เติบโตสู ง โดยในช่วง 10 ปี ที่ ผ่านมา พบว่ามีการขยายตัวถึงราวร้อยละ 20 ต่อปี ขณะที่ การซื้ อสิ นค้าออนไลน์ก็
เติบโตตามไปด้วย โดยข้อมูลจาก บริ ษทั PwC Consulting (ประเทศไทย) จากัด เปิ ดเผยแนวโน้มตลาดซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ในประเทศไทยว่ามีสญ
ั ญาณการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่าตลาดมากกว่า 100,000
ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี 2556 ที่ มีมูลค่าการตลาดประมาณ 90,000 ล้านบาท เนื่ องจากการขยายตัวของการใช้
โทรศัพท์มือถือ อีกทั้งปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตได้ง่าย ทั้งผ่านสมาร์ ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์
จึงเอื้ออานวยต่อการสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผา่ นอุปกรณ์สื่อสาร อีกทั้งราคาถูกกว่าสิ นค้าในร้าน โดยส่ วนใหญ่จะมี
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ส่วนลดจากราคาปกติประมาณ 5-10% ยิง่ ดึงดูดความสนใจของนักช็อปชาวไทย นอกจากนี้สงั คมออนไลน์ยงั เป็ น
สื่ อที่ผบู ้ ริ โภคชาวไทยใช้ติดตามแบรนด์ และ รี ววิ สิ นค้า (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2557)
ไม่เพียงแต่ขายสิ นค้าเท่านั้น แต่การทาตลาดผ่านช่องทางออนไลน์จะช่วยเสริ มรายได้ให้กบั ธุรกิจค้าปลีก
ของไทยอีกทางหนึ่ ง โดยช่องทางการตลาดออนไลน์ที่มีศกั ยภาพเติบโตสู ง ได้แก่ discount coupon การโฆษณา
ออนไลน์ e-catalog หรื อ social network ยอดนิยมอย่างเฟซบุ๊ก (Facebook) มีส่วนอย่างมากในการกระตุน้ ยอดขาย
สิ นค้าให้เติ บโตและแข่งขันได้ เนื่ องจากการเติ บโตของจานวนสมาชิ ก เฟซบุ๊กของคนไทยเพิ่มขึ้ นอย่า งก้า ว
กระโดดปั จจุบนั เกินกว่า 10 ล้านคนแล้ว หรื อคิดเป็ นสัดส่วนราวร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ
จากข้อมูลดังกล่าวทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ประดับยนต์ผ่านเฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ โดยมุ่งเน้นการศึ กษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์และลักษณะทางประชากรของผูท้ ี่
สนใจอุปกรณ์ประดับยนต์ ตลอดจนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ประดับ
ยนต์ของผูท้ ี่สนใจอุปกรณ์ประดับยนต์ เพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ งและพัฒนาช่องทางการจาหน่ายอุปกรณ์ประดับ
ยนต์ผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาลักษณะทางประชากรที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ประดับยนต์ของผูท้ ี่ ซ้ื ออุป กรณ์
ประดับยนต์ผา่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ของผูท้ ี่ซ้ืออุปกรณ์ประดับยนต์ผา่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจ
3. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ประดับยนต์ของผูท้ ี่ ซ้ื อ
อุปกรณ์ประดับยนต์ผา่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจ
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ ลักษณะทางประชากรศาสตร์
และปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์ประดับยนต์ของผูท้ ี่ซ้ื ออุปกรณ์ประดับยนต์
ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ

กรอบแนวคิด
จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรม
การเปิ ดรั บ สื่ อ แนวคิ ด และทฤษฎี สื่ อ ใหม่ ความรู ้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ แนวคิ ด และทฤษฎี
ประชากรศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้ อ แนวคิดและ
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ประดับยนต์ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั นามากาหนด
ตัวแปรและกรอบแนวคิดของการวิจยั ดังแสดงในภาพที่ 1
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ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
-

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคม
ออนไลน์
- ประเภทของเครื่ องมือที่ใช้
- ความถี่ในการใช้งาน
- ช่วงเวลาในการใช้งาน
- วันที่ใช้งาน
- สถานที่ที่ใช้งาน
- ลักษณะการใช้งาน
เหตุผลในการใช้งาน
ปั จจัย-ส่วนประสมทางการตลาด
- ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
- ปั จจัยด้านราคา
- ปั จจัยด้านสถานที่จดั
จาหน่าย
- ปั จจัยด้านการส่งเสริ ม
การตลาด

การตัดสินใจซื้ออุปกรณ์
ประดับยนต์ ผ่านสื่อออนไลน์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้คือ ผูท้ ี่ใช้งานเฟซบุ๊ก ซึ่ง
จากข้อมูลของเว็บไซต์ it24hrs.com พบว่า จานวนประชากรที่ใช้งาน Facebook ในประเทศไทย มีจานวนประมาณ
35,000,000 คน คานวณหากลุ่มตัวอย่างได้จากสูตรการคานวณขนาดของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
ได้ข นาดกลุ่ ม ตัว อย่า งจ านวน 400 คน ใช้วิธี ก ารสุ่ ม ขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งแบบหลายขั้น ตอน (multi-stage
sampling) โดยขั้นแรกใช้วิธีการการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจากกลุ่มผูท้ ี่มีความ
สนใจซื้ ออุปกรณ์ประดับยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของร้านที่ จาหน่ ายประดับยนต์ที่มีจานวนแฟนเพจมากกว่า
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10,000 คน จานวน 5 แฟนเพจ ได้แก่ 1) Ip carcare ประดับยนต์ราคาถูกทั้งปลีกและส่ ง มีจานวนแฟนเพจ 90,367
คน 2) TaSracingshop ขายเบาะแต่งและอุปกรณ์ ประดับยนต์ทุกชนิ ด มี จานวนแฟนเพจ 22,346 คน 3) KCC
Autoshop ร้านขายอะไหล่ประดับยนต์ส่งทัว่ ประเทศ มีจานวนแฟนเพจ 15,422 คน 4) 129 Auto Shop ขายของ
แต่งรถ มีจานวนแฟนเพจ 13,698 คน และ 5) Zeed Autopart ประดับยนต์ จาหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ราคาส่ง
มีจานวนแฟนเพจ 10,720 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2558) จากนั้นจึงใช้เทคนิ คการสุ่ มตัวอย่างแบบโควตา
(Quota Sampling) และการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) ตามลาดับ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผู ้
ที่ตอบแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ ส่ วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และส่ วนที่ 4 ความคิดเห็ น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ องมือวิจยั ในด้านความตรงของเนื้อหา โดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องของภาษา และความถูก
ต้องของเนื้ อหา จากนั้นนาแบบสอบถามที่ ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปทดลองเก็บข้อมูลจากผูท้ ี่มีความสนใจซื้ อ
อุปกรณ์ประดับยนต์ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ซึ่ งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบความเชื่อมัน่
โดยใช้วธิ ีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้เท่ากับ 0.89
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ใช้อธิ บายตัวแปรด้านคุณลักษณะส่ วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง และตัวแปรด้านพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ของประชากร ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ใช้อธิ บายตัวแปรด้านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ประดับยนต์
ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบการแจก
แจงแบบที (t test) ใช้ในการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดี ยว (one-way ANOVA) ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ซึ่ ง
หากผลการทดสอบมี ค วามแตกต่ า งอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ จ ะท าการทดสอบรายคู่ โ ดยใช้วิ ธี LSD (Least
Significant Difference) ต่อไป โดยงานวิจยั นี้ยอมรับสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุ ปผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 20 – 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้างทัว่ ไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001
– 30,000 บาท มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มาวิภา อัศวจารู ญ (2552) ที่ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคใน
การซื้ ออุปกรณ์ประดับยนต์ในอาเภอเมือง เชียงใหม่ ซึ่ งพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย และมีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี เช่นเดียวกับงานวิจยั นี้ หากแต่ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างจากงานวิจยั ของ มา
วิภา อัศวจารู ญ ในด้านอื่น ๆ มี ความแตกต่างกัน กล่าวคือ มีอายุ 41-50 ปี มีอาชี พเป็ นเจ้าของธุ รกิ จหรื อธุ ร กิ จ
ส่ วนตัว มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนมากกว่า 50,001 บาท มี สถานภาพสมรส ซึ่ งถื อว่ามี ความแตกต่างกันอยู่หลาย
ประการ สาเหตุ ส าคัญ ที่ ทาให้ก ลุ่ม ตัว อย่า งมี ความแตกต่ างกันอาจเนื่ องมาจากลัก ษณะภู มิ ประเทศ ลักษณะ
ประชากร วัฒนธรรม และช่วงเวลาที่ทาการวิจยั มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยั ในครั้งนี้แสดงให้เห็น
ว่าผูท้ ี่ชื่นชอบการซื้ ออุปกรณ์ประดับยนต์และการตกแต่งรถยนต์ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีพ้ืนฐานความรู ้ในระดับ
ปริ ญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง
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2. พฤติกรรมการเปิ ดรับเฟซบุ๊กของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่ใช้งานเฟซบุ๊กผ่านโทรศัพท์มือถือ มี
ความถี่ในการใช้งานเฟซบุ๊ก 1 - 3 ชัว่ โมงต่อครั้ง ใช้งานเฟซบุ๊กในช่วงเวลา 18.01 - 24.00 น. ใช้งานเฟซบุ๊กทุกวัน
ใช้งานเฟซบุ๊กบริ เวณบ้านพัก ใช้งานเฟซบุ๊กในขณะพักผ่อน ใช้งานเพื่อการติดต่อสื่ อสาร โดยผลการวิจยั ดังกล่าว
มีความใกล้เคียงกับผลงานวิจยั ของ ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้าทางอินเทอร์เน็ตของผูห้ ญิงในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตในด้านสถานที่ใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยที่สุดอยูใ่ นที่ทางาน ด้านความถี่ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตพบว่า มี
การใช้งานทุ กวัน มี ระยะเวลาในการใช้งานอิ นเทอร์ เน็ ตครั้งละ 2-6 ชั่วโมง ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าประชาชนใน
ปั จจุบนั ใช้เวลาไปกับการเล่นอินเทอร์เน็ตและสื่ อสังคมออนไลน์ โดยเฉลี่ยมากกว่า 1 ใน 6 ของทุก ๆ วัน
3. จากผลการวิจยั ที่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ประดับยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยภาพรวมมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด และด้านผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็นว่าการใช้ช่องทางในการจาหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟน
เพจ ถือเป็ นช่องทางที่คนรุ่ นใหม่ให้ความสนใจ ซึ่งมีผเู ้ ข้าสู่สื่อสังคมออนไลน์ต่อวันเป็ นจานวนมาก สอดคล้องกับ
ความหมายของสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่อธิ บายว่าเป็ นช่องทางการสื่ อสารรู ปแบบใหม่ที่ได้รับความ
นิ ยมอย่างมากในกลุ่มคนรุ่ นใหม่ เนื่ องจากสามารถเชื่ อมโยงเครื อข่ายสังคมของผูใ้ ช้ไว้ได้ตลอดเวลา และเป็ น
สื่ อกลางในการแบ่งปั นเนื้อหาแบบมัลติมีเดียได้จากอุปกรณ์สื่อสารใกล้ตวั เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็ นต้น สื่ อ
สั ง คมออนไลน์ ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย ม เช่ น เฟซบุ๊ ก (Facebook) ทวิ ต เตอร์ (Twitter) ยูทู ป (YouTube) ลิ ง เคดอิ น
(LinkedIn) เป็ นต้น ซึ่ งผลการสารวจ เมื่ อปี พ.ศ. 2556 พบว่า ทั่วโลกมี สมาชิ กเฟซบุ๊กทั้งสิ้ น 1,000 ล้านบัญชี
สมาชิกกูเกิ้ลพลัส 235 ล้านบัญชี สมาชิกทวิตเตอร์ มากกว่า 200 ล้านบัญชี สมาชิกลิงเคดอิน 160 ล้านบัญชี และ
สมาชิกพินเทอเรสต์ 10.4 ล้านบัญชี ในขณะที่คนไทยเป็ นสมาชิ กในเครื อข่ายเฟซบุ๊กทั้งสิ้ น 24 ล้านบัญชี (ศูนย์
ข้อมูล&ข่าวสื บสวนเพื่อสิ ทธิพลเมือง, 2558)
4. การทดสอบสมมติ ฐานที่ 1 ลัก ษณะทางประชากรของผูท้ ี่ ซ้ื อ อุปกรณ์ ประดับยนต์ผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ ประดับยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจแตกต่างกัน ผลการ
ทดสอบสมมติ ฐานพบว่า ผูซ้ ้ื ออุปกรณ์ ประดับยนต์ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีอายุต่างกัน มี การตัดสิ นใจซื้ อ
อุปกรณ์ประดับยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจแตกต่างกันในด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
และในภาพรวม และผูซ้ ้ื ออุปกรณ์ประดับยนต์ผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีอาชีพต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์
ประดับยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจแตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และใน
ภาพรวม แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) ซึ่งอธิบายว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทาการ
ค้นหา การซื้ อ การใช้ การประเมิ นผลและการใช้จ่ายในผลิ ตภัณฑ์และบริ การโดยคาดว่าจะตอบสนองความ
ต้องการของเขาได้ โดยปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคในด้านของปั จจัยส่ วนบุ คคลนั้น การ
ตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อมักได้รับอิทธิ พลจากคุณสมบัติส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น อายุ อาชี พ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิ จ
การศึกษา รู ปแบการดาเนินชีวติ วัฏจักรชีวติ ครอบครัว เป็ นต้น
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5. การทดสอบสมมติ ฐ านที่ 2 พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื่ อ สัง คมออนไลน์ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ประดับยนต์ผา่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการ
เปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ การใช้งานเฟซบุ๊กผ่านอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ความถี่การใช้งานที่
แตกต่างกัน ช่วงเวลาการใช้งานที่แตกต่างกัน วันใช้งานที่แตกต่างกัน สถานที่ใช้งานที่แตกต่างกัน ลักษณะการใช้
งานที่ แตกต่างกัน และเหตุผลการใช้งานที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ประดับยนต์ผ่านเฟซบุ๊ก
แฟนเพจไม่แตกต่างกันในทุกด้าน และในภาพรวม แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ของผู ้
ซื้ ออุปกรณ์ประดับยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจกับการตัดสิ นใจว่าจะซื้ อหรื อไม่ซ้ื อนั้น ไม่มีความเกี่ ยวข้องกันแต่
อย่างใด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอุปกรณ์ประดับยนต์เป็ นสิ นค้าในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) สาหรับคนที่มีใจ
รักหรื อชื่นชอบการตกแต่งรถยนต์เป็ นพิเศษ ดังนั้นแม้วา่ จะเป็ นการซื้ อขายอุปกรณ์ประดับยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟน
เพจก็ตาม แต่การตัดสิ นใจซื้อหรื อไม่น้ นั จึงไม่เกี่ยวข้องในเชิงพฤติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับการใช้งาน Facebook ของผู ้
ซื้อนัน่ เอง ซึ่งผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550) ที่อธิบายว่า ปั จจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค ประกอบไปด้วย 1) ปั จจัยทางวัฒนธรรม 2) ปั จจัยทางสังคม 3) ปั จจัยส่วน
บุคคล และ 4) ปั จจัยทางจิตวิทยา ซึ่ งในปั จจัยที่กล่าวมานี้ไม่พบว่ามีปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคม
ออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเลย

ข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจยั ที่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 20 – 30 ปี สถานภาพโสด
การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า มีอาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน/ลูกจ้างทัว่ ไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดื อน 15,001 – 30,000 บาท นั้น ช่วยแสดงให้เห็นถึงปั จจัยส่ วนบุคคลที่ผปู ้ ระกอบการจาหน่ายอุปกรณ์ประดับ
ยนต์ควรให้ความสาคัญ ซึ่ งสามารถนาข้อมูลดังกล่าว มาใช้เพื่อการกาหนดกลุ่มประชากรในการสื่ อสารผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ ซึ่งสามารถเลือกคัดกรองด้วยปั จจัยส่วนบุคคลได้
2. พฤติกรรมการเปิ ดรับ เฟซบุ๊กของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่ใช้งานเฟซบุ๊กผ่านโทรศัพท์มือถือ มี
ความถี่ในการใช้งานเฟซบุ๊ก 1 - 3 ชัว่ โมงต่อครั้ง ใช้งานเฟซบุ๊กในช่วงเวลา 18.01 - 24.00 น. ใช้งานเฟซบุ๊กทุกวัน
ใช้งานเฟซบุ๊กบริ เวณบ้านพัก ใช้งานเฟซบุ๊กในขณะพักผ่อน และใช้งานเพื่อการติดต่อสื่ อสาร จากข้อมูลดังกล่าว
ช่วยแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊กของผูบ้ ริ โภคที่ผปู ้ ระกอบการจาหน่ ายอุปกรณ์ประดับยนต์
ควรให้ความสาคัญ ซึ่ งสามารถนาข้อมูลดังกล่าว มาใช้เพื่อการกาหนดช่ วงเวลาในการสื่ อสารผ่านสื่ อสัง คม
ออนไลน์ ซึ่งสามารถเลือกกาหนดช่วงเวลาการสื่ อสารได้
3. จากผลการวิจยั ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ประดับยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจโดยภาพรวมมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด และด้านผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็นว่าการใช้ช่องทางในการจาหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟน
เพจถือเป็ นช่องทางที่คนรุ่ นใหม่ให้ความสนใจ ซึ่ งมีผเู ้ ข้าสู่ สื่อสังคมออนไลน์ต่อวันเป็ นจานวนมาก แสดงให้เห็น
ว่าช่องทางการสื่ อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจมีประสิ ทธิ ภาพ ผูป้ ระกอบการจาหน่ ายอุปกรณ์ประดับยนต์ควรให้
ความสาคัญต่อการประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางดังกล่าวให้มีความต่อเนื่อง
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4. ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ 1 ซึ่ งพบว่า ผูซ้ ้ื ออุปกรณ์ ประดับยนต์ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีอายุ
ต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ประดับยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจแตกต่างกันในด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และในภาพรวม และผูซ้ ้ื ออุปกรณ์ประดับยนต์ผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีอาชีพต่างกัน
มีการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ประดับยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจแตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ าย และในภาพรวม แสดงให้เห็ นว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อและพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจาหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์ควรให้ความสาคัญต่อรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ให้
สอดคล้องกับปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลดังกล่าว
5. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ซึ่ งพบว่า พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน ได้แก่
การใช้งานเฟซบุ๊กผ่านอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ความถี่การใช้งานที่แตกต่างกัน ช่วงเวลาการใช้งานที่แตกต่างกัน วัน
ใช้งานที่ แตกต่างกัน สถานที่ ใช้งานที่ แตกต่างกัน ลักษณะการใช้งานที่ แตกต่างกัน และเหตุผลการใช้งานที่
แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออุปกรณ์ประดับยนต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจไม่แตกต่างกันในทุกด้าน และใน
ภาพรวม แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ไม่มีผลใด ๆ ต่อการตัดสิ นใจซื้ออุปกรณ์ประดับ
ยนต์ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจาหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์จึงควรให้ความสาคัญต่อปั จจัยใน
ด้านอื่น ๆ เช่น ปั จจัยส่วนบุคคล มากกว่าปั จจัยด้านพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ
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วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองค์การและประสิ ทธิภาพในการทางาน ของ
บุคลากร สานักป้ องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่ า 2) เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การทางาน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านบรรยากาศองค์การกับประสิ ทธิ ภาพในการทางานของ
บุคคลากร สานักป้ องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่ า กลุ่มตัวอย่างเป็ นบุคลากรระดับปฏิ บตั ิการของสานัก
ป้ องกัน ปราบปราม และควบคุ มไฟ จานวน 140 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ใช้แบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และเอฟ
การวิเ คราะห์ ค่า สหสัมพันธ์ ผลการวิจัย พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ คคล ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา ไม่ มี ผ ลต่อ
ประสิ ทธิภาพการทางาน ส่วนประสบการณ์ในการทางาน และรายได้ มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางาน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 บรรยากาศองค์การด้านการเห็ นคุ ณค่า ด้านการสนับสนุ น ด้านความผูกพัน
มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพในการทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : บรรยากาศองค์การ ประสิ ทธิภาพในการทางาน
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ABSTRACT
The purposes of this research were (1) to study the levels of organizational climate and performance
efficiency of the employees working at Forest Protection and Fire Control Office; (2) to study demographic
factors affecting performance efficiency of the employees and (3) to study the relationship between organizational
climate and performance efficiency of the employees at Forest Protection and Fire Control Office. The sample size was
140 employees from Practitioner Level (K1) at Forest Protection and Fire Control Office. The research instrument was
questionnaires. The statistics analysis were frequency, percentage, average, standard deviation, T-Test, F-Test
(ANOVA) and Pearson Correlation. The results of this research showed that (1) demographic factors as follows
: gender, age and educational level do not affect performance efficiency of the employees. (2) Work experience
and income affect performance efficiency of the employees at the statistical significance level of .05. (3) The
organizational climate concerning appreciation, support and connection to the organization relates to performance
efficiency at the statistical significance level of .05.
KEYWORDS: Organizational Climate, Performance Efficiency

บทนา
องค์การถือว่าเป็ นหน่วยย่อยทางสังคมอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลมากที่สุด ด้วยเหตุผลที่องค์การเป็ น
การรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีวตั ถุประสงค์ร่วมกันและดาเนิ นงานเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของกลุ่ม
ที่ ก าหนดไว้ (Griffin, 2005) และหากต้อ งการปรั บปรุ งเปลี่ ยนแปลงหรื อ พัฒนาองค์ก ารแล้ว สิ่ ง ที่ นัก พัฒ นา
องค์การจะต้อง พิจารณาเปลี่ยนแปลงก่อนอื่นคือ บรรยากาศองค์การ เนื่ องจาก บรรยากาศองค์การเป็ นลักษณะ
ของ บรรยากาศที่บุคลากรปฏิบตั ิงานบรรลุผลสาเร็ จและรู ้สึกมีความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน (Gray, 2007) เน้นการ
ประสานสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใน องค์การ จึงเป็ นสภาพบรรยากาศองค์การที่มุ่งผลสาเร็ จของงาน
บุคลากรพึงพอใจในงาน รู ้สึกมี ความสุขในการปฏิบตั ิงาน เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันในการทางาน มีผลการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันระหว่างบุคคล ส่ งผลให้งานบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่ งบรรยากาศ
องค์การถือว่ามีส่วนสาคัญที่ จะทาให้งานเกิ ดความสาเร็ จตามเป้ าหมาย หรื อบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์การที่
กาหนดไว้ร่วมกัน
ในปั จจุบนั การดาเนินงานของหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน ต้องให้ความสาคัญกับปั จจัยต่าง ๆ ที่จะ
นาพาและขับเคลื่อนหน่วยงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ บุคลากรในองค์การถือเป็ นปั จจัยสาคัญใน
การบริ หารงานราชการ การปฏิบตั ิงานของบุคคลนอกจากจะใช้ความรู ้ ความสามารถแล้วยังเกี่ยวข้องกับปั จจัยอื่น
โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมขององค์การ ซึ่ งถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการทางานที่มีผลต่อคุณภาพของงาน
บรรยากาศองค์การควรเป็ นบรรยากาศที่ดีหรื อเอื้ออานวยแก่บุคคลในการปฏิบตั ิงาน เพราะเป็ นสิ่ งสาคัญที่กระตุน้
ให้บุคคลในองค์การเกิดความสบายใจ มีความสนุก มีความสุขในการทางาน เกิดความไว้วางใจในองค์การ มีความ
เสี ยสละและเต็มใจทางาน และมีทศั นคติที่ดีต่อองค์การ ทาให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ส่ งผลให้มี
อัตราการขาดงาน การโยกย้าย การลาออกของบุคลากรลดลง และก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การคือทาให้องค์การเกิด
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การพัฒนา มีความเจริ ญก้าวหน้า แต่ในทางตรงกันข้ามหากบรรยากาศองค์การไม่ดีหรื อไม่เอื้ออานวยแก่บุคคลใน
การปฏิบตั ิงาน จะทาให้บุคคลเกิดความไม่สบายใจ เบื่อหน่ายต่องาน เกิดความไม่ไว้วางใจในองค์การ ทาให้การ
ปฏิ บตั ิงานไม่เต็มศักยภาพ การปฏิ บตั ิงานด้วยความเฉื่ อยชา ขาดความกระตือรื อร้น ไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางาน ทาให้เกิดการโยกย้ายงาน การลาออกจากงาน
จากภาวะดังกล่ า วผูศ้ ึ กษาจึ งมี ค วามสนใจที่ จะศึ กษาความสัม พัน ธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและ
ประสิ ทธิภาพในการทางาน เนื่องจากเป็ นอีกตัวแปรหนึ่งที่จะทาให้องค์การสามารถธารงรักษาบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถไว้ให้อยูก่ บั องค์การต่อไป การศึกษานี้จะทาให้ทราบว่าบรรยากาศองค์การด้านใดบ้าง ที่จะส่ งเสริ ม
ให้พ นัก งานเกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ผลการศึ กษาที่ ไ ด้รั บจะเป็ นข้อมู ล ที่ เป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หาร
สามารถนาไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุ ง ให้มีบรรยากาศองค์การที่ เอื้ออานวยต่อการปฏิ บัติงาน ส่ งเสริ มให้
บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนลดอัตราการสูญเสี ยบุคลากรได้ต่อไป

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
การศึกษาครั้งนี้ ได้นาแนวคิดบรรยากาศองค์การของ (Stringer, 2002) ที่ได้พฒั นามาจากแนวคิดของ ลิ
ทวินและสตริ งเจอร์ (Litwin & Stringer, 1968) โดยได้นิยาม บรรยากาศขององค์การไว้วา่ สภาพแวดล้อมภายใน
องค์การมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ แบ่งได้เป็ น 6 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้าง (Structure) 2) ด้าน
มาตรฐาน (Standard) 3) ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) 4) ด้านการเห็นคุณค่า (Recognition) 5) ด้านการ
สนับสนุน (Support) 6) ด้านความผูกพัน (Commitment) และได้ศึกษาแนวคิดของ Peterson & Plowman ซึ่ งได้
ให้แนวคิดคิดและองค์ประกอบของประสิ ทธิ ภาพไว้ 4 องค์ประกอบ คือ คุณภาพของงาน (quality) ปริ มาณงาน
(quantity) เวลา (time) และค่าใช้จ่าย (costs) ในการดาเนิ นงานทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงาน และวิธีการคือ
จะต้องลงทุนน้อยและได้กาไรมากที่สุด
ในการศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ได้ใช้แนวคิดบรรยากาศองค์การของ (Stringer, 2002) ที่ได้พฒั นามาจาก
แนวคิ ด ของ ลิ ทวินและสตริ งเจอร์ (Litwin & Stringer, 1968) และแนวคิ ดเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพ (Peterson &
Plowma, 1953) มาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั ภาพประกอบ 1
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ตัวแปรอิสระ
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ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์ในการทางาน
- รายได้

ประสิทธิภาพในการทางาน
-ด้านคุณภาพของงาน
-ด้านปริ มาณงาน
-ด้านเวลา
-ด้านค่าใช้จ่าย
(Plowman & Peterson, 1953)

บรรยากาศองค์ การ (Stringer)
- ด้านโครงสร้าง
- ด้านมาตรฐาน
- ด้านความรับผิดชอบ
- ด้านการเห็นคุณค่า
- ด้านการสนับสนุน
- ด้านความผูกผัน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาระดับบรรยากาศองค์ก ารและประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคคลากร สานักป้ องกัน
ปราบปราม และควบคุมไฟป่ า (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
2. เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพในการทางานของบุคลากรจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านบรรยากาศองค์การกับประสิ ทธิ ภาพในการทางานของ
บุคคลากร สานักป้ องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่ า (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

สมมติฐานในการวิจัย
1. ปั จจัยส่วนบุคคลของบุคลากรที่แตกต่างกัน มีประสิ ทธิภาพในการทางานที่แตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านบรรยากาศองค์ก ารมีความสัมพันธ์กับประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคลากร สานัก
ป้ องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่ า (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรระดับปฏิบตั ิการ สานักป้ องกัน ปราบปราม และควบคุม
ไฟ ทั้งหมด จานวน 140 คน เนื่ องจากมีประชากรจานวนน้อย จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากรทั้งหมด
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยจาแนกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
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ข้อ มู ล ปั จ จัยส่ ว นบุ คคลของบุ คลากร จ านวน 5 ข้อ โดยครอบคลุ ม ข้อ มูล เกี่ ย วกับ เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา
ประสบการณ์ในการทางาน และรายได้ ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามบรรยากาศองค์การ ลักษณะคาถามเป็ นคาถาม
ปลายปิ ดแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีจานวน 24 ข้อ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
โครงสร้าง ด้านมาตรฐาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการเห็นคุณค่า ด้านการสนับสนุน และด้านความผูกพัน ส่วน
ที่ 3 แบบสอบถามประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ลักษณะคาถามเป็ นคาถามปลายปิ ดแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ มีจานวน 12 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริ มาณงาน ด้าน
เวลา และด้านค่าใช้จ่าย โดยได้ทาการหาคุณภาพของแบบสอบโดยการวิเคราะห์ ค่ าดัชนี ค วามสอดคล้อ งโดยใช้
สู ตร IOC ซึ่ งมี ค่าดัชนี ความสอดคล้องของแบบสอบถามแต่ละข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1 และนาไปทดลองใช้กบั
บุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรจานวน 30 คน ได้ค่าอานาจจาแนก มีค่าระหว่าง .31 ถึง .62 และค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.81สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test การทดสอบเอฟ หรื อ One Way ANOVA และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 2
ตัวแปร ที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.05 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมด้วยตนเอง อัตราได้รับคืน
ร้อยละ 100 ของจานวนแบบสอบถามที่นาไปเก็บข้อมูลทั้งหมด

สรุ ปผลการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.10 มีอายุ 3040 ปี จานวน 52 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.10 มี ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี จานวน 104 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 74.30
ประสบการณ์ในการทางาน 6-10 ปี จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.60 และส่ วนใหญ่มีรายได้ 20,001-30,000
บาท จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.6
บรรยากาศองค์ก ารในภาพรวมมี ความเห็ น อยู่ในระดับสู งมี ค่า เฉลี่ ย 4.39 โดยด้านการสนับสนุ น มี
ความเห็ นอยู่ในระดับสู ง อันดับแรก มีค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมา คือ ด้านความผูกพัน ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
โครงสร้าง ด้านมาตรฐาน ด้านการได้รับการยอมรับ มีความเห็นอยูใ่ นระดับสูงทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 4.37
4.35 4.33 และ 4.32 ตามลาดับ
ประสิ ท ธิ ภาพในการท างานในภาพรวมมี ค วามเห็ น อยู่ใ นระดับ สู ง มี ค่ า เฉลี่ ย 4.40 โดยด้านเวลา มี
ความเห็ นอยู่ในระดับสู ง อันแรก มีค่าเฉลี่ย 4.46 รองลงมาคือ ด้านปริ มาณ ด้านคุณภาพ และด้านค่าใช้จ่าย มี
ความเห็นอยูใ่ นระดับสูงทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 4.38 และ 4.38 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่ มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน จาแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ปั จจัยส่วนบุคคล
ประสิ ทธิภาพ
ในการทางาน

เพศ

อายุ

t

P

F

P

0.80

0.43

0.584

0.626
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ระดับการศึกษา
F
P
1.124

0.328
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรสานักป้ องกัน ปราบปราม
และควบคุมไฟป่ า (กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) ที่ มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน พบว่า ปั จจัย
ส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เนื่องจากค่า P มากกว่า 0.05
ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่ มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน จาแนกตาม
ประสบการณ์ในการทางาน และรายได้
ปั จจัยส่วนบุคคล
ประสิ ทธิภาพในการทางาน

ประสบการณ์ในการทางาน
F
P
3.552
0.016*

รายได้
F
3.552

P
0.016*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเที ยบความคิดเห็นของบุคลากรสานักป้ องกัน ปราบปราม
และควบคุมไฟป่ า (กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) ที่ มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน พบว่า ปั จจัย
ส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ในการทางาน รายได้ มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เนื่องจากค่า P น้อยกว่า 0.05
ตารางที่ 3 แสดงค่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านบรรยากาศองค์การและประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานของบบุคลากรสานักป้ องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่ า
ประสิ ทธิภาพในการทางาน
บรรยากาศองค์การ
p-value
r
ด้านโครงสร้าง
ด้านมาตรฐาน
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านการเห็นคุณค่า
ด้านการสนับสนุน
ด้านความผูกพัน

0.272
0.109
0.160
0.536
0.846
0.976
0.665

รวม

0.001
0.202
0.060
0.000
0.000
0.000
0.000

จากตารางที่ 3 พบว่าการปั จจัยบรรยากาศองค์การ ด้านการเห็นคุณค่า ด้านการสนับสนุ น ด้านความ
ผูกพัน และบรรยากาศองค์การโดยรวม มี สัมพันธ์ กับประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุ คลากรสานักป้ องกัน
ปราบปราม และควบคุมไฟป่ า โดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับสู ง และมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ส่ ว นบรรยากาศองค์ก าร ในด้า นโครงสร้ า ง และด้า นความรั บ ผิ ด ชอบ มี
ความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับต่ามาก หรื อไม่มีความสัมพันธ์กนั
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อภิปรายผล
บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่ต่างกัน มีประสิ ทธิภาพในการทางานไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจยั ของ มัทนพร คาบุญ และสุ ปราณี คมคาย (2546)ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการทางานของพนักงานฝ่ ายผลิต : กรณี ศึกษา บริ ษทั ควอลิต้ ี สกิลล์ จากัด พบว่า พนักงานที่มีอายุ เพศ รายได้
สถานภาพสมรส การศึกษา อายุการทางานต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางานไม่แตกต่างกัน
บุคลากรที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานไม่แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ เพียงภัทร์ เจริ ญพิทยา (2546) ศึ กษา เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การกับผลการปฏิบตั ิงาน ผลการวิจยั พบว่า พนักงานที่มีเพศและอายุต่างกันมี
ผลการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานไม่แตกต่างกันใน
ทุกด้านยกเว้นในด้านเวลา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของวันวิสาข์ เกิดผล (2546) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพของทีมงานของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่ วนประกอบยานยนต์ในจังหวัด
สมุทรปราการ ผลการวิจยั สรุ ปว่า พนักงานในระดับปฏิบตั ิการที่มีการศึกษาขั้นสูงสุดแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การทางานที่มีประสิ ทธิภาพของทีมงานไม่แตกต่างกัน
บุคลากรที่ มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านประสบการณ์ในการทางานที่แตกต่างกัน มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานแตกต่างกันในด้านปริ มาณงาน ด้านเวลา และโดยรวมทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ นิสา สงบเงียบ
(2551)ที่ได้ทาการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั
มิน อิก เทคโนโลยี แลนด์ จากัด) ผลการวิจยั พบว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทางานแตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิแตกต่างกัน
บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้แตกต่างกัน มีประสิ ทธิภาพในการทางานแตกต่างกันในด้าน
ปริ มาณงาน ด้านเวลา และโดยรวมทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจยั ของชาริ ณี จันทร์แสงศรี (2540) ศึกษาเรื่ องปั จจัย
ที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติง านของพนักงานควบคุ มจราจรทางอากาศ ของบริ ษทั วิทยุการบิ นแห่ ง
ประเทศไทย จากัด พบว่า ปั จจัยสภาพภูมิหลังทางเศรษฐกิจ และสังคม คือ สถานภาพสมรส ระดับตาแหน่ง รายได้
ปั จจัยด้านความพึงพอใจในการทางาน คือ ความสาเร็ จในการปฏิ บตั ิงาน สภาพแวดล้อมในการปฏิ บตั ิงานจึ งมี
อิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
โดยสรุ ปผลงานวิจยั อธิบายได้วา่ องค์การนี้ได้มีการนาเอาระบบประเมินผลงานแบบการตั้งเป้ าหมายส่ วน
บุคคล (Key Performance Indicator) มาใช้กบั บุคลากรทุกคนในองค์กร ทาให้บุคลากรทุกคนต้องปฏิบตั ิงานอย่าง
เต็มที่เพื่อสร้างผลงานให้กบั ตนเอง เพราะหากบุคลากรท่านใดไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามเป้ าหมายที่กาหนดจะ
ได้รับผลประเมินการปฏิบตั ิงานส่ วนบุคคลในระดับต่า ซึ่ งส่ งผลต่อรายได้และผลตอบแทนในรู ปเงินโบนัสต่าไป
ด้วย จึงทาให้บุคลากรทุกคนต้องพยายามที่จะสร้างผลงานของตนเองอย่างเต็มที่ ดังนั้นปั จจัยส่ วนบุคคล คือ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน จึงไม่ทาให้ประสิ ทธิภาพในการทางานแตกต่างกัน แต่ในส่วนปั จจัยส่วนบุคคล
ในด้านประสบการณ์การทางาน และรายได้ ที่แตกต่างกัน ทาให้ประสิ ทธิภาพในการทางานแตกต่างกัน
การศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านบรรยากาศองค์การและประสิ ทธิ ภาพในการทางาน พบว่า
บรรยากาศองค์การในด้านการเห็นคุณค่า ด้านการสนับสนุน ด้านความผูกพัน และบรรยากาศองค์การโดยรวม มี
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สัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน โดยมีความสัมพันธ์อยูใ่ นระดับสู ง และมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเฮลริ เกล และสโลคุม
(Hellriegel&Slocum, 1974, p.298) ที่ กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ มี ความสาคัญต่อผูบ้ ริ หารและบุ คคลอื่ น เช่ น
ความเหมาะสมระหว่างบุคคลและองค์การ ปรากฏว่ามีผลกระทบต่อผลการปฏิ บตั ิงานและความพึงพอใจของ
บุคลากรในองค์การ
จากการอภิ ป รายผลดัง กล่ า วข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า บรรยากาศองค์การมี ค วามสัม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกและมี
ความสัมพันธ์ไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับประสิ ทธิ ภาพการทางานของบุคลากร สานักป้ องกัน ปราบปราม และ
ควบคุมไฟป่ า (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั พบว่าบรรยากาศองค์การในด้านโครงสร้าง ด้านมาตรฐาน และด้านความรับผิดชอบ มี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการทางานต่ าหรื อไม่มีความสัมพันธ์กนั จึ งเห็ นควรว่าผูบ้ ริ หารองค์การควร
นาไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งบรรยากาศองค์การทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
ด้านโครงสร้าง องค์การควรมีการจัดโครงสร้างที่กาหนดบทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรอย่าง
ชัดเจน โครงสร้างที่ดีควรทาให้บุคลากรรู ้สึกว่างานของทุกคนมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนว่า
ใครควรทางานอะไรและใครมีอานาจตัดสิ นใจ ความรู ้สึกว่ามีโครงสร้างที่ดี มีผลอย่างยิ่งในการกระตุน้ ให้เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ด้านมาตรฐาน องค์การควรมีผลักดันให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มระดับความภาคภูมิใจของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน อันจะส่งต่อประสิ ทธิภาพในการทางาน
ด้านความรับผิดชอบ องค์การควรให้บุคลากรได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
ความรับผิดชอบระดับสู งแสดงว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกมีความมัน่ ใจและมีกาลังใจในการแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
ด้วยตนเอง ซึ่งส่งต่อประสิ ทธิภาพในการทางาน
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีวิธีการวิจัยในเชิ งคุณภาพเพื่อตรวจสอบหรื อหาคาอธิ บายสาหรับข้อค้นพบจากงานวิจัยเชิ ง
ปริ มาณ
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จจัยด้า นอื่ นๆ เช่ น ปั จ จัย ทางด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม การประกัน คุ ณ ภาพ เพื่ อ ค้นหา
ประเด็นปั ญหาใหม่ๆ ที่ เกิ ดจากปั จจัยด้านอื่นนอกเหนื อจากบรรยากาศองค์การที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานเพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารทรัพยากรบุคคลในองค์การต่อไป
3. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างบุคลากรแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางความคิด
ในเชิงสร้างสรรค์
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E-mail : evenig001@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชั ยกิจอุราใจ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
บทคัดย่อ
งานวิจัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ 1.เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารของ
พนักงานบริ ษทั ไนซ์ แอพพาเรลจากัด 2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงานกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริ ษทั ไนซ์ แอพพาเรล จากัด โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
นาผลจากแบบสอบถามมาทดสอบหาความเชื่อมัน่ (Reliability Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.896 โดยกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานบริ ษทั ไนซ์ แอพพาเรล จากัด จานวน 300 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติแบบ Independent Sample t-test, F-Test(ANOVA) และสถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการ
วิเคราะห์แบบ Pearson Correlation ผลการวิจยั พบว่า (1) เพศมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (2) คุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
คาสาคัญ : คุณลักษณะของงาน, ความผูกพันต่อองค์การ

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

บทนา
ในประเทศไทย ยังมีอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวม เป็ นหนึ่งในธุรกิจที่สร้าง
รายได้ติดอันดับต้นๆ รวมถึงยังเป็ นธุ รกิ จที่ มีการจ้างงานสู ง ก่อให้เกิ ดการกระจายรายได้สู่ประชากร นั่นก็คือ
“อุตสาหกรรมสิ่ งทอ” ซึ่ งสภาพตลาดโดยรวมของสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ ม เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 พิจารณาจาก
ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนี การส่ งสิ นค้า และดัชนี สินค้าสาเร็ จรู ป เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต การ
จาหน่ายสิ นค้ารวมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และปริ มาณสิ นค้าที่เหลือคงคลัง พบว่าสถานการณ์ผลผลิต
ในอุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ มโดยมากเพิ่มขึ้น รวมทั้งการจัดจาหน่ายสิ นค้าทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศโดยมากเพิ่มขึ้น แต่ปริ มาณสิ นค้าคงคลังใน-อุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ มโดยมากลดลง และมี
สัดส่ วนมูลค่าเพิ่มต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็ นอันดับ 4 รองจากอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่ องดื่ม อุตสาหกรรมเครื่ องจักรสานักงาน และอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามลาดับ บริ ษทั ไนซ์ แอพพาเรล
จากัด ก็เป็ นอุตสาหกรรมสิ่ งทอที่ดาเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับการผลิตชุดกี ฬาส่ งออกต่างประเทศ ให้กบั แบรนด์ระดับ
โลก มาเป็ นระยะเวลากว่า 32 ปี จากกาลังการผลิตที่ น้อย จนปั จจุบนั ได้ขยายกาลังการผลิตไปอย่างรวดเร็ ว ทั้ง
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศ ในประเทศส่ วนมากจะอยู่ที่ภาคอีสาน ต่างประเทศคือ ประเทศจี น และ
กัมพูชา ในอนาคตจะขยายไปสู่ ประเทศเวียดนาม กาลังการผลิตเป็ นทั้งแรงงานฝี มือ(Skilled Labor) และกึ่งฝี มือ
(Semi-Skilled Labor) อุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่มมีสายห่วงโซ่อุปทานที่ยาวเชื่อมโยงหลายอุตสาหกรรม
ย่อย จึงถูกแบ่งส่ วนงานออกเป็ นหลายส่ วนงานย่อยๆ ซึ่ งทาในหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่ทุกส่ วนงานมีการทางานที่
เชื่อมโยงกัน ทาให้มีการโอนย้ายตาแหน่งหน้าที่การงานเกิดขึ้น โดยเฉพาะในสายการผลิต ที่บางครั้งจะต้องมีการ
เพิ่มอัตรากาลังการผลิตในบางขั้นตอน จึงต้องมีการโยกย้ายพนักงานให้ไปทาในส่ วนงานอื่นๆในระยะเวลาหนึ่ง
จากภาวะดังกล่าว ผูศ้ ึ กษาจึ งมีความสนใจที่ จะศึ กษาในเรื่ องของคุณลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์การว่า
คุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันขององค์การหรื อไม่ ความแตกต่างของปั จจัยอื่นๆ เช่นปั จจัยส่ วน
บุคคล เป็ นผลต่อความผูกพันต่อองค์กรหรื อไม่ ควรจะมีการจัดการในด้านตาแหน่งหน้าที่การงานของพนักงานแต่
ละตาแหน่ งอย่างไร เช่ น การจัดการในด้าน Talent Management หรื อ การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงาน และการ
จัดทา Job Description ขององค์กรต่อไป
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กรอบแนวคิดและทฤษฎี
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ศึกษาทฤษฎีคุณลักษณะของงานของ Steers 1977 โดยได้ให้คานิยามไว้วา่ คุณลักษณะ
ของงานประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ความหลากหลายของงาน, ความสาคัญของงาน, ความมีอิสระในการทางาน
ผลป้ อนกลับของงานและงานที่ มีปฏิ สัมพันธ์กับผูอ้ ื่ น ที่ นามาใช้ในการศึ กษความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การ โดยใช้ทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การของ แอลเลนและเมเยอร์ Allen and Mayer, 1990 ซึ่ งได้แบ่งเป็ น 3
ประการ คือ ความผูกพันทางด้านความรู ้สึก (Affective), ความผูกพันทางด้านการคงอยูก่ บั องค์การ (Continuance)
และความผูกพันทางด้านบรรทัดฐาน (Normative)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ได้ศึกษางานวิจยั อภิชาต จิวิริยะวัฒน์(2548) ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของพนักงาน ศึกษากรณี พนักงานสานักงาน บริ ษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด พบว่า ปั จจัย
ส่ วนบุคคลต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน ในเรื่ องของ เพศระดับตาแหน่งงาน และระยะทางจาก
บ้านถึงที่ ทางาน ส่ วนในเรื่ องของอายุ ระดับการศึ กษา สถานภาพสมรส และระยะเวลาที่ ปฏิ บตั ิงาน (อายุงาน)
แตกต่ า งกัน จะมี ค วามผูก พัน ต่ อ องค์ก ารแตกต่ า งกัน สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ ธนยุท ธ บุ ต รขวัญ (2554)
เปรี ยบเทียบความผูกพันต่อองค์การจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ยกเว้นด้านอายุ และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ชาญวุฒิ บุญชม(2553) ความผูกพันต่อองค์การ ศึ กษาเฉพาะกรณี บุคลากรโรงเรี ยนอิสลามสันติชน พบว่า
ปั จจัยที่มีผลกับความผูกพันในองค์การ ได้แก่ ความแตกต่างของระดับตาแหน่งทาให้มี ผูกพันต่อองค์การแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วน ความแตกต่างทางด้านระดับการศึกษาและระยะเวลาในการทางาน
มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ศึกษางานวิจยั ของ รักษ์รัศมี วุฒิ
มานพ(2555) ลักษณะบุคคลและลักษณะงานที่ มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน พบว่า
ความผูกพัน โดยรวมมี ความสัม พัน ธ์ กับ ความก้า วหน้า ในงานและโอกาสในการพัฒ นา การให้อ านาจและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน รายได้ และตาแหน่งงาน
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว สามารถทาเป็ นกรอบแนวคิดได้ดงั ภาพประกอบที่ 1
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อายุงาน
- ตาแหน่งงาน
ปัจจั-ยสถานภาพสมรส
ด้ านคุณลักษณะของงาน
- ความหลากหลายของงาน
- ความสาคัญของงาน
- ความมีอิสระในการทางาน
- ผลป้ อนกลับของงาน
- งานที่มีโอกาสปฏิสม
ั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น

ความผูกพันต่ อองค์ การ
- ความผูกพันด้านจิตใจ
- ความผูกพันด้านการคงอยูก่ บั องค์การ
- ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน
ทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การของ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1. เพื่อศึ กษาความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั
ไนซ์ แอพพาเรลจากัด
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริ ษทั ไนซ์
แอพพาเรล จากัด

สมมติฐานในการศึกษา
1. พนักงานบริ ษทั ไนซ์ แอพพาเรล จากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ อายุงาน ตาแหน่ง
งาน และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
2. ปั จจัยทางด้านคุณลักษณะของงานที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่ งได้เก็บข้อมูลการวิจยั ในระหว่าง
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 ประชากรเป็ นบุคลากรระดับพนักงานในสายการผลิต และสายสนับสนุน ปี พ.ศ. 2559
ในบริ ษทั ไนซ์ แอพพาเรล จากัด จานวน 1,232 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ กาหนดขนาดตัวอย่างโดย
ใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างอิงจาก รุ่ งณภา สี ทะ, 2554 : 40) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 300 คน
โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Proportional stratified random sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง มากาหนดขอบเขต
เนื้ อหาแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคล คุณลักษณะของงาน สวัสดิการ และความผูกพันต่อองค์การ ซึ่ ง
สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของพนั ก งานใน
สายการผลิ ตและสายสนับสนุ น ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อายุงาน ตาแหน่ งงาน และสถานภาพสมรส โดย
ลักษณะคาถามจะเป็ นลักษณะให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
งาน โดยแบ่งเป็ นคาถามเกี่ยวกับด้านความหลากหลายของงาน ด้านความสาคัญของงาน ด้านความมีอิสระในการ
ทางาน ด้านผลป้ อนกลับของงาน และด้านงานที่มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น จานวนทั้งหมด 23 ข้อ ส่วนที่ 3 เป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ โดยแบ่งเป็ นคาถามเกี่ยวกับความผูกพันด้านจิตใจ ความผูกพันด้าน
การคงอยูก่ บั องค์การ และความผูกพันด้านบรรทัดฐาน จานวนทั้งหมด 12 ข้อ แบบสอบถามชุดที่ผ่านการตรวจ
แก้ไขความถูกต้องของเนื้ อหาจากอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้วไปทดลองใช้ (Try out) จานวน 50 ชุ ด แล้วนาผลจาก
แบบสอบถามมาทดสอบหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเชื่อมัน่ (Reliability Coefficient) ได้เท่ากับ 0.896 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติ ฐาน โดยใช้สถิติ แบบ Independent Sample t-test, F-Test(ANOVA) และ
สถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์แบบ Pearson Correlation การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ขอ
หนังสื อจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ไปยังบริ ษทั ไนซ์ แอพพาเรล จากัด เพื่อขอ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับพนักงานในสายการผลิตและในสายสนับสนุนจากบริ ษทั ไนซ์ แอพพาเรล
จากัด อัตราการตอบรับคืน ร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด โดยใช้วิธีการนับจานวนของพนักงาน
635

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ในแต่ละฝ่ ายแผนกจากฐานข้อมูล HRIS และติดตามแบบสอบถามคืนจากหัวหน้าฝ่ ายแผนกนั้นๆ โดยมีการแจ้ง
วัน เวลา และสถานที่ในการส่ งแบบสอบถามคืน ทาให้สามารถตรวจสอบจากจานวนจากฐานข้อมูลว่า ฝ่ ายแผนก
ใดยังตอบรับกลับมาไม่ครบ

สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จานวน 300 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน
217 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 72.3 มี อ ายุอ ยู่ใ นช่ ว ง 18-29 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 44 อายุง าน 1-3 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 50.7
ตาแหน่งงานในสายการผลิต จานวน 231 คน คิดเป็ นร้อยละ 77 และมีสถานภาพสมรสเป็ นโสด จานวน 191 คน
คิดเป็ นร้อยละ 63.7
ปั จจัยด้านคุณลักษณะของงานภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 โดยด้านงานที่ มี
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น อยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเท่ากับ 3.61 รองลงมาคือ ด้านความสาคัญของงาน ด้านความ
หลากหลายของงาน และด้านผลป้ อนกลับของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54, 3.32 และ 3.40 ตามลาดับ โดยด้านความ
มีอิสระในการทางาน อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดเท่ากับ 2.96 ปั จจัยด้านความผูกพันต่อองค์การภาพ
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 โดยมีดา้ นความผูกพันด้านจิตใจ อยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
เท่ากับ 3.45 รองลงมาคือ ด้านความผูกพันด้านบรรทัดฐาน อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 และด้าน
ความผูกพันทางด้านการคงอยูก่ บั องค์การ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดเท่ากับ 3.08
ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติเปรี ยบเที ยบความคิดเห็นของพนักงานในสายการผลิตและสายสนับสนุ น ที่ มีต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ จาแนกตาม เพศ
เพศ

ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ความผูกพันต่ อองค์ การ
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

t

P

2.77

.006

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เปรี ยบเทียบความคิดเห็นนของพนักงานในสายการผลิตและสาย
สนับสนุน ที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวมแล้วพบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลทางเพศ มีผลต่อความ
ผูกพันขององค์การ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก P น้อยกว่า 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิ ทธิสหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคุณลักษณะงาน กับความผูกพันต่อองค์การ
ความผูกพันต่ อองค์ การ
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
คุณลักษณะของงาน
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

r

Sig

.716

.000
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จากตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิ ท ธิ สหสัม พันธ์ ระหว่างปั จจัยคุ ณลักษณะงาน กับความผูกพัน ต่ อ
องค์การ พบว่า ปั จจัยคุณลักษณะงาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

อภิปรายผล
ปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับกับสมมติฐานการวิจยั และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รุ่ งฤทัย ทิ พย์ศิโรเวฐน์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลในการทานายปั จจัยคุณลักษณะ
งาน ลักษณะองค์การ ประสบการณ์การทางาน ต่อความผูกพันขององค์การ ของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมบาง
กะดี พบว่า พนักงานส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่ งผลการทดสอบพบว่า เพศที่ แตกต่างกันมีความ
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน เพศ จากการศึกษาพบว่า มีจานวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อาจเป็ นเพราะว่า บริ ษทั
ไนซ์ แอพพาเรล จากัด เป็ นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสิ่ งทอ พนักงานในสายการผลิตส่ วนมากจะเป็ นพนักงานเย็บ ซึ่ง
เป็ นเพศหญิง ที่จะมีความสามารถในการเย็บ ปั ก ถัก ร้อย อยูแ่ ล้ว และมีความละเอียดในเนื้องานมากกว่า และใน
ปั จจุบนั เพศหญิงจะเป็ นเพศที่ทางานเก่ง และเริ่ มออกมาทางานมากขึ้น เพราะภาระ และค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น โดย
เพศชายมีแนวโน้มมีความผูกพันมากกว่าเพศหญิง อาจเนื่ องมาจากผูห้ ญิงมีความต้องการที่ จะเปลี่ ยนงานบ่ อย
เพราะต้องการแสวงหาสิ่ งที่ดีที่สุด เงินเดือนที่สูง หรื อสวัสดิการที่ดีที่สุดให้แก่ตนเอง อาจเพราะจะต้องรับผิดชอบ
ภาระที่มีอยูไ่ ม่วา่ จะเป็ นลูก ค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้าน หรื อหนี้สินที่เพิ่มมากขึ้น
ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ลัก ษณะของงานมี ความสัม พันธ์ กับ ความผูก พัน ต่อ องค์ก ารอยู่ในระดับสู ง โดยมี ค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ .716 อาจเนื่ องมาจาก บริ ษทั ฯมีการกาหนดตาแหน่งหน้าที่การงานอย่าง
ชัดเจน โดยแบ่งเป็ น ฝ่ าย ส่วน แผนก และจัดทา Job Description ในทุกตาแหน่งงานที่เชื่อมโยงกับ Functional ใน
การประเมิน Competency และ KPI ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รุ่ งฤทัย ทิ พย์ศิโรเวฐน์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง
อิทธิพลในการทานายปั จจัยคุณลักษณะงาน ลักษณะองค์การ ประสบการณ์การทางาน ต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี พบว่า คุณลักษณะของงานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การ

ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัยในครั้งนี้
1. เนื่ องจากพนักงานส่ วนมากเป็ นผูห้ ญิง และมีแนวโน้มความผูกพันต่อองค์การต่าที่สุด ควรจะมีการ
สารวจความต้องการ จัดกิ จกรรมหรื อสวัสดิ การที่ เหมาะสมกับพนักงานผูห้ ญิงให้มากขึ้น เช่น พนักงานที่ เพิ่ง
คลอดบุ ต ร ควรจัด มุ ม ปั๊ ม น้ า นมให้ก ระจายอยู่ใ นแต่ ล ะพื้ น ที่ ก ารทางาน และจัด ให้มี ตู ้เ ย็น ส าหรั บ แช่ น้ านม
โดยเฉพาะ หรื อจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู ้ในเรื่ องของบุคลิกภาพ เพื่อเป็ นการสร้างความสุข ความมีส่วนร่ วม และ
แรงจูงใจในการอยากมาทางานเพิ่มมากขึ้น
2. ควรมี การให้จัดให้งานมี ความหลากหลายมากขึ้น โดยการหมุนเวียนตาแหน่ ง หรื อหน้าที่ ในการ
ทางาน หรื อจะเป็ นการปรับวิธีการทางานให้ง่าย สะดวกมายิ่งขึ้น ให้มีความหลากหลาย ไม่ซ้ าซาก และไม่น่าเบื่อ
3. ควรเปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในการทางาน รวมไปถึงการรับฟั งข้ อเสนอแนะและ
ความคิดใหม่ๆมากขึ้น รวมทั้งเปิ ดโอกาสในการแก้ไขปั ญหาต่างๆด้วยตัวเอง
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ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม และพฤติกรรมของแรงงานไทยและแรงงานเมียนมาร์
เพื่อเป็ นการศึ กษาพฤติกรรมของพนักงาน และหาแนวทางหรื อวิธีต่างๆในการดูแลรั กษาและพัฒนาพนักงาน
ต่อไป
2. ควรเพิ่มคาถามที่ เป็ นปลายเปิ ด เพื่อจะได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็ นและทราบ
ปั ญหาต่างๆของพนักงานได้
3. ทาการศึกษาวิจยั พนักงานในบริ ษทั ฯในเครื อเพิ่มเติม เพื่อจะได้เห็นความแตกต่างของพนักงานในแต่
ละพื้นที่ ว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรื อไม่ มากน้อยเพียงใด เพื่อนามาพัฒนาบุคลากร และองค์การต่อไป

บรรณานุกรม
ชาญวุฒิ บุญชม. (2553). “ความผูกพันต่อองค์การ ศึกษาเฉพาะกรณี บุคคลากรโรงเรี ยนอิสลามสันติชน”.
กรุ งเทพฯ, ภาคนิพนธ์, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(พัฒนาสังคม), คณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์.
ธนยุทธ บุตรขวัญ. (2554). “ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของเจ้าหน้าที่สานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริ ย”์ . กรุ งเทพฯ, สารนิพนธ์, สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
รักษ์รัศมี วุฒิมานพ. (2555). “ลักษณะบุคคลและลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงาน”. กรุ งเทพฯ, สารนิพนธ์, หลักสูตรปริ ญญาบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการ,
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
รุ่ งณภา สี ทะ. (2554). “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการ สานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์”. กรุ งเทพฯ, สารนิพนธ์, หลักสูตรปริ ญญารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
รุ่ งฤทัย ทิพย์ศิโรเวฐน์. (2555). “อิทธิพลในการทานายปัจจัยคุณลักษณะงานลักษณะองค์การประสบการณ์การ
ทางาน ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี”. กรุ งเทพฯ, วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, มหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม.
อภิชาต จิวริ ิ ยะวัฒน์. (2549). “ปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ศึกษากรณี พนักงาน
สานักงานบริ ษทั อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด”. ชลบุรี, หลักสูตรปริ ญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต, วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา .

638

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

คุณภาพชีวติ ในการทางานทีส่ ่ งผลต่ อประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานใน
บริษทั อิมเมจ โลโก้ จากัด
THE QUALITY OF WORK LIFE AFFECTING PERFORMANCE
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นาจรีย์ ทองวนิช
Email: jellydevil@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการศึ กษา 1. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ มีผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั อิมเมจ โลโก้ จากัด 2. เพื่อศึกษาปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางาน
ที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ พนักงาน บริ ษทั อิมเมจ โลโก้ จากัด โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล นาผลจากแบบสอบถามมาทดสอบหา ความเชื่อมัน่ (Reliability Coefficient) มีค่า เท่ากับ
0.941 ผลการวิจยั พบว่า (1) ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือนต่างกัน พบว่า สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และระดับเงินเดือน
ต่างกัน มี ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงานแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นพบว่า ไม่
แตกต่างกัน และ (2) ปั จจัยด้านคุณภาพชี วิตในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั อิมเมจ โลโก้ จากัด ที่ระดับความมีนยั สาคัญ 0.05 มี 3 ปั จจัยด้วยกัน คือ ปั จจัยด้านความก้าวหน้าและความ
มัน่ คง ความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางาน และ ค่าตอบแทนเพียงพอและเป็ นธรรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

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

ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
โลกในปั จจุบนั มีการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในเรื่ องของเศรษฐกิจ ทั้งด้านการค้า การส่งออกและการ
ลงทุน ทั้งมีการที่ จะนาพาประเทศเข้าสู่ ผูน้ ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนได้น้ นั ปั จจัยที่เป็ นส่ วนสาคัญที่จะ
พัฒนาประเทศได้คือ “ทรัพยากรมนุ ษย์” ดังนั้น คุณภาพชี วิตของบุคลากร ในองค์กรจึ งมีส่วนสาคัญต่อความมี
ประสิ ทธิ ภาพและความสาเร็ จขององค์การเนื่ องจากคุณภาพชีวิตที่ดี จะมีส่วนทาให้มนุษย์มีสภาพจิตใจที่พร้อมที่
จะทางานและส่งเสริ มให้เกิดคุณภาพที่ดีของผลลัพธ์ของงาน อีกทั้งทางด้านคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็ นส่ วน
หนึ่ งในการกาหนดโอกาสการเจริ ญเติ บโตขององค์ก ารได้ จึ งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ องค์การจะต้องศึ กษาหรื อ หา
แนวทางให้เกิ ดความพึงพอใจระหว่าง พนักงานและองค์การ เพื่อให้องค์การนั้นสามารถบรรลุเป้ าหมายสู งสุ ด
บริ ษทั อิมเมจ โลโก้ จากัด เป็ นอีกหนึ่งองค์กรที่เล็งเห็นถึงความสาคัญของคุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงาน
เนื่ องจากพบว่าสาเหตุจากการลาออกจากงานส่ วนใหญ่คือปั ญหาสุ ขภาพเนื่ องจาก ผลรายงานการตรวจสุ ขภาพ
ประจาปี พบว่าผลการเอกซเรย์ปอดไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน สาเหตุเกิดจากกระบวนการทางานที่พนักงานต้องสู ด
ดมสารเคมี และฝุ่ นละอองจากผ้า เมื่อองค์กรทราบถึงปั ญหาดังกล่าว จึงเร่ งทาการปรับปรุ งแก้ไขในขั้นต้น คือ ให้
พนัก งานสวมหน้า กากอนามัยป้ องกันฝุ่ นละอองในระหว่างทางาน จากปั ญ หาดังกล่า วองค์ก รจึ งเล็งเห็ นถึ ง
ความสาคัญของคุ ณภาพชี วิตในด้านอื่ นๆของพนักงานเพื่อการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของพนักงานและการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานขององค์กรเพื่อนาข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้ ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนา
และแก้ไข เพื่อให้ได้บุคลkกรที่ มีคุณภาพตามที่ องค์การต้องการ ซึ่ งเมื่อองค์การมีบุคลากรที่ มีคุณภาพแล้วย่อม
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของงานที่ได้รับจากบุคลากรนั้นๆอีกด้วย และสิ่ งนี้ จะส่ งผลให้องค์การบรรลุเป้ าหมายตาม
ที่ต้ งั ไว้ได้
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แนวคิดทฤษฎีคุณภาพชีวติ ในการทางานจากแนวคิด ทฤษฎี ของ Richard
E. Walton (1973) ที่ ประกอบด้วย 1. ค่าตอบแทนที่ เพียงพอและเป็ นธรรม 2. สภาพการทางานที่ คานึ งถึงความ
ปลอดภัยและส่ งเสริ มคุณภาพ 3. การมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถโดยทางานที่มีความหมายและแสวงหา
แนวทางใหม่ๆ ในการทางาน 4. ความก้าวหน้าและความมัน่ คงนั้นหมายรวมถึงโอกาสในการพัฒนาความรู ้ทกั ษะ
และ ความสามารถรวมทั้งรู ้สึกถึงความมัน่ คงในการทางาน 5. ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริ มด้านบูรณาการทางสังคม
ของผูป้ ฏิบตั ิงาน 6. ลักษณะงานที่ต้ งั อยูบ่ นฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรมการที่พนักงานทางานใน
สภาพการทางานที่ปราศจากความวิตกกังวลและ การมีโอกาสก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน 7. ความสมดุลระหว่าง
ชีวติ กับการทางานโดยส่วนรวม 8. ลักษณะงานคานึงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม
แนวคิดทฤษฎีประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538) โดยประสิ ทธิ ภาพเป็ นสิ่ งที่
วัดได้หลายมิติ ตามแต่วตั ตุประสงค์ที่ตอ้ งการ พิจารณา คือ 1. ประสิ ทธิ ภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนของ
การผลิต (Input) ได้แก่ การใช้ ทรัพยากรทางการบริ หาร คือ ทรัพยากรบุคคล เงิ น วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่าง
จากัด ให้คุม้ ค่า ประหยัด และเกิ ดการสู ญเสี ย น้อยที่ สุด 2. ประสิ ทธิ ภาพในมิ ติของกระบวนการการบริ ห าร
(Process) ได้แก่ การทางานที่ถูกด้องได้ตามมาตรฐาน รวดเร็ ว และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม 3. ประสิ ทธิภาพ
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ในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ (Output) ได้แก่ การทางานที่มีคุณภาพเกิด ประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกาไร ทันเวลา
ผูป้ ฏิบตั ิงานมีจิตสานึกที่ดีต่อการทางานและ บริ การเป็ นที่พึงพอใจของลูกค้า หรื อผูม้ ารับบริ การ
จากการทบทวนงานวิจยั ที่ได้ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานพบว่า ปั จจัย
ด้านคุณลักษณะงานที่มีผลต่อ ความพึงพอใจในด้านการทางานของพนักงานสอบบัญชีในสานักสอบบัญชีดีไอเอ
ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า พนักงานที่ระดับความพึงพอใจในการทางานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี ระดับ
ความพึงพอใจปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุนโดยรวมในระดับปานกลางทั้งนี้ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุ ปได้วา่ เพศ
สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษาระดับตาแหน่งงานและรายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจ ในการทางานที่แตกต่าง
กัน (ชาตรี พัฒนาเลิศพันธ์ 2546) ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
โรงเรี ยนอัสสัมชัน บางแค กรุ งเทพ สรุ ปได้วา่ บุคลากรส่ วนใหญ่ อายุการ ทางานมากกว่า 9 ปี ขึ้นไป ส่ วนใหญ่
บุคลากรมีระดับปั จจัยองค์ประกอบของทีมอยูใ่ น ระดับ มาก และมี ประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีม อยูใ่ นระดับ
มาก (เศกศักดิ์ นิ ติวฒั นานนท์ 2558) ปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานปฏิ บตั ิ การ บริ ษทั
เอเชี ยน มารี น เซอร์ วิสส์ จากัด (มหาชน) สรุ ปได้ว่า พนักงานที่ มีรายได้ต่อเดื อนต่างกันมีประสิ ทธิ ภาพใน การ
ทางานด้านผลผลิต แตกต่างกัน (สมยศ แย้มเผื่อน 2551)
ทั้งนี้ มีการศึกษาวิจยั คุณภาพชีวิตในการทางานพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชี วิตในการทางาน
กับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน : กรณี ศึกษาพนักงานะนาคารออมสิ น ภาค 1 ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชีวิตการ
ทางาน ด้านความมัน่ คงในการงาน ด้านสภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัย ด้านความภูมิใจ ด้านการมี ส่วนร่ วมของ
บุคลากร ด้านการเจริ ญเติบโตในอาชีพ ด้านการแก้ไขปั ญหา ด้านการสื่ อสาร ด้านสุ ขภาพที่ดี มีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานในทิศทางเดียวกัน (ณัฏฐริ นีย ์ พิศวงศ์ 2555) คุณภาพชีวติ กับประสิ ทธิภาพการทางาน
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร สายสนับสนุนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระพรมราชูปถัมภ์
ผลการวิจยั พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่ ยุติธรรม ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและ
มัน่ คงในงาน และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับการทางานโดยรวม เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานในองค์กรในระดับปานกลาง (กรรณิ กา เทพนวล 2552)
ทั้งนี้ มีการศึกษาวิจยั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน บริ ษทั ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จากัด ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์
กับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ ท จากัด โดยพบว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับ
เหมาะสมกับผลการปฏิบตั ิงาน ความสัมพันธ์ของเพื่อนร่ วมงานมีความสามัคคี และสร้างบรรยากาศในการทางาน
ให้หน่วยงานมีความเป็ นกันเองระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง ใน
การเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพให้สอดคล้องกับทัศนคติของพนักงานบริ ษทั ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ ท จากัด (มาลินี
นกศิริ และ ธนเดช กังสวัสดิ์ 2558)
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ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ระดับเงินเดือน

ประสิ ทธิ ภาพการปฎิบตั ิงาน
ของพนักงานบริ ษทั อิมเมจ โลโก้ จากัด
1. ประสิ ทธิ ภาพด้านค่าใช้จ่าย
2. ประสิ ทธิ ภาพด้านกระบวนการการ
บริ หาร
3. ประสิ ทธิ ภาพด้านผลผลิตและ
ผลลัพธ์
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538)

คุณภาพชีวติ ในการทางาน
ค่าตอบแทนเพียงพอและเป็ นธรรม
สิ่ งแวดล้อมที่ถกู ลักษณะและปลอดภัย
การเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู้ความสามารถ
ลักษณะงานที่ส่งเสริ มความก้าวหน้าและความมัน่ คง
ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริ มด้านบูรณาการทางสังคม
ลักษณะงานที่ต้งั อยูบ่ นฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการ
ยุติธรรม
ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทางานโดยส่วนรวม
ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคม
Richard E. Walton (1973)

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั อิมเมจ โลโก้
จากัด
2. เพื่อศึกษาปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ พนักงาน บริ ษทั
อิมเมจ โลโก้ จากัด

สมมติฐานของการวิจัย
1 . ปั จจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีระดับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
2. ปั จจัยด้านคุ ณภาพชี วิตในการทางานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงานของพนักงาน บริ ษทั
อิมเมจ โลโก้ จากัด

วิธีดาเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตด้านประชากร เป็ นพนักงาน บริ ษทั อิมเมจ โลโก้ จากัด ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 135
คน ทั้งนี้ ผูว้ ิจัยได้ทาการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาวิจัยครั้ งนี้ โดยได้กาหนดโดยด้า น
ประชากร เป็ นพนักงาน บริ ษทั อิมเมจ โลโก้ จากัดทั้งหมด ซึ่ งมีจานวนทั้งสิ้ น 135 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ซึ่ งผู ้วิ จัย ได้ส ร้ า งขึ้ น มาจากการศึ ก ษา
แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนที่1 แบบสอบถาม
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ด้านปั จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน ระดับเงินเดือน ส่ วนที่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั
สร้างขึ้นจากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎีของ Richard E. Walton ประกอบด้วยข้อคาถามทั้ง 8 ด้าน จานวน 33 ข้อ
ส่ วนที่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน เป็ นแบบสอบถามนี้ ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นจากการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎีของ ของ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2538) ประกอบด้วยข้อคาถามทั้ง 3 ด้าน จานวน 16 ข้อ ซึ่งข้อคาถาม
ให้ตอบในลักษณะประเมินค่า 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อแปลความหมายของแบบสอบถาม

สรุ ปผลการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่ทาการศึกษาครั้งนี้ ที่เป็ นเพศหญิง มี
จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.8 มีอายุ 40 - 49 ปี มีจานวน 46 คน คิดเป็ น ร้อยละ 34.1 และอายุ 50 ปี ขึ้นไป มี
จานวน 46 คน คิดเป็ น ร้อยละ 34.1 มีสถานภาพสมรส มีจานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.5 มีการศึ กษาต่ ากว่า
มัธยมศึกษา มีจานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.7 มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป มีจานวน 65
คน คิดเป็ นร้อยละ 48.1 และมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท ขึ้นไป มีจานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.0
2. ปั จจัยด้านคุ ณภาพชี วิตในการทางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ มี ความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับคุณภาพชีวติ การทางาน อยูใ่ นระดับดีในภาพรวม รายด้าน โดยอยูใ่ นระดับดี 5 ด้าน เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง, ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะ
และปลอดภัย, ด้านการเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ความสามารถ, ด้านลักษณะงานที่ส่งเสริ มความ
เจริ ญเติบโตและความมัน่ คง, ด้านลักษณะงานที่ต้ งั อยูบ่ นฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม ตามลาดับ
ส่ วนอีก 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านลักษณะงานมีส่วนส่ งเสริ มด้านบูรณาการทางสังคม, ด้านความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการทางานโดยส่ วนรวม, ด้านค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม ตามลาดับ ตามลาดับ เมื่อ
พิจารณา รายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานอยูใ่ น
ระดับดี
ตารางที่ 2 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานระดับคุณภาพชีวติ การทางาน
คุณภาพชีวติ การทางาน

X

S.D.

ระดับ

ด้านลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง
ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย
ด้านการเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ความสามารถ
ด้านลักษณะงานที่ส่งเสริ มความเจริ ญเติบโตและความมัน่ คง
ด้านลักษณะงานที่ต้ งั อยูบ่ นฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม
ด้านลักษณะงานมีส่วนส่งเสริ มด้านบูรณาการทางสังคม
ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ กับการทางานโดยส่วนรวม
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ค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม
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3. ด้านระดับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับประสิ ทธิ ภาพปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับดีท้ งั ในภาพรวม และรายด้าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย คือ ประสิ ทธิ ภาพในมิติของกระบวนการการบริ หาร, ประสิ ทธิ ภาพของค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนของการ
ผลิต และประสิ ทธิ ภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ตามลาดับ เมื่อพิจารณา รายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ น ระดับดี
ตารางที่ 3 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน ระดับประสิ ทธิภาพปฏิบตั ิงาน
ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
ประสิ ทธิภาพในมิติของกระบวนการการบริ หาร
ประสิ ทธิภาพของค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนของการผลิต
ประสิ ทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์
รวม

3.98
3.88
3.86

S.D.
0.66
0.60
0.55

ระดับ
ดี
ดี
ดี

3.91

0.55

ดี

X

ตารางที่ 4 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
สมมติฐานปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศต่างกัน มีระดับผลการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
อายุต่างกัน มีระดับผลการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
สถานภาพสมรสต่างกัน มีระดับผลการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
ระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับผลการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานต่างกัน มีระดับผลการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
ระดับเงินเดือนต่างกัน มีระดับผลการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานจาแนกตามปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ การทางาน
สมมติฐาน
ปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ ในการทางานส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน บริ ษทั อิมเมจ โลโก้ จากัด
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) พบว่า ปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลในการพยากรณ์ 3 ปั จจัยด้วยกัน คือ ความก้าวหน้าและความมัน่ คง ,ความสมดุลระหว่างชีวิต กับการ
ทางาน และ ค่าตอบแทนเพียงพอและเป็ นธรรม โดยทั้ง 3 ปั จจัยให้ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) = 0.548
และสามารถ อธิ บายความแปรผันของประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั อิมเมจ โลโก้ จากัด อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ร้อยละ 30 (R2=0.300)
สมการถอดถอยในรู ปคะแนนดิบ

Ŷ = 1.986 + 0.237(ด้านความก้าวหน้า) + 0.173(ด้านความสมดุล) + 0.161(ด้านค่าตอบแทน)
จากสมการจะพบว่า ปั จจัยด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คง มีผลต่อ ระดับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน มากที่สุด (ค่าสัมประสิ ทธิ์ = 0.237) รองลงมาคือ ปั จจัยด้านความสมดุลระหว่างชีวิต กับการทางาน
(ค่าสัมประสิ ทธิ์ = 0.173) และด้านค่าตอบแทนเพียงพอและเป็ นธรรม (ค่าสัมประสิ ทธิ์ = 0.161)
สมการถอดถอยในรู ปคะแนนมาตรฐาน

Ẑ = 0.299(ด้านความก้าวหน้า) + 0.252(ด้านความสมดุล) + 0.203(ด้านค่าตอบแทน)
จากสมการจะพบว่า ปั จจัยด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คง มีผลต่อ ระดับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน มากที่สุด (ค่าสัมประสิ ทธิ์ = 0.299) รองลงมาคือ ปั จจัยด้านความสมดุลระหว่างชีวิต กับการทางาน
(ค่าสัมประสิ ทธิ์ = 0.252) และปั จจัยด้านปั จจัยด้านค่าตอบแทนเพียงพอและเป็ นธรรม (ค่าสัมประสิ ทธิ์ = 0.203)

อภิปรายผล
ด้านสถานภาพสมรส ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีผลการ
ปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน ที่ระดับความมี นัยสาคัญ 0.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน สถานภาพสมรส เป็ นตัวแสดงถึง
การมีหน้าที่ รับผิดชอบเลี้ยงดูครอบครัว จึงมีผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน ทาให้สถานภาพสมรส ที่ต่างกันมี
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั (ชาตรี พัฒนาเลิศพันธ์ 2546) ได้ศึกษาปั จจัย
ด้านคุณลักษณะงานที่มีผลต่อ ความพึงพอใจในด้านการทางานของพนักงานสอบบัญชีในสานักสอบบัญชีดีไอเอ
ด้านระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงาน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ มีระยะเวลาในการ
ปฏิ บัติ ง านต่ า งกัน มี ป ระสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บัติง านแตกต่ า งกัน ที่ ร ะดับ ความมี นัย สาคัญ 0.05 ซึ่ ง เป็ นไปตาม
สมมติฐาน ทั้งนี้เป็ นเพราะว่า ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่มาก ย่อมมีผลต่อทักษะ และความชานาญ ของพนักงาน
ทาให้ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่ต่างกัน ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานก็แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
(เศกศักดิ์ นิ ติวฒั นานนท์ 2558) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปโรงเรี ยนอัสสัมชัน บางแค กรุ งเทพ
ระดับเงินเดือนต่างกัน มีระดับประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับเงินเดือนต่างกัน มีประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ที่ระดับความมีนยั สาคัญ 0.05 ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เป็ นเพราะว่า ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ความรับผิดชอบในการทางานที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
และผูป้ ฏิ บัติงานก็เกิ ดความพึงพอใจเพิ่ มขึ้ นตามไปด้วย ทาให้ระดับเงิ นเดื อนที่ ต่างกัน มี ประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิ บตั ิงานที่ แตกต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั (ชาตรี พัฒนาเลิศพันธ์ 2546) ได้ศึกษาปั จจัยด้านคุณลักษณะ
งานที่มีผลต่อ ความพึงพอใจในด้านการทางานของพนักงานสอบบัญชีในสานักสอบบัญชีดีไอเอ
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ปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ ในการทางานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั อิมเมจ
โลโก้ จากัด ที่ระดับความมีนยั สาคัญ 0.05 มี 3 ปั จจัยด้วยกัน คือ ปั จจัยด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คง ความ
สมดุลระหว่างชีวติ กับการทางาน และ ค่าตอบแทนเพียงพอและเป็ นธรรม โดยปั จจัยด้านปั จจัยด้านความก้าวหน้า
และความมัน่ คง มีผลต่อ ระดับประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน มากที่สุด รองลงมาคือ ปั จจัยด้านความ
สมดุลระหว่างชี วิตกับการทางาน และปั จจัยด้านปั จจัยด้านค่าตอบแทนเพียงพอและเป็ นธรรม และทั้ง 3 ปั จจัย
สามารถทานายประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั อิมเมจ โลโก้ จากัด ได้ร้อยละ 30 ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้ อเสนอแนะ
1. ผูบ้ ริ หารควรควรดาเนิ นการในเรื่ องของวางแผนการก้าวหน้าในอาชี พให้กบั พนักงาน และกาหนด
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานอย่างเป็ นธรรม
2. ผูบ้ ริ หารควรควรดาเนินการในเรื่ องของ การส่งเสริ มให้มีวธิ ีการผ่อนคลายความเครี ยดในการทางานที่
เหมาะสม ไม่กดดันให้เกิดความเครี ยดมากจนเกินไป
3. ผูบ้ ริ หารควรควรดาเนิ นการในเรื่ องของ รายได้ที่ พนักงานได้รับในแต่ละเดือนปรับให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ เหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับผิดชอบ สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิตของครอบครัวและ
สภาวะเศรษฐกิจ และเป็ นธรรมเมื่อเปรี ยบเทียบกับงานหรื อองค์การอื่นๆ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับประชากรหรื อกลุ่มตัวอย่าง ที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
คล้ายกันแต่มีขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ข้ ึน
2. ควรทดสอบค่าเชิ งสถิติแบบใหม่ เช่น การใช้ค่าความสัมพันธ์เป็ นรายข้อ (Pearson correlation) เพื่อ
ให้ผลมีความละเอียดมากขึ้น
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กรุ งเทพ.
สมยศ แย้มเผื่อน. (2551). ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานปฏิบัตกิ าร บริษทั เอเชีย
มารีน เซอร์ วสิ จากัด (มหาชน). สารนิพนธ์ บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการ) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
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ปัจจัยเชิงสาเหตุทมี่ อี ทิ ธิพลต่ อความผูกพันต่ อองค์ กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่
ปฏิบัติงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย
CASUAL FACTORS STUDY INFLUENCING TO ORGANIZATIONAL
COMMITMENT OF GENERATION Y PERSONNEL WORKING IN ENERGY
BUSINESS AND PUBLIC UTILITY IN THAILAND
ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชั ยกุล
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: kanyarat.ti@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาปั จจัยเชิ งสาเหตุที่มีอิทธิ พ ลต่อความผูกพันต่ อองค์ก รของ
บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่ปฏิ บตั ิงานภาคธุ รกิ จพลังงานและสาธารณู ปโภคในประเทศไทย และเพื่อศึ กษา
อิทธิ พลทางตรง อิทธิ พลทางอ้อม และอิทธิ พลรวมของแบบจาลองความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอ
เรชัน่ วายที่ ปฏิ บตั ิงานภาคธุ รกิ จพลังงานและสาธารณู ปโภคในประเทศไทย ผูว้ ิจยั กาหนดกลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่ปฏิบตั ิงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย
จานวน 300 คน ทั้งนี้ ผูว้ ิจัยใช้สถิ ติ ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูลครั้ งนี้ มี ดังนี้ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และ ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D.) การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
การวิจยั กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจยั พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองปั จจัยเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่ ปฏิ บตั ิงานภาคธุ รกิ จพลังงานและ
สาธารณูปโภค ในประเทศไทย พบว่า ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 8.77 ที่ช้ นั แห่งความเป็ นอิสระ (Degrees
of Freedom) 11 มีค่าความน่าจะเป็ นเข้าใกล้ 1 (p = 0.64291) นัน่ คือ ค่าไค-สแควร์ ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และค่า
ดัชนี วดั ระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่าดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 1.00
และ .96 ตามลาดับ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่วา่ โมเดลการวิจยั สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลรวม (TE) สู งสุ ดต่อความผูกพันต่อองค์กร (CORG) คือ องค์ประกอบด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร
(LEAD) มีค่าอิทธิ พล เท่ากับ .63 รองลงไปคือ องค์ประกอบด้านความพึงพอใจในงาน (JSAT) และองค์ประกอบ
ด้านบรรยากาศองค์กร (OCLI) มีค่าอิทธิ พล เท่ากับ .38 และ .37 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาอิทธิ พลทางตรง (DE) พบว่า
องค์ประกอบด้านความพึงพอใจในงาน (JSAT) มีอิทธิ พลทางตรงสู งสุ ดต่อความผูกพันต่อองค์กร (CORG) มีค่า
อิ ทธิ พล เท่ ากับ .38 รองลงไป คื อ องค์ประกอบด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร (LEAD) และองค์ประกอบด้าน
บรรยากาศองค์กร (OCLI) โดยมีค่าอิทธิ พล เท่ากับ .32 และ .31 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาอิทธิ พลระหว่างปั จจัย
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พบว่า ปั จจัยเชิงสาเหตุ สามารถอธิ บายความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์กร ได้ร้อยละ 84.00 (R2 = 0.84) และ มี
สมการโครงสร้าง คือ CORG = 0.38(JSAT) + 0.31(OCLI) + 0.32(LEAD)
คาสาคัญ : ปั จจัยเชิงสาเหตุ ความผูกพันต่อองค์กร บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ภาคธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค

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

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การสร้างความผูกพันให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรนั้น เป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิง่ ที่ผบู ้ ริ หาร จาเป็ นต้อง
มีการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของตนเอง ทั้งนี้ เนื่ องจากความผูกพันต่อองค์กรครอบคลุมมากกว่าความพึง
พอใจในงานที่ทา ด้วยเหตุน้ ี เอง จึ งถือได้ว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็ นกุญแจสาคัญที่ จะคอยผูกมัดบุคลากรให้
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ปฎิบตั ิงานและร่ วมงานกับองค์กรไปนานที่สุด นอกจากนี้ แล้วความผูกพันต่อองค์กรยังมีความมัน่ คงมากว่าความ
พึงพอใจในงาน โดยความผูกพันต่อองค์กรนั้นจะพัฒนาอย่างช้าแต่จะคงอยู่อย่างมัน่ คงโดยจะทาหน้าที่ เป็ น
แรงผลักดันและแรงจูงใจให้บุคลากรทางานอุทิศตนเพื่อองค์กร ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรเกิดความรู ้สึกอึด
อัดใจ ไม่สบายใจหรื อไม่พึงพอใจต่องานที่ตนเองทาแล้ว บุคลากรเหล่านั้นจะไม่มีความจงรักภักดีต่อองค์กรและ
ไม่มีความผูกพันต่อองค์กร ส่งผลให้บุคลากรหล่านั้นลาออกจากองค์กรไป ผลกระทบที่ตามมาคือ ทาให้งานล่าช้า
ลง หยุดชะงัก ขาดความต่อเนื่ อง และหากพิจารณาอีกแง่มุมหนึ่ ง การที่องค์กรมีการลาออกของบุคลากรสู ง เป็ น
การสู ญเสี ยภาพพจน์ที่ดีขององค์กรและจะส่ งผลกระทบต่อความเชื่ อมัน่ และความมัน่ คงของบุคลากรที่ ยงั คง
ทางานอยูด่ ว้ ย โดยบุคลากรที่มีอตั ราการลาออกมากที่สุดคือ บุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย หรื อ Y Generation
หรื อ Gen-Y หรื อ Why Generation : ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกิดในช่วง พ.ศ. 2523 – 2537 (ค.ศ.1980 – 1994) มีอายุระหว่าง 22
- 36 ปี เป็ นคนรุ่ นใหม่ที่มีความกล้าแสดงออก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่สนใจต่อคาวิจารณ์ มีความมัน่ ใจในตัวเอง
สู ง ชอบทางานทางลัด สะดวก รวดเร็ ว และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสูง โดยคนกลุ่มนี้ ตอ้ งการความ
ชัดเจนในการทางานว่าสิ่ งที่ทามีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไรตลอดจนชอบทางานเป็ นทีม และต้องการ
ค่าตอบแทนที่ สูงด้วยเช่นกัน ในขณะเดี ยวกันคนกลุ่มนี้ จะมีความผูกพันต่อองค์กรน้อยมาก (สานักวิทยบริ การ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สืบค้นข้อมูลจาก www.km-oas.csc.ku.ac.th เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559) ทั้งนี้ จาก
ผลการสารวจของเฮร์กรู๊ ป ที่ได้ทาการสารวจอัตราการลาออกของพนักงาน ในปี 2558 ของภาคธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค พบว่า มีอตั ราการลาออกของพนักงานสู งถึง 18.9% และตาแหน่งที่ลาออกมากที่สุดคือ ตาแหนง
วิศวกร โดยบุคลากรที่ลาออก จะมีอายุอยูใ่ นช่วง 22 – 36 ปี ซึ่ งเป็ นบุคลากรกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย (สื บค้นข้อมูล
จาก www.haygroup.com เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจัยจึ งสนใจที่ จะศึ กษาปั จจัยเชิ งสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่ปฏิบตั ิงานภาคธุ รกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย โดย
ผลการวิจยั ที่ได้ในครั้งนี้ ทาให้องค์กรธุรกิจได้แบบจาลองความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย
ที่ปฏิบตั ิงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย ที่จะสามารถทาให้บุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์กรของตนเองมากยิ่งขึ้น และผลการวิจัยที่ ได้ยงั สามารถลดการลาออกของบุคลากรได้ นอกจากนี้ แล้ว
ผลการวิจยั ที่ ได้ในครั้งนี้ ทาให้องค์กรธุ รกิ จในประเทศไทย สามารถนาผลการวิจยั ที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางการ
พัฒนาและเสริ มสร้างบุคลากรให้มีความผูกพันต่อองค์กรมากยิง่ ขึ้นอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาปั จจัยเชิ งสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่
ปฏิบตั ิงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย
(2) เพื่อศึกษาอิทธิ พลทางตรง อิทธิ พลทางอ้อม และอิทธิ พลรวมของแบบจาลองความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่ปฏิบตั ิงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย
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3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่
วายที่ปฏิบตั ิงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องมีตวั แปรที่เกี่ยวข้อง 4 ตัวแปรได้แก่ ตัวแปรด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ตัวแปรด้านบรรยากาศองค์กร
ตัวแปรด้านความพึงพอใจในงาน และตัวแปรด้านความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งแต่ละตัวแปรมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ปัจจัยด้ านภาวะผู้นาของผู้บริหาร จากแนวคิดของ Yukl (2002) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสัมพันธ์ ภาวะผูน้ ามุ่งการเปลี่ยนแปลง
2. ด้ านบรรยากาศองค์ กร จากแนวคิด ทฤษฎีของ Stringer (2002) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 6
องค์ประกอบ ได้แก่ โครงสร้างองค์กร มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ความรับผิดชอบ การได้รับการยอมรับ การ
ได้รับการสนับสนุน ความยึดมัน่ ผูกพัน
3. ด้ านความพึงพอใจในงาน จากแนวคิดของ Baron & Greenberg (2000) ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ย่อยได้แก่ นโยบายองค์กร ลักษณะงาน คุณสมบัติของบุคคล
4. ด้ านความผูกพันต่ อองค์ กร มาจากแนวคิด ทฤษฎีของ Steers (1977) ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย
3 องค์ประกอบ ได้แก่ การยอมรับองค์กร การใช้ความสามารถเพื่อองค์กร ความต้องการเป็ นสมาชิกขององค์กร

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั : เรื่ อง “ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
กลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่ปฏิบตั ิงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย”
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ ก ษาปั จจัยเชิ ง สาเหตุที่มี อิทธิ พ ลต่ อความผูก พันต่อ องค์ก รของบุ คลากรกลุ่ มเจเนอเรชั่นวายที่
ปฏิ บัติ ง านภาคธุ ร กิ จ พลัง งานและสาธารณู ป โภคในประเทศไทยในครั้ งนี้ ใช้วิ ท ยาการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research Methodology) โดยนาข้อมูลเชิ งประจักษ์จากประสบการณ์ จริ งมาตรวจสอบกับกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดขึ้นจากหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่ปฏิบตั ิงานภาคธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภคที่จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมี จานวน 37 บริ ษทั มีบุคลากรทั้งสิ้น 32,021
คน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) ทั้งนี้ เหตุผลที่ผวู ้ ิจยั เลือกศึกษาเฉพาะบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่
ปฏิบตั ิงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค เนื่ องจากบุคลากรที่ปฎิบตั ิงานภาคธุรกิจนี้ มีอตั ราการลาออกสูง
ถึง 18.9 % (สื บค้นข้อมูลจาก www.haygroup.com เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559)
กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่ปฏิบตั ิงานในระดับปฏิบตั ิการ
ขึ้ นไป ของภาคธุ รกิ จพลังงานและสาธารณู ปโภคในประเทศไทยเท่านั้น และการวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้ทาการ
พิจารณาถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) โดย
การใช้เครื่ องมือทางเทคนิคสถิติ Structural Equation Modeling (SEM) การกาหนดอัตราส่วนกลุ่มตัวอย่างตามกฎ
แห่งความชัดเจน (Rule of Thump) ตามข้อเสนอของแฮร์และคณะ (Hair ; et al. 1998) ที่นกั สถิติวเิ คราะห์ตวั แปร
พหุนิยมใช้คือ ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้ ซึ่งผูว้ จิ ยั มีตวั แปรสังเกตได้ตามโมเดลจานวน 15
ตัวแปร ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมจานวน 300 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่
วายที่ปฏิบตั ิงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องมีตวั แปรที่เกี่ยวข้อง4 ตัวแปรได้แก่ ตัวแปรด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ตัวแปรด้านบรรยากาศองค์กร ตัว
แปรด้านความพึงพอใจในงาน และตัวแปรด้านความผูกพันต่อองค์กร
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “ ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่
ปฏิบตั ิงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย” ครั้งนี้ ใช้วทิ ยาการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative
Research Methodology) ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั
บุคลากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 300 คน
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
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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 บัติ ง านอยู่ภ ายในภาคธุ ร กิ จ พลัง งานและสาธารณู ป โภคในประเทศไทย ที่ เ ป็ นกลุ่ ม ตัว อย่า ง ทั้ง นี้ ผูว้ ิจัย
ดาเนินการติดตามครั้งที่ 2 และ 3 โดยวิธีการต่างๆ โดย ส่งแบบสอบถามไปให้ใหม่ โทรศัพท์สอบถาม และติดตาม
ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ที่สุด
3. ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 300 ฉบับ แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลในลาดับต่อไปโดย
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากกรอบแนวความคิดการวิจยั ที่กล่าวไว้ในข้างต้น สามารถวิเคราะห์และเขียนในรู ปของโมเดลที่ใช้ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างได้ดงั นี้
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ทาการใช้วิธีการทดสอบโมเดลแบบใช้ค่าสังเกต (Observe Variables) และทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดิบจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จานวน 300 คน ผลการทดสอบพบว่าโมเดลที่มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีดชั นี ความกลมกลืน ดังรู ปที่ 2 และตารางที่ 1 พิจารณาตามเกณฑ์ของ Hair et al.(2006)
และ Diamantopoulos and Siguaw (2000)
ตารางที่ 1 ดัชนีความกลมกลืนของโมเดลที่ปรับแล้ว ( N = 300 คน)
ค่ าดัชนี
เกณฑ์ พจิ ารณา
ค่ าสถิตใิ นโมเดล
Not Significant
2
2=8.77 p-value=0.64291 df=11
GFI
≥ 0.90
1.00
AGFI
≥ 0.90
0.96
NFI
> 0.90
1.00
IFI
> 0.90
1.00
SRMR
< 0.05
0.0053
RMSEA
< 0.07
0.000
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รู ปที่ 2 ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่ปฏิบตั ิงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย (N=300 คน)
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ของโมเดลปั จจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก รของบุ ค ลากรกลุ่ ม เจเนอเรชั่น วายที่ ป ฏิ บัติ ง านภาคธุ ร กิ จ พลัง งานและ
สาธารณูปโภคในประเทศไทย
ตัวแปรผล
CORG
LEAD
OCLI
JSAT
ตัวแปรเหตุ TE IE DE TE
IE DE TE
IE DE TE
IE
LEAD
.63 .31 .32
OCLI
.37 .06 .31
JSAT
.38 - .38 .81
.81 .18
.18
Chi-Square = 8.77, df=11 , p = 0.64291,GFI = 1.00 , AGFI = .96, RMSEA = .000 ; TE = IE+DE

DE
-

จากรู ปที่ 2 และตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติ 2 = 8.77, df = 11, p-value = 0.64291, RMSEA = 0.000,
GFI= 1.00, AGF I= 0.96 สรุ ปได้ว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลรวม (TE) สู งสุ ดต่อความผูกพันต่อองค์กร (CORG) คือ
องค์ประกอบด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร (LEAD) มีค่าอิทธิ พล เท่ากับ .63 รองลงไปคือ องค์ประกอบด้านความ
พึงพอใจในงาน (JSAT) และองค์ประกอบด้านบรรยากาศองค์กร (OCLI) มี ค่าอิ ทธิ พล เท่ ากับ .38 และ .37
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาอิทธิ พลทางตรง (DE) พบว่า องค์ประกอบด้านความพึงพอใจในงาน (JSAT) มีอิทธิ พล
ทางตรงสูงสุดต่อความผูกพันต่อองค์กร (CORG) มีค่าอิทธิพล เท่ากับ .38 รองลงไป คือ องค์ประกอบด้านภาวะ
ผูน้ าของผูบ้ ริ หาร(LEAD) และองค์ประกอบด้านบรรยากาศองค์กร (OCLI) โดยมีค่าอิทธิ พล เท่ากับ .32 และ
.31 ตามลาดับ เมื่ อพิจารณาอิ ทธิ พลระหว่างปั จจัยในตารางที่ 2 ประกอบกับรู ปที่ 2 พบว่า ปั จจัยเชิ งสาเหตุ
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สามารถอธิ บายความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์กร ได้ร้อยละ 84.00 (R2 = 0.84) และ มีสมการโครงสร้าง
ดังต่อไปนี้ CORG = 0.38(JSAT) + 0.31(OCLI) + 0.32(LEAD)

5. สรุ ปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่ อ ง“ปั จจัย เชิ งสาเหตุที่มี อิทธิ พ ลต่ อความผูก พันต่อ องค์ก รของบุ คลากรกลุ่ม เจเนอเรชั่นวายที่
ปฏิ บัติงานภาคธุ รกิ จพลังงานและสาธารณู ป โภคในประเทศไทย” ครั้ งนี้ สามารถสรุ ปผลการวิจัยเพื่ อ ตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี้
วัตถุประสงค์ การวิจยั ที่ 1 เพื่อศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
กลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่ปฏิบตั ิงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทย
การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างปั จจัยเชิงสาเหตุ
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผูก พัน ต่ อ องค์ก รของบุ ค ลากรกลุ่ ม เจเนอเรชั่น วายที่ ปฏิ บัติง านภาคธุ ร กิ จ พลัง งานและ
สาธารณู ปโภคในประเทศไทย กับข้อมูลเชิ งประจักษ์ ซึ่ งเป็ นวัตถุประสงค์ที่สาคัญของการวิจยั ในครั้งนี้ โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ สองจากตัวบ่งชี้ ใหม่ 87 ตัวบ่งชี้ ซึ่ งได้จากสเกลองค์ประกอบที่ สร้ างขึ้น
และองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร ด้านบรรยากาศองค์กร ด้านความพึงพอใจใน
งาน และด้านความผูกพันต่อองค์กร มาทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันอันดับที่สองในครั้งเดียว ซึ่ งได้
แสดงโมเดลลิสเรลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันอันดับที่ สองของปั จจัยเชิ งสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่ปฏิบตั ิงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศ
ไทย ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่ ปฏิ บตั ิงานภาคธุ รกิ จพลังงานและสาธารณู ปโภค ในประเทศไทย พบว่า ค่าไคสแควร์ (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 8.77 ที่ช้ นั แห่งความเป็ นอิสระ (Degrees of Freedom) 11 มีค่าความน่าจะเป็ นเข้าใกล้
1 (p = 0.64291) นัน่ คือ ค่าไค-สแควร์ ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ และค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (GFI) รวมทั้งค่า
ดัชนี วดั ระดับความกลมกลืนที่ ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 และ .96 ตามลาดับ แสดงว่ายอมรับสมมติฐาน
หลักที่วา่ โมเดลการวิจยั สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
วัตถุประสงค์ การวิจยั ที่ 2 เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของแบบจาลอง
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่ ปฏิ บตั ิงานภาคธุ รกิ จพลังงานและสาธารณู ปโภคใน
ประเทศไทย
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลรวม (TE) สู งสุ ดต่อความผูกพันต่อองค์กร (CORG) คือ องค์ประกอบด้านภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริ หาร (LEAD) มี ค่าอิ ทธิ พล เท่ ากับ .63 รองลงไปคื อ องค์ประกอบด้านความพึงพอใจในงาน (JSAT) และ
องค์ประกอบด้านบรรยากาศองค์กร (OCLI) มีค่าอิทธิพล เท่ากับ .38 และ .37 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรง
(DE) พบว่า องค์ประกอบด้านความพึงพอใจในงาน (JSAT) มีอิทธิ พลทางตรงสู งสุ ดต่อความผูกพันต่อองค์กร
(CORG) มี ค่ า อิ ท ธิ พ ล เท่ า กับ .38 รองลงไป คื อ องค์ป ระกอบด้า นภาวะผู ้น าของผู ้บ ริ ห าร (LEAD) และ
องค์ประกอบด้านบรรยากาศองค์กร (OCLI) โดยมีค่าอิทธิพล เท่ากับ .32 และ .31 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาอิทธิ พล
ระหว่างปั จจัย พบว่า ปั จจัยเชิ งสาเหตุ สามารถอธิ บายความแปรปรวนของความผูกพันต่อองค์กร ได้ร้อยละ 84.00
(R2 = 0.84) และ มีสมการโครงสร้าง คือ CORG = 0.38(JSAT) + 0.31(OCLI) + 0.32(LEAD)
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6.อภิปรายผล
ผลการวิจัย ปั จจัยเชิ งสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่
ปฏิบตั ิงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศไทยครั้งนี้ มีขอ้ ค้นพบที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
องค์ ประกอบหลักภาวะผู้นาของผู้บริหาร
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน ด้านภาวะผูน้ า และ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของ
โมเดลด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร พบว่า องค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลภาวะผูน้ า ที่ประกอบด้วย
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน ภาวะผูน้ าแบบมุ่งความสัมพันธ์ และภาวะผูน้ ามุ่งการเปลี่ยนแปลง มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
องค์ ประกอบด้ านบรรยากาศองค์กร
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน ด้านวัฒนธรรมองค์การและผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของโมเดลด้านบรรยากาศองค์กร พบว่า องค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลบรรยากาศองค์กร ที่
ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ความรับผิดชอบ การได้รับการยอมรับ การได้รับการ
สนับสนุน และความยึดมัน่ ผูกพัน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
องค์ ประกอบด้ านความพึงพอใจในงาน
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้านความพึงพอใจในงานและผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ ง
ยืนยันของโมเดลด้านความพึงพอใจในงาน พบว่า องค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลความพึงพอใจใน
งาน ที่ ประกอบด้วย นโยบายองค์กร ลักษณะงาน และคุ ณสมบัติของบุคคล มี ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์
องค์ ประกอบด้ านความผูกพันต่ อองค์ กร
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้านความผูกพันต่อองค์กร และผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันของโมเดลด้านความผูกพันต่อองค์กร พบว่า องค์ประกอบย่อยแต่ละองค์ประกอบในโมเดลความผูกพันต่อ
องค์กร ที่ประกอบด้วย การยอมรับองค์กร การใช้ความสามารถเพื่อองค์กร และความต้องการเป็ นสมาชิกของ
องค์กมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
ผลการวิจยั ครั้งนี้ช้ ีให้เห็นองค์ประกอบที่สาคัญของความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่
วายที่ ปฏิ บตั ิงานภาคธุ รกิ จพลังงานและสาธารณู ปโภคในประเทศไทย ดังนั้น จึ งเป็ นแนวทางให้ผูบ้ ริ หารของ
องค์กรธุรกิจนาไปใช้ในการพัฒนา ทั้งนี้ผบู ้ ริ หารขององค์กรควรแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผูน้ าในลักษณะ
ที่ เ ป็ นมิ ต รภาพความไว้ว างใจซึ่ งกัน และกัน และความอบอุ่ น ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นระหว่ า งผู ้บัง คับ บัญ ชาและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และจะต้องถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ และกระตุน้ ทางด้านความคิดต่างๆให้แก่สมาชิก
อย่างต่อเนื่ องและเป็ นระบบ และผูบ้ ริ หารขององค์กรธุ รกิ จ ควรกาหนด นโยบาย และแนวทางการทางานที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรซึ่งเป็ นปั จจัยที่มุ่งเสริ มให้บุคลากรสามารถทางานเป็ นทีมได้
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในกลุ่มช่วงอายุ
ต่างๆ เพื่อนาผลการวิจยั ที่ได้ มาใช้ในการลดการลาออกของบุคลากร และนาผลการวิจยั ที่ได้มากาหนดนโยบาย
ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานและเพิ่มความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรให้มากยิง่ ขึ้นด้วย

8. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจยั เรื่ องปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชัน่
วายที่ ป ฏิ บัติ ง านภาคธุ ร กิ จ พลัง งานและสาธารณู ป โภคในประเทศไทย ผู ้วิ จัย ขอกราบขอบพระคุ ณ ผู ้ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษา ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ ตรวจแก้ไขงานวิจยั นี้
และติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่าเสมอ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุ ณ ศู นย์ส่งเสริ มและพัฒนางานวิจยั มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ที่ ได้มอบทุ นสนับสนุ นงานวิจยั
ปี งบประมาณ 2558 ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่ายิง่ ของท่าน ปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือวิจยั จน
ได้เครื่ องมือที่มีคุณภาพ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ ยงั ไม่ได้เอ่ยนามที่ ได้มีส่วนร่ วมให้งานวิจยั ชิ้ นนี้ เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ 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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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการธารงรักษาพนักงานในบริ ษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย)
จากัด (2) เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการธารงรักษาพนักงานในบริ ษทั เอบี พี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด
เครื่ องมื อในการเก็ บรวบรวมข้อมู ล เป็ นแบบสอบถาม มี ความเชื่ อมั่นเท่ ากับ 0.979 กลุ่ มตัวอย่างในการวิจัยคื อ
พนักงานบริ ษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 280 คน สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบที และ การทดสอบ เอฟ (การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว) ผลการวิจยั พบว่า (1) การธารงรักษาพนักงานภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง (2)
ปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ และระดับการศึกษามีผลต่อการธารงรักษาพนักงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : การธารงรักษาพนักงาน

ABSTRACT
The purposes of this research are (1) to study of employees retention in ABP CAFÉ (THAILAND)
CO.,LTD. (2) to study demographic affect employees retention in ABP CAFÉ (THAILAND) CO.,LTD. The
methodology of this research by using questionnaire as a toll to collect data. The reliability for testing questionnaire
is 0.979. The sample size in this research 280 employees in ABP Cafe (Thailand) CO.,LTD. Data analysis by frequency,
percentage, average, standard deviation, t-test and F-test (One Way ANOVA). Result from this research found
(1) employees retention overall was the medium level (2) personal factors as follows sex and education affect
employees retention at 0.05 statistical significance.
KEYWORD: Employees Retention
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บทนา
ปั จจุบนั นี้ การแข่งขันทางธุ รกิ จและสภาพแวดล้อมต่างๆ ทาให้องค์การจึ งต้องผลิตบุคลกรที่ มีคุณภาพ ซึ่ ง
เป็ นปั จจัยที่ สาคัญเพื่อที่ จะสร้างความแตกต่างที่ สาคัญสาหรับองค์กร ได้แก่ บุคคลหรื อพนักงาน ซึ่ งจัดให้เป็ น
ทรัพยากรที่สาคัญในบริ ษทั ส่ วนมาก หนึ่ งในองค์ประกอบที่สาคัญและมีประสิ ทธิ ภาพของการจัดการทรัพยากร
มนุษย์น้ นั ยังคงเป็ นการธารงรักษาพนักงานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ (Ololube, 2005) ดังนั้นปั จจัยที่จะสามารถส่ งเสริ ม
ให้เกิ ดการรั บรู ้ และตอบสนองของพนักงานต่อเป้ าหมายให้องค์กรได้ประสบความสาเร็ จนั้นก็คือ แรงจู งใจ
(Motivation) ซึ่ งจะแสดงการเปรี ยบเทียบกับพนักงานในองค์กรว่า พนักงานคนหนึ่ งจะปฏิบตั ิงานด้วยความตั้งใจ มี
ความขยันกระตือรื อร้น และ รับผิดชอบกับงานที่ตวั เองทา แต่ในทางกลับกันพนักงานอีกคนมีความเฉื่ อยชา ทางาน
ไปวันๆไม่ขยันและกระตือรื อร้น การกระทานี้มากจากล้วนมากจาก แรงจูงใจ (Motivation) ของแต่ละบุคคล
ดังนั้นการพยามยามในการรักษาพนักงานให้อยูก่ บั องค์การและป้ องกันการลาออกหรื อสู ญเสี ยพนักงาน จึงมี
ความสาคัญอย่างมากในปั จจุ บัน เพื่อที่ จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การณ์ จะต้องธารงรั กษาพนักงานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด เพื่อให้การธารงรักษาทรัพยากรมนุ ษย์ดาเนิ นไปอย่างได้ผลต่อเนื่ อง องค์
การณ์จะต้องวิเคราะห์และทาความเข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริ งของปั ญหาการดูแลเก็บรักษาบุคลากรแล้วนามากาหนด
แผนงานกลยุทธ์และวิธีการรับมือที่ เกิ ดขึ้นได้อย่างเหมาะสมเพื่อป้ องกันการสู ญเสี ยพนักงานไปก่อนระยะเวลาที่
สมควรซึ่งนับเป็ นการสูญเสี ยที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น
จากที่กล่าวไปแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าการธารงรักษาทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก สาหรับ องค์
การณ์ จึงทาให้ผูว้ ิจยั มี ความสนใจเลื อกศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการธารงรักษาทรั พยากรมนุ ษย์ให้คงอยู่กบั
องค์การอย่างยัง่ ยืน เนื่ องจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั ได้ส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการขององค์
การณ์ ดังนั้นองค์การต้องปรั บเปลี่ ยนพัฒนาด้านการบริ หารทรั พยากรมนุ ษย์ ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่ ง ต่ อ
ความสาเร็ จขององค์การ โดยผลที่ได้จากการศึกษาองค์การณ์สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์
ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการธารงรักษาพนักงาน ที่มีคุณค่าให้คงอยูก่ บั องค์การตลอดไป
ด้วยเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงต้องการที่จะศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการธารงรักษาพนักงานในบริ ษทั เอบีพี
คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการที่เกี่ยวของกับการ
ธารงรักษาพนักงานให้มีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลต่อองค์กรณ์มากยิง่ ขึ้น

กรอบแนวคิดทฤษฎี
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของ ศิริวรรณ เสรี รัตน และคณะ (2552) Belch and
Belch (1993) และแนวคิ ดทฤษฎี เกี่ ยวกับการธารงรั กษาพนักงาน ตามแนวคิ ดของ ศิ ริพงษ์ สุ นทรวัฒกิ จ (2554)
Taunton,Krampitz & Wood (1989) แนวคิด ของ Eric (2003) และแนวคิดของ Berger & Berger (2004)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ ได้ศึกษาลักษณะส่ วนบุ คคลที่ มีผลต่อการธารงรั กษาพนักงาน พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและปั จจัยเกื้อหนุนในการทางานของพนักงานราชการ สานักงานสหกรณ์จงั หวัด ใน
เขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (อลิสา เลขะวัฒนะ, 2553) ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
ภูมิลาเนาตามขนาด ของจังหวัด และขนาดของจังหวัดที่ ป ฏิ บัติงานแตกต่างกัน จะมี ปัจจัยจูงใจในการทางาน
แตกต่างกัน และปั จจัยจูงใจในการทางาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปั จจัยเกื้ อหนุนในการทางานของพนักงาน
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ราชการ สานักงานสหกรณ์จงั หวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ชูเกียรติ ยิม้ พวง
(2554) ที่ศึกษา แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงาน ของพนักงานบริ ษทั บางกอกกล๊าส จากัด โรงงานจังหวัดปทุมธานี
พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ และการศึกษาที่ต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจการปฏิบตั ิงานต่างกัน และมีความสัมพันธ์
กับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ฐิยากาญจน์ ศิลารักษ์ (2554) ได้ศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานโรงพยาบาล
ไทยอินเตอร์ มหาสารคาม พบว่า อายุ และสายปฏิ บตั ิงานที่ แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานไม่แตกต่ างกัน
ประสบการณ์ ทางานที่ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทวี ทอง
อยู่ (2556) ได้ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อแรงจู งใจในการปฏิ บัติงาน ของพนักงานบริ ษทั เคซี อี อี เ ลคโทรนิ ส จากัด
(มหาชน) พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีผลกระทบต่อปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุน อายุงานที่แตกต่างกัน มีผลกระทบ
ต่อปั จจัยจูงใจ แต่ไม่มีผลกระทบต่อปั จจัยค้ าจุน วุฒิการศึ กษาที่ แตกต่างกัน ไม่มีผลกระทบต่อปั จจัยจูงใจ แต่มี
ผลกระทบต่อปั จจัยค้ าจุน และตาแหน่งที่แตกต่างกัน มีผลกระทบต่อปั จจัยจูงใจ แต่ไม่มีผลกระทบต่อปั จจัยค้ าจุน
ราตรี ปรางทอง (2557) ได้ศึกษา แนวทางในการธารงรักษาพนักงานของ บริ ษทั เอ็นเอสแก็ส แอลพีจี จากัด พบว่า
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน อัตราเงินเดือน และอายุงานที่ต่างกัน ไม่ส่งผลต่อการลาออก
ของพนักงาน
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว สามารถทาเป็ นกรอบแนวคิดได้ดงั ภาพประกอบ
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4.อายุการทางาน
5.ระดับของการศึกษา
6.รายได้ต่อเดือน

การธารงรักษาพนักงานของ
บริษัทเอบีพี

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1. เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ ส่งผลต่อการธารงรักษาพนักงานของบริ ษทั เอบี พี คาเฟ (ประเทศไทย)
จากัด จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาการธารงรักษาพนักงานของบริ ษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
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สมมติฐานในการศึกษา
ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อายุการทางาน ระดับของการศึ กษา รายได้ต่อเดื อน ที่
ต่างกัน ส่ งผลต่อการธารงรักษาพนักงาน ของบริ ษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
แตกต่างกัน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ( Quantitative Research) ซึ่งได้เก็บข้อมูลการวิจยั ในระหว่าง เดือน
เมษายน ถึงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประชากรเป็ นบุคลากรระดับพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการและหัวหน้าพนักงาน
ฝ่ ายปฏิ บัติการปี พ.ศ.2559 ของบริ ษทั เอบี พี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 750 คน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane,
1973 : 125 อ้างในยุทธ ไกยวรรณ์ , 2553 : 79) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 280 คน ทาการสุ่ มตัวอย่างแบบ
บังเอิ ญ (Accidental Sampling) เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการศึ กษาครั้ งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งผูว้ ิจัยได้
ศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง นามากาหนดขอบเขตเนื้ อหาแบบสอบถามโดยจาแนกออกเป็ น 2
ส่ วนดังนี้ ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ
เพศ อายุ สถานภาพ อายุการทางาน ระดับของการศึกษา รายได้ต่อเดือน ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการธารง
รักษา พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วไปทดลองใช้ (Try out) จานวน 30 ชุด เพื่อ
น ามาค านวณหาค่ าความเชื่ อมันของแบบสอบถาม ด้วยค่ าสัมประสิ ทธิ อ ัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
Coeffieient)ได้เท่ากับ 0.979 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และใช้สถิติ t-test และ F-test (ANOVA) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื อจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการ
จัดการมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ไปยังบริ ษทั เอบีพีคาเฟ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ รวบรวม
ข้อมูลกับพนักงานและหัวหน้าพนักงาน ระดับปฏิบตั ิการจากบริ ษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด

สรุ ปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเป็ นเพศหญิง มีจานวน 166 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.30 มีอายุ 21-30 ปี มีจานวน 94
คน คิดเป็ นร้อยละ 33.60 มีสถานภาพเป็ นโสด มีจานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.80 มีอายุการทางาน 2-5 ปี มี
จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00 มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี มีจานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 มี
รายได้ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท มีจานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.60 และมีตาแหน่งของการทางานเป็ นระดับ
พนักงานมากกว่า มีจานวน 188 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.10 ตามลาดับ
การธารงรักษาพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.91 โดยความภาคภูมิใจ
ที่ ได้เข้าเป็ นพนักงานขององค์กร เห็ นด้วยในระดับสู งที่ สุ ด อยู่ในระดับเห็ นด้วยปานกลาง มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.22
รองลงมาคือ ความรู ้สึกถึงว่ามีคุณค่าในตัวเอง และเป็ นส่วนหนึ่ง มีความสาคัญ ต่อองค์กร, ความพยายามโน้มน้าวให้
เพื่อนร่ วมงาน ทางานอย่างเต็มที่เพื่อ ความก้าวหน้าขององค์กร, คิดว่าองค์กรนี้ถือเป็ นองค์กรที่ดีที่สุดที่น่าทางานด้วย
, ความคิดว่าจะทางานในองค์กรนี้ ไปตลอดจนกว่า เกษียณ อยูใ่ นระดับเห็นด้วยปานกลางทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09,
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3.05, 2.97, 2.62 และ 2.54 ตามลาดับ โดยและจะตอบ “ปฏิเสธ” หากมีองค์กรอื่นมาชักชวนให้ไปร่ วมงานด้วยโดยเสนอ
ค่าตอบแทนที่สูงกว่า เห็นด้วยต่าสุด อยูใ่ นระดับเห็นด้วยปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.54
ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ดเห็ นของพนักงานระดับปฏิ บัติการ ที่ มี ต่ อ การธารงรั กษาพนักงานฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลที่มีผล 2 ตัวแปร สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงานและหัวหน้าพนักงานระดับปฏิบตั ิการ
ที่มีต่อการธารงรักษาพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ จาแนกตามเพศ และระดับการศึกษา
เพศ

ปัจจัยส่ วนบุคคล

t
-3.656

การธารงรักษาพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

P
0.000*

ระดับการศึกษา
F
P
3.417
0.018*

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของพนักงานและหัวหน้าพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการ ที่มีต่อการธารงรักษาพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ โดยรวม พบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้าน
เพศและระดับการศึ กษา ที่ มีผลต่อการธารงรั กษาพนักงานฝ่ ายปฏิ บตั ิการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เนื่องจาก P น้อยกว่า 0.05 ซึ่งสอดคล้อองกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการธารงรักษาพนักงาน จาแนกตามระดับการศึกษา เป็ น
รายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Mothod)
ระดับการศึกษา ต่ากว่า ป.ตรี
2.95
ต่ากว่า ป.ตรี
2.71
ป.ตรี
สูงกว่า ป.ตรี
ระดับการศึกษา 3.01
3.65
อื่น ๆ (ปวช/
ปวส)
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความคิดเห็น

X

S.D.
1.00
0.81
0.91
1.19

ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี อื่น ๆ
0.24072
0.05948 0.69499
0.30021 0.93571*
0.63551
-

จากตารางที่ 2 พบว่า มีจานวน 1 คู่ คือการศึกษาระดับปริ ญญาตรี กบั ระดับการศึกษาอื่น ๆ (ปวช./ปวส/) ที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นพบว่าไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 3 สรุ ปผลการศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการธารงรักษาพนักงานของบริ ษทั เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย)
จากัด จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับ
ปฏิเสธ

ตัวแปร
ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
อายุการทางาน
ระดับของการศึกษา
รายได้ต่อเดือน








จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของพนักงานและหัวหน้าพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการ ที่มีต่อการธารงรักษาพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ โดยรวม พบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้าน
เพศ และระดับการศึ กษา มี่มีผลต่อการธารงรักษาพนักงานฝ่ ายปฏิ บตั ิการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เนื่องจาก P น้อยกว่า 0.05 ซึ่งสอดคล้อองกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

อภิปรายผล
ด้านเพศ จากผลการศึกษา พบว่า เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการธารงรักษาพนักงานแตกต่างกัน อาจ
เป็ นเพราะว่า นอกจากความแตกต่างของสรี ระและพละกาลังแล้ว ยังมีลกั ษณะที่แตกต่างกันโดยสิ้ นเชิง คือ เรื่ อง
ของสมองและจิตใจ เช่น (1) ผูช้ ายมีความสามารถในการจดจาและความมีเหตุ มีผล ได้ดีกว่าผูห้ ญิง (2) ผูห้ ญิงมี
ความสามารถทางด้านการติดต่อสื่ อสารดี กว่าผูช้ าย (3) ผูห้ ญิงคิดเร็ วกว่าผูช้ าย (4) ผูช้ ายมีสัญชาตญาณของของ
รุ นแรงมากกว่าผูห้ ญิง (5) ผูห้ ญิงใช้อารมณ์ตดั สิ นมากกว่าผูช้ าย (6) ผูช้ ายเครี ยดและจริ งจังกับปั ญหาต่าง ๆ มากกว่า
ผูห้ ญิง (Castle, 1913) แต่ในการทางานเพศหญิงจะคิดและคานึงถึงงานที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั มากกว่าเพศชาย และคิด
อยูเ่ สมอว่าหากลาออก หรื อถูกไล่ออกจากงาน คงจะหางานใหม่ทาได้ยาก ซึ่งต่างจากเพศชาย ที่คิดว่าหากลาออก หรื อ
ถูกไล่ออกจากงาน คงจะหางานใหม่ทาได้ไม่ยาก อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงซึ่ ง
เป็ นพนักงานในธุรกิจอาหารเครื่ องดื่มและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่เพศหญิงสนใจ และใส่ใจ
มากกว่าเพศชาย ทาให้ธุรกิ จอาหารเครื่ องดื่ มและผลิ ตภัณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับสุ ขภาพนี้ นิ ยมใช้พนักงานเพศหญิง
ปฏิบตั ิงานมากกว่าเพศชาย และเป็ นเหตุพนักงานที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการธารงรักษาพนักงานแตกต่าง
กัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ ต้ งั ไว้ และยังสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ อลิสา เลขะวัฒนะ (2553) ได้
ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและปั จจัยเกื้ อหนุ นในการทางานของ พนักงานราชการ สานักงานสหกรณ์
จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ คคลด้า น เพศ ระดับ การศึ ก ษา สถานภาพสมรส
ภูมิลาเนาตามขนานของจังหวัด และขนาดของจังหวัดที่ ปฏิ บตั ิ งานแตกต่างกัน จะมี ปัจจัยจูงใจในการทางาน
แตกต่างกัน อาจกล่าวได้วา่ ในปั จจุบนั สิ ทธิ ในเรื่ องเพศแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลย เพราะการเปลี่ยนแปลง
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ในด้านสังคมวัฒนธรรม แต่ก็ยงั มีความแตกต่างในพฤติกรรมระหว่างของเพศชายและเพศหญิงอยูไ่ ม่นอ้ ย เพศชาย
มักจะมีความสนใจรายละเอียดต่าง ๆ หรื อมีความละเอียดอ่อน ไม่เท่ากับ เพศหญิงและ เพศหญิงแต่มีการตัดสิ นใจที่
เด็ดขาดและแน่นอนกว่า ดังนั้นจึงเป็ นเหตุให้เพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการธารงรักษาพนักงาน แตกต่างกัน
ราตรี ปรางทอง (2557) ได้ศึกษาเรื่ องแนวทางการธารงรักษาพนักงานของบริ ษทั เอ็นเอสแก๊สแอลพีจี จากัด พบว่า
เพศหญิ ง อายุร ะหว่า ง 28-34 ปี สถานภาพโสด ระดับ การศึ ก ษาที่ ปริ ญญาตรี หรื อ เที ย บเท่ า ต าแหน่ ง งานเป็ น
พนักงาน อัตราเงินเดือน 10,001 – 15,000 บาทและอายุงานน้อยกว่าหรื อเทียบเท่า 5 ปี ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ภาพรวมในระดับปานกลาง จากระดับความพึงพอใจปั จจัยทั้ง 5 ด้าน พบว่าระดับความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับปาน
กลาง 5 รายการ ประกอบด้วย ปั จจัยด้านสังคม รองลงมาคื อ ปั จจัยด้านความต้องการพื้นฐาน ปั จจัยด้านการ
ยอมรับ-ยกย่องปั จจัยด้านความมัน่ คงปลอดภัย และปั จจัยด้านความสาเร็ จพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลทางด้านเพศอายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน อัตราเงินเดือนและอายุงานที่ต่างกันไม่มีผลต่อการลาออกพนักงานของ
บริ ษทั เอ็นเอสแก๊ส แอลพีจี จากัด
ด้านอายุ จากผลการศึกษา พบว่า อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการธารงรักษาพนักงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็ นไปตามสมมติ ฐานการวิจัยที่ ต้ งั ไว้ แต่ก็ยงั สอดคล้องกับงานวิจัยของ อลิ สา เลขะวัฒนะ (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและปั จจัยเกื้อหนุนในการทางานของ พนักงานราชการ สานักงานสหกรณ์จงั หวัด ใน
เขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน มีปัจจัยจูงใจการทางานไม่แตกต่างกัน อาจ
กล่าวได้ว่า การทางานในแต่ละองค์การ มี ความหลากหลายของวัย การทางานย่อมต้อง มี การประสานงาน และ
ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญสู่ รุ่นต่อไปผ่านระบบการกากับติดตาม นอกจากนั้นลักษณะการทางาน ยังมีมาตรฐานการ
ทางานของหน่วยงาน มีระบบการตรวจสอบคุณภาพงาน มีการกาหนดความรับผิดชอบชัดเจนแตกต่างกันไปใน
แต่ละองค์การ ดังนั้นจึงเป็ นเหตุให้อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการธารงรักษาพนักงาน ไม่แตกต่างกัน
ด้านสถานภาพสมรส จากผลการศึ กษา พบว่า สถานภาพสมรสต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่อการธารงรักษา
พนักงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ ต้ งั ไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ จรรยา ใจเดช
(2554) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พบว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคลต่างกันด้านเพศ สถานภาพ สถานภาพของการทางาน ระยะเวลาการปฏิ บตั ิงานและเงิ นเดื อน
ต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานไม่ต่างกัน อาจกล่าวได้วา่ สถานภาพสมรส มีส่วนสาคัญต่อการตัดสิ นใจของ
บุคคล คนโสดจะมีอิสระทางความคิดมากกว่าคนที่แต่งงานแล้ว การตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ จะใช้เวลาน้อยกว่าคนที่
แต่งงานแล้ว เนื่ องจากไม่มีภาระผูกพัน หรื อคนที่ตอ้ งอยูใ่ นความรับผิดชอบมากเท่ากับคนที่แต่งงานแล้ว แต่การ
ตัดสิ นใจต่างๆ ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั สถานภาพการสมรสเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ อายุ และปั จจัย
แวดล้อมอื่ น ๆ อี กหลายอย่าง ดังนั้นจึ งเป็ นเหตุให้สถานภาพสมรสต่ างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่อการธารงรั ก ษา
พนักงานไม่แตกต่างกัน
ด้านอายุการทางาน จากผลการศึกษา พบว่า อายุงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการธารงรักษาพนักงาน
ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ จรรยา ใจเดช (2554)
ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน ของบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พบว่า ปั จจัยส่ วน
บุคคลต่างกันด้านเพศ สถานภาพ สถานภาพของการทางาน ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และเงินเดือน ต่างกัน มีผลต่อ
แรงจูงใจในการทางานไม่ต่างกัน อาจกล่าวได้วา่ อายุงานเป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะและความเชี่ยวชาญใน
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งานนั้น ๆของพนักงาน พนักงานที่มีอายุงานมากและพนักงานใหม่ ได้ทางานอยูร่ ่ วมกันเกิดการถ่ายทอดความรู ้ และ
ประสบการณ์ อีกทั้งพนักงานที่มีอายุตวั หรื ออายุงานมาก แต่เป็ นคนที่ชอบเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ อยูเ่ สมอไม่กลัวเทคโนโลยี
และพร้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นจึ งเป็ นเหตุให้อายุงานต่างกัน มีความคิดเห็ น ต่อการธารงรั กษาพนักงาน
ไม่แตกต่างกัน
ด้านระดับของการศึกษา จากผลการศึกษา พบว่า ระดับของการศึกษาอื่นๆ (ปวช/ปวส) มีความคิดเห็น
ต่อการธารงรักษาพนักงานแตกต่างจากระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ อันเนื่องมาจาก
ระดับอื่นๆ (ปวช/ปวส) เริ่ มต้นจากสภาพทางการเงิ นของครอบครัวและสังคม ความคิด และพฤติกรรมในการ
ทางานจะมีความอดทนอดกลั้นและมีความมุ่งมัน่ ทุ่มเทอันเนื่องมาจากอาจจะไม่ได้มีโอกาสในทางด้านการศึกษา
ในระดับปริ ญญาตรี ดงั นั้นจะต้องพยามยามทุมเท่กบั งานให้เต็มที่ เพื่อหวังจะได้เติบโตเลื่อนตาแหน่งในองค์กร
ต่อไป และในกรณี ถา้ จะจ้างระดับปริ ญญาตรี จะต้องมี (Career Path )เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ อย่าง
ชัด เจน เริ่ ม ต้น ท าต าแหน่ ง งานใดจากนั้น แล้ว จะเติ บ โตไปเป็ นอะไรบ้า งโดยมี ปั จ จัย ที่ ต ้อ งค านึ ง ถึ ง หลักๆ
( jobsDB,2014 ). เช่น (1) ระดับตาแหน่งงาน (2). เป้ าหมายของงาน (3). ขอบเขตของหน้าที่ เพราะเห็นนี้ทาให้เกิด
ข้อเปรี ยบเที ยบระหว่างระดับอื่นๆ (ปวช/ปวส) และระดับปริ ญญาตรี เพราะฉนั้นควรจะมีไว้เพื่อเป็ นการธารง
รั กษาพนักงานไว้ได้นาน ดังนั้นจึ งเป็ นเหตุที่ให้พนักงานมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการธารงรั กษาพนักงานฝ่ าย
ปฏิ บตั ิการ อยู่ในระดับน้อยที่ สุด (กนกพร กาญจน์วฒั กุล , 2551) ทาให้มีความคิด ทัศนคติ และการตัดสิ นใจที่
แตกต่างกัน จึงเป็ นเหตุให้พนักงานที่มีระดับการศึ กษาต่างกัน มีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไป
ตามสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชูเกียรติ ยิม้ พวง (2554) ได้ศึกษาแรงจูงใจที่มีผล
ต่อการปฏิบตั ิงาน ของพนักงานบริ ษทั บางกอกกล๊าส จากัด โรงงานจังหวัดปทุมธานี พบว่า การศึกษาที่แตกต่าง
กัน มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านแตกต่ า งกัน อาจกล่ า วได้ว่า การศึ ก ษาจะท าให้ค นมี ความรู ้ ความคิ ด
ตลอดจนความเข้าใจสิ่ งต่าง ๆ อย่างกว้างขวางลึกซึ้งแล้ว ยังทาให้บุคคลมีศกั ยภาพเพิ่มขึ้น ทาให้เกิดความแตกต่าง
ทางการเรี ยนรู ้ ทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม และการตัดสิ นใจที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้นจึงเป็ นเหตุให้การศึกษาต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการธารงรักษาพนักงาน แตกต่างกัน
ด้านรายได้ต่อเดื อน จากผลการศึ กษา พบว่า รายได้ต่อเดื อนต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่อการธารงรักษา
พนักงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ จรรยา ใจเดช
(2554) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พบว่า ปั จจัย
ส่วนบุคคลต่างกันด้านเพศ สถานภาพสมรส สถานภาพของการทางาน ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานและเงินเดือน ต่างกัน
มีผลต่อแรงจูงใจในการทางาน ไม่ต่างกัน อาจกล่าวได้วา่ รายได้เป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม รายได้
เป็ นเครื่ องมือกาหนดความต้องการของคน ตลอดจนกาหนดความคิด กากับสิ่ งต่าง ๆ และพฤติกรรมต่าง ๆ รายได้
ของบุคคลจะกระทบพฤติกรรมการบริ โภค และการตัดสิ นใจ แต่การตัดสิ นใจต่าง ๆ ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั รายได้เพียง
อย่างเดียวเท่านั้น ยังขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยแวดล้อมอื่นๆอีกมากมายหลายอย่าง เช่น การศึกษา หรื ออายุ เป็ นต้น ดังนั้นจึงเป็ น
เหตุให้สถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการธารงรักษาพนักงาน ไม่แตกต่างกัน
ด้านตาแหน่งของการทางาน จากผลการศึกษา พบว่า ตาแหน่งของการทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การธารงรักษาพนักงาน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ ต้ งั ไว้ แต่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ฐิ ยากาญจน์ ศิ ลารั กษ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง แรงจู งใจในการปฏิ บัติ งาน ของพนักงานโรงพยาบาลไทยอิ นเตอร์
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มหาสารคาม พบว่า อายุ สายปฏิ บตั ิงานแตกต่างกัน แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจกล่าวได้ว่าตาแหน่ งของการทางาน ไม่ได้บอกว่าทางานระดับไหน แต่ละ
หน่ วยงานต่างมี ชื่อเรี ยกตาแหน่ งเป็ นของตัวเองแตกต่างกันไป บางตาแหน่ งเป็ นหัวหน้าอาวุโส แต่ทางานไม่
แตกต่างอะไรจากคนที่ไม่มีตาแหน่ งเป็ นหัวหน้าหรื อไม่มีคาว่าอาวุโสต่อท้าย ทาให้เกิ ดความสับสนเรื่ องระดับ
ของตาแหน่งงาน ดังนั้นจึงเป็ นเหตุให้ตาแหน่งของการทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการธารงรักษาพนักงาน
ไม่แตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัยในครั้งนี้
1. การเลื่อนขั้นเงินเดือน ควรให้ความเป็ นธรรมแก่ผทู ้ ี่ทุ่มเทกับงาน เพราะจะเป็ นการสร้างขวัญ กาลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานให้กบั บุคลากรและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั
2 ควรมีการปรับหรื อเลื่อนขั้นตาแหน่งของพนักงานระดับอื่นๆ(ปวช/ปวส)ไปเป็ นหัวหน้างาน ที่ทางาน
อย่างตั้งใจและเต็มที่กบั งานเป็ นการปรับจากภายในองค์กรเพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
ฝ่ ายปฎิบตั ิการ
3. ผู ้บ ริ หารควรให้ ค วามส าคัญ กั บ งานที่ ผู ้ใ ต้บั ง คับ บัญ ชาปฏิ บัติ เ พื่ อ เพิ่ ม ขวัญ และก าลัง ใจแก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
4. บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ดังนั้นผูบ้ ริ หาร ควรให้
ข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรอย่างทัว่ ถึงเพื่อผลในการปฏิบตั ิงานที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ผูบ้ ริ หารควรสร้าง
และปลูกจิ ตสานึ ก/ความรู ้ สึกของบุคลากรเกดความผูกพันต่อองค์การ โดยยอมรั บนโยบายและเป้ าหมายของ
องค์การเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อความสาเร็ จขององค์การ และ พร้อมที่จะอยูก่ บั องค์การต่อไป
5. ผูบ้ ริ ห ารควรให้ความส าคัญ ในเรื่ อ งของเพศชายกับเพศหญิ งควรจะมี ก ารแจกแบบส ารวจความ
ต้องการในการในการทางาน เพื่อให้ทราบและเข้าใจในทัศนคติของเพศที่ ต่างกันอย่างลึ กซึ่ ง เพื่อจะนาไปสู่
ความสาเร็ จขององค์กรต่อไป
ข้ อเสนอแนะการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรวิจยั เรื่ องเดิมนี้ ซ้ าอีกหลาย ๆ ครั้งกับหน่วยงานหรื อองค์การอื่น ๆ เพื่อจะได้ขอ้ มูล ที่กว้างขวางและ
หลากหลายมากขึ้นเนื่องจากข้อมูลและปั จจัยต่าง ๆ ในการศึกษาของแต่ละหน่วยงานนั้นมีความแตกต่างกัน
2. ควรศึกษาวิจยั ตามทฤษฎีอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับปั จจัยค้ าจุน เช่น การศึกษา (Quality
Of Work Life) QWL คุณภาพชี วิตในการทางาน หรื ออาจจะศึ กษาเรื่ อง (Employee Engagement) ความผูกผันของ
พนักงาน อาจส่งผลการวิจยั ที่แตกต่างจากงานวิจยั ครั้งนี้
3. ควรพิจารณาหาวิธีการวิจยั ในลักษณะอื่น เช่น การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก หรื อการ
สนทนากลุ่ ม เพื่ อให้ ได้ข ้อมู ลหลากหลาย ซึ่ งอาจมี ค าอธิ บายแตกต่ างไปจากวิ ธี การวิ จัย แบบส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล
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หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มี ว ตั ถุประสงค์เ พื่ อ ศึ กษา (1) ระดับของประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บัติ งานของพนักงาน
กรณี ศึกษาของ บริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) (2) ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษาของ บริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) เครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็ นแบบสอบถาม มี ความเชื่ อมัน่ (Reliability Coefficient) มี ค่าเท่ ากับ 0.7886 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคื อ
พนักงานบริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จานวน 202 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ t-test , F-test (ANOVA) ผลการวิจยั พบว่า (1) ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน
ของพนักงานภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (2) ปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านอายุงานในบริ ษทั และรายได้ต่อเดือนมีผล
ต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

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

บทนา
ในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว การดาเนิ นธุ รกิ จต่าง ๆพึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อช่ วงชิ งความได้เปรี ยบทางการตลาด
รวมถึงการรักษากลุ่มลูกค้าอันเป็ นกลุ่มลูกค้าหลักให้มีความพึงพอใจในการรับบริ การ และยังคงต้องแสวง หากลุ่ม
ลูกค้ารายใหม่ เพื่อการเจริ ญเติบโตขององค์การในอนาคต อาจต้องมีการคิดค้นหรื อ ใช้วิธีการและกลยุทธ์ที่ดึงดูด
ความสนใจ สนองตอบความต้องการของผูร้ ับบริ การ อันเป็ นการสร้างความได้เปรี ยบในแข่งขันทางธุรกิจ จึงทา
ให้ผบู ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ และหัวหน้างานต้องตระหนักและเตรี ยมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
อาทิเช่น ทางด้านทรัพยากรบุคคล เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็ นทรัพยากรสาคัญต่อองค์การ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานที่จะ
ทาให้องค์การบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายหรื ออาจจะทาให้ องค์การล้มเหลวก็ได้ ในยุคแห่งการแข่งขันที่รุนแรง
นี้ สถานการณ์ที่เรี ยกว่า สมองไหล คงเข้ามามีบทบาท ให้ตอ้ งพิจารณามากขึ้น นั้นจึงเป็ นเหตุที่พึงต้องสร้างความ
มีอุปนิสยั ส่วนบุคคลที่ดีให้กบั บุคลากรในองค์การ ให้เกิดการรักในอาชีพการทางาน พึงพอใจในการทางาน และมี
แรงผลักดันที่ จะพัฒนา สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่ งถ้าหากสิ่ งเหล่านี้ สามารถจะกระทาได้ก็เท่ากับว่าเป็ นการบริ หาร
จัดการโดยเริ่ มต้นจากตัวของพนักงานให้มีทศั นะคติที่ดี และนาความคิดดีๆ ออกมาพัฒนาการทางาน หรื ออาจ
เรี ยกว่า การพัฒนาจากภายใน สู่การพัฒนาสู่ภายนอก
ดังนั้นความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว ข้างต้น จึงทาให้ผวู ้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษา ปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษาของ บริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย)เพื่อนา
ผลวิจัย ไปใช้เ ป็ นแนวทางในการวางแผนระบบการจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้เ หมาะสม กับ องค์ก าร เกิ ด
กระบวนการพัฒนาพนักงานที่มีประสิ ทธิภาพ และสามารถดาเนินงานได้ตรงตามเป้ าหมายของ องค์การ ที่ดีต่อไป

กรอบแนวคิดทฤษฎี
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของ ธานิ น พัฒนครู (2546) และนาริ นทร์ จันทร์
สุ วรรณ (2551) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ตามทฤษฎีของ Peterson and
Plowman (1953,อ้างถึงใน ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ, 2558:29)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ได้ศึกษาลักษณะส่ วนบุคคลที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน พบว่า กนกวรรณ วงศ์จนั ทร์ (2544) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน :
กรณี ศึกษาพนักงานกลุ่มธุรกิจบริ การโทรคมนาคมโทรศัพท์ ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิ งานมี
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุน ในด้านความสาเร็ จในการทางานของบุคคล การได้รับการ ยอมรับนับ
ถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน เงินเดือน สวัสดิการ ความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน สภาพการทางาน นโยบายและการบริ หารคน ความมัน่ คงในงาน การปกครอง
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บัง คับ บัญ ชา ทางด้า นปั จจัย ส่ ว นบุ คคลมี ความสัมพัน ธ์ กับประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ งานในด้า น เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ตาแหน่งงาน อายุการปฏิบตั ิงาน ยกเว้นด้านระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพใน
การปฏิ บตั ิงาน อลิสา เลขะวัฒนะ (2553) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและปั จจัยเกื้ อหนุนในการทางานของ
พนักงานราชการ สานักงานสหกรณ์จงั หวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
เป็ นพนักงานราชการที่ปฎิบตั ิงานในสานักงานสหกรณ์จงั หวัด ในเขต ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จานวน 19จังหวัด
350 คน ผลวิจัยพบว่า ปั จจัยจู งใจในการทางาน มี ความสัมพันธ์เชิ งบวกกับปั จจัยเกื้ อหนุ นในการทางานของ
พนักงานราชการ สานักงานสหกรณ์จงั หวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีนยั สาคัญทางสถิติระดับ 01 และ
พนักงานราชการสานักงานสหกรณ์จงั หวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จะมีปัจจัยจูงใจในการทางานและ
ปั จจัยเกื้อหนุนในการทางานที่แตกต่างกันดังนี้ ด้านปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
ภูมิลาเนาตามขนานของจังหวัด และขนาดของจังหวัดที่ ปฏิ บตั ิ งานแตกต่างกัน จะมี ปัจจัยจูงใจในการทางาน
แตกต่างกัน ส่วนปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน มีปัจจัยจูงใจการทางานไม่แตกต่างกัน ทวี ทองอยู่ (2556)
ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั เคซี อี อีเลคโทรนิ ส จากัด (มหาชน)
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เป็ นประชากรของพนักงานบริ ษทั เคซีอี อีเลคโทรนิส จากัด (มหาชน)
จานวน 80 ท่าน ซึ่ งปฎิ บตั ิงานในปี 2556 ซึ่ งผลวิจยั พบว่า มีระดับของแรงจูงใจสาหรับปั จจัยทั้งสองสองของ
แรงจูงใจที่ได้ค่าเท่ากับ 3.509 ซึ่งอยูใ่ นระดับที่มากและในปั จจัยจูงใจมีค่ารวมเท่ากับ 3.150 อยู่ ในระดับปานกลาง
เมื่อเทียบกบปั จจัยค้ าจุนที่มีค่าเท่ากบ 3.806 อยู่ ในระดับมากดังนั้นจากผลการวิจยั จึงควรปรับปรุ งปั จจัยจูงใจที่มี
ค่าน้อยอยู่ 3ค่ าคือด้านลักษณะงานเท่ากับ 2.695, ด้านการยกย่องเท่ากับ 2.658 และด้านความเจริ ญก้าวหน้าเท่ากับ
2.691 เพื่อระดับปั จจัยจูงใจโดยรวมดีข้ ึนจากระดับปานกลางการทดสอบT-Test, F-Test เพื่อวัดผลกระทบการจูง
ใจพบว่าปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกัน มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในด้าน
ปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุนปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุงานที่แตกต่างกัน มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานในด้านปั จจัยจูงใจ แต่ไม่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในด้านปั จจัยค้ าจุน
ปั จจัยส่วนบุคคลด้านวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในด้าน
ปั จจัยจู งใจ แต่มีผลกระทบต่อแรงจู งใจในการปฏิ บัติของพนักงานในด้านปั จจัยค้ าจุ นปั จจัยส่ วนบุ คคลด้า น
ต าแหน่ ง ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลกระทบต่ อ แรงจู งใจในการปฏิ บัติ ง านของพนัก งานในด้า นปั จจัย จู งใจ แต่ ไ ม่ มี
ผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในด้านปั จจัยค้ าจุน ฐิยากาญจน์ ศิลารักษ์ (2554) ได้ศึกษา
เรื่ อง แรงจูงใจในการปฎิบตั ิงานของพนักงานโรงพยาบาลไทยอินเตอร์มหาสารคาม ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ พนักงานในโรงพยาบาลไทยอินเตอร์ มหาสารคาม จานวน 83 คน โดยการสุ มตัวอย่างแบบอย่าง
ง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับมีค่าความเชื่อมันเท่ากับ .
90 การวิเคาระห์แปรปวนทางเดี ยว (One-Way ANOVA ) กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ดบั 0.5 ผลของการวิจัย
พบว่า ด้านที่ 1 แรงจูงในในการปฎิ บตั ิงานของพนักงานโรงพยาบาลไทยอินเตอร์ มหาสารคาม โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง = 3.08 เมื่อจาแนกเป็ นรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง 9 ด้านเรี ยงจากค่ามากไปน้อย 3 อันดับ
แรก คือ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสาเร็ จในงานและอยูใ่ นระดับน้อย 1 ด้าน คือด้าน
เงิ นเดื อน ด้านที่ 2 เปรี ยบเที ยบแรงจูงใจในการปฎิบตั ิงานของพนักงานโรงพยาบาลไทยอินเตอร์ มหาสารคาม
จาแนกตามอายุ สายปฎิ บตั ิงานแตกต่างกัน โดยรวมพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ ระดับ 0.5
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ด้านที่ 3 เปรี ย บเที ย บแรงจู ง ใจในการปฎิ บัติ ง านของพนักงานโรงพยาบาลไทยอิ น เตอร์ ม หาสารคาม ที่ มี
ประสบการณ์ทางานแตกต่างกัน โดยรวมพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.5 แตกต่าง
กัน 3 ด้าน คือ ด้านลักษณะของงานที่ปฎิบตั ิ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ปัจจัยส่ วนบุคคล

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
1.มิติดา้ นคุณภาพของงาน
2.มิติดา้ นปริ มาณงาน
3.มิติดา้ นเวลา
4.มิติดา้ นค่าใช้จ่าย

1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.อายุงานในบริ ษทั
5.รายได้ต่อเดือน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วัตถุประสงค์
(1) เพื่อศึกษา ระดับของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษาของ บริ ษทั ไนท์แฟรงค์
ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย)
(2) เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษาของ
บริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย)

สมมติฐาน
ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงานในบริ ษทั รายได้ต่อเดือน ที่ต่างกัน ที่มีผลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) แตกต่างกัน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ( Quantitative Research) ซึ่งได้เก็บข้อมูลการวิจยั ในระหว่าง เดือน
พฤษภาคม ถึง เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 ประชากรเป็ นบุคลากรระดับระดับพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการและหัวหน้า
พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการปี พ.ศ.2559 บริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จานวน 300 คน เป็ นฐานในการ
คานวณกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลล่าสุด ของวันที่ 30 เมษายน 2559 การเลือกกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั
ได้แก่ พนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการของ บริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) โดยคานวณได้จากสมการ ของ ยา
มาเน่ (Yamane, 1973: 125 อ้างในยุทธ ไกยวรรณ์,2548:79) กาหนดความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5
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(0.05) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 172 คนตัวอย่าง และเพื่อป้ องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถาม
อย่างไม่สมบู รณ์ จึ งได้ทาการสารองแบบสอบถามเพิ่มอีก 30 ชุ ด รวมแบบสอบถามทั้งสิ้ น 202 ชุ ด ทาการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ ง
ผูว้ ิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง นามากาหนดขอบเขตเนื้ อหาแบบสอบถามโดยจาแนก
ออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้ ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
คาถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงานในบริ ษทั รายได้ต่อเดือน จานวน 5 ข้อ ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน จานวน 8 ข้อ
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา แล้วไปทดลองใช้ จานวน 30 ชุ ด เพื่อนามา
คานวณหาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ อลั ฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coeffieient)
ได้เท่ากับ 0.7886 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และใช้
สถิ ติ t-test, F-test (ANOVA) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจัยขอหนังสื อจากวิทยาลัยบัณฑิ ตศึ กษาด้านการจัดการ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ไปยัง บริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ รวบรวม
ข้อมูลกับ พนักงานระดับฝ่ ายปฏิ บตั ิการและหัวหน้าพนักงานฝ่ ายปฏิ บตั ิการ ของบริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์
(ประเทศไทย) อัตราการตอบกลับคืน ร้อยละ 95 ของ แบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด

สรุ ปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเป็ นเพศชาย มีจานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.90 มีอายุ 29-35 ปี มีจานวน 82
คน คิดเป็ นร้อยละ 40.60 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีจานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.50 มีอายุงานในบริ ษทั
3 ปี ขึ้ นไป แต่ไม่เกิ น 5 ปี มี จานวน 83 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 41.10 และมีรายได้ต่อเดื อน 20,000 – 30,000 บาท มี
จานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.50 ตามลาดับ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.31 โดยด้าน
ด้านคุ ณภาพของงาน เห็ นด้วยสู งที่ สุด อยู่ใ นระดับเห็ นด้ว ยมากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ยเท่ า กับ 43 รองลงมาคื อ ด้าน
ค่าใช้จ่าย ด้านปริ มาณงาน อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุดทั้งหมด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.29 และ 4.28 ตามลาาดับ โดย
ด้านเวลา เห็นด้วยต่าสุด อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24
ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ดเห็ นของพนักงานฝ่ ายปฏิ บัติ ก ารของ บริ ษ ัท ไนท์แ ฟรงค์ ชาร์ เ ตอร์
(ประเทศไทย) ที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล สรุ ปได้ดงั ตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ ที่มีตอ่ ประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) (ภาพรวม)
อายุงานในบริษัท
F
P
16.579
0.000*

ปัจจัยส่ วนบุคคล
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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รายได้ ต่อเดือน
F
P
8.977
0.000*
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน ระดับปฏิบตั ิการ ที่มีต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดยรวม พบว่า พนักงานที่ มีปัจจัยส่ วนบุคคลด้านอายุในงาน และ
รายได้ต่อเดือน มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เนื่องจาก P น้อยกว่า 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน จาแนกตามอายุงานใน
บริ ษทั เป็ นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Mothod)
ระดับ
ความคิดเห็น

อายุงาน
< 1 ปี
ในบริษัท
< 1 ปี
1 > 3 ปี
ด้าน
3 > 5 ปี
คุณภาพของงาน
5 > 10 ปี
10ปี ขึน้ ไป
< 1 ปี
1 > 3 ปี
ด้าน
3 > 5 ปี
ปริ มาณงาน
5 > 10 ปี
10ปี ขึน้ ไป
< 1 ปี
1 > 3 ปี
ด้าน
3 > 5 ปี
ค่าใช้จ่าย
5 > 10 ปี
10ปี ขึน้ ไป
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระดับ
ความคิดเห็น

อายุงาน
< 1 ปี
ในบริษัท
< 1 ปี
1 > 3 ปี
ในภาพรวม
3 > 5 ปี
5 > 10 ปี
10ปี ขึน้ ไป
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

1 > 3 ปี

3 > 5 ปี

5 > 10 ปี

10 ปี ขึน้ ไป

0.18431
0.65686
0.33725
-

0.20241
0.38672*
0.92771*
0.27085*
0.58554
0.24829*
-

0.10000
0.28431
0.10241
0.93000*
0.27314
0.00229
0.68000*
0.35275*
0.09446
-

0.47692
0.29261
*0.67933
*0.57692
0.07692
*0.57994
*0.85079
*0.85308
0.00769
0.32956
*0.57785
*0.67231
-

1 > 3 ปี

3 > 5 ปี

5 > 10 ปี

10 ปี ขึน้ ไป

0.17892
-

0.42922
0.25030*
-

0.41500
0.23608*
0.01422
-

0.16346
*0.34238
*0.59268
*0.57846
-
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน จาแนกตามอายุงานในบริ ษทั เป็ นรายคู่ โดยรวม พบว่า ในภาพรวม มีจานวน 5 คู่ คือ อายุงาน 1 ปี ขึ้นไป
แต่ไม่เกิน 3 ปี กับ 3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี (r = 0.25030) อายุงาน 1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี กับ 5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่
เกิน 10 ปี (r = 0.23608) อายุงาน 1 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ปี กับ 10 ปี ขึ้นไป (r = 0.34238) อายุงาน 3 ปี ขึ้นไป แต่ไม่
เกิน 5 ปี กับ 10 ปี ขึ้นไป (r = 0.59268) และอายุงาน5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ปี กับ 10 ปี ขึ้นไป (r = 0.57846) แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้น พบว่า ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญสาคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน จาแนก ตามรายได้
ต่อเดือนต่างกัน ความคิดเห็นต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานของ บริ ษทั ไนท์แฟรงค์
ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากค่า F-test
ด้านคุณภาพของงาน

รายได้ต่อเดือน
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000

ด้านปริมาณงาน
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
ด้านเวลา
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
ด้านค่ าใช้ จ่าย
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000
รวม

n
8
96
92
6
202
8
96
92
6
202
8
96
92
6
202
8
96
92
6
202

X
4.12
4.40
4.53
3.66
4.43
3.56
4.26
4.39
3.83
4.28
4.25
4.19
4.30
4.16
4.24
3.75
4.26
4.38
4.16
4.29
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S.D.
0.64
0.59
0.50
0.51
0.57
0.94
0.55
0.40
025
0.53
0.37
0.44
0.35
0.25
0.39
0.70
0.45
0.37
068
0.45

df

SS

MS

F

p

3 5.263 1.754
5.764 0.001*
198 60.267 0.304
201 65.530
3 6.474 2.158
8.388 0.000*
198 50.942 0.257
201 57.416
3 0.684 0.228
1.437

0.233

198 31.439 0.159
201 32.124
3 3.349 1.116
5.764 0.001*
198 38.375 0.194
201 41.724
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แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ในภาพรวม
ภายในกลุ่ม
รวม

รายได้ต่อเดือน
10,001-20,000
20,001-30,000
30,001-40,000
40,001-50,000

n
8
96
92
6
202

X
3.92
4.28
4.40
3.95
4.31

S.D.
0.53
0.38
0.23
0.23
0.34

df

SS
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MS

F

p

3 2.852 0.951
8.977 0.000*
198 20.968 0.106
201 23.820

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิงาน จาแนกตามรายได้ต่อเดือนต่างกัน ความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานของ
บริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) พบว่า ภาพรวมรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า ด้าน
คุณภาพของงาน ด้านปริ มาณงาน ด้านค่าใช้จ่าย แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีเพียง
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานด้านเวลาเท่านั้น ที่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญสาคัญทางสถิติ 0.05

อภิปรายผล
ปั จจัยส่ วนบุคคลในเรื่ อง เพศ อายุ การศึ กษา ที่ ต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน กรณี ศึกษาของ บริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) ไม่เป็ นไปตามสมมติ ฐาน ที่ ต้ งั ไว้ หาก
พิจารณาในเรื่ องของ เพศ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ยงยุทธ์ พีพงศ์พิพฒ
ั น์( 2538:77 อ้างในธวินทร์ พัฒนครู ,
2546:114) ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็นว่า เป็ นผลดีต่อองค์กร ในการที่บุคลากรทั้งชายและหญิงมีความพึงพอใจไม่เลื่อมล้ ามาก
น้อยกว่ากัน เพราะความคิดเดิมว่า ผูห้ ญิงควรเป็ นผูต้ ามคงจะไม่ได้รับความพึงพอใจในด้านต่างๆทัดเทียมผูช้ าย
แต่เนื่ องจากปั จจุบนั ชายและหญิงหรื อได้รับการยอมรับเท่าเที ยมกันมากขึ้นในการออกมาทางานนอกบ้าน จึ ง
ส่ งผลให้ความพึงพอใจในด้าน ดังกล่าวทัดเทียมกันด้วย หากพิจารณาในเรื่ องของ อายุ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นาริ นทร์ จันทร์ สุวรรณ (2551) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง ความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลตาบลสามโก้และเทศบาลตายบศาลเจ้าโรงทอง จังหวัดอ่างทอง พบว่า พนักงานที่
มีอายุต่างกัน จะมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ ในการปฏิบตั ิงานในด้านลักษณะการ
ปฏิบตั ิงาน ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และการสร้างขวัญและกาลังใจ
ในการปฏัติงาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพิจารณาของ ศึ กษา สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ชาคริ ต ศรี ขาว (2551) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง ความคิดเห็ นต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงาน บริ ษทั มิสกัน(ไทยแลนด์) จากัด พบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปั จจัยส่ วนบุ คคลในเรื่ อง อายุงานในบริ ษทั ที่ แตกต่าง มี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของ
พนักงาน กรณี ศึกษาของ บริ ษทั ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) เป็ นไปตามสมมติฐาน ที่ต้ งั ไว้ เมื่อพิจารณา
รายละเอียด พบว่า ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริ มาณงาน ด้านค่าใช้จ่าย แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
มีเพียงประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านเวลาเท่านั้น ที่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 แสดงให้
เห็นว่า อายุงานเป็ นสิ่ งแสดงถึงวุฒิภาวะและความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆของพนักงาน คนที่มีอายุงานในบริ ษทั ที่
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นานก็มกั จะมีความ ละเอียดรอบคอบในการตัดสิ นใจ วางแผนการปฏิบตั ิงานในส่ วนงานต่างๆ มีการคิดหาวิธีการ
ป้ องกันในเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้ประสบการณ์ที่ได้ผ่านมาในอดีต ทั้งอาจอาศัยการกระบวนการวิเคราะห์
ถึงความเป็ นไปของ สภาพแวคล้อม ทางเศรษกิ จ การเมืองและสังคม แต่ดว้ ยยุคโลกาภิวตั น์น้ ี ทุก ๆคนสามารถที่ จะ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ทวั่ ทุกมุมโลก มีการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้วเิ คราะห์ ซึ่งมีความแม่นยากว่าการคาดคะเนเหมือนใน
อดี ตที่ ผ่านมา จึ งทาให้องค์การต้องปรับตัวให้บุคคลากรมีความพร้ อมในการปฏิ บตั ิงานสอดรั บการที่ ผลการศึ กษา
พบว่า การที่กลุ่มพนักงานส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ในช่วงอายุ 29-35 ปี ซึ่ งเป็ นวัยที่มีลกั ษณะนิสัยชอบการแสดงออก
มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบถูกบังคับให้อยูก่ รอบ ไม่ชอบอยูใ่ นเงื่อนไข ชอบเสพข่าวสารผ่านช่องทางต่าง
ๆ ที่ หลากหลาย มี อิสระในความคิ ด กล้าซัก กล้าถามในทุ กเรื่ องที่ ตวั เองสนใจ และจากการที่ ยุคนี้ เป็ นยุคที่ มี
เทคโนโลยี เ ข้า มาเกี่ ย วข้อ ง จึ ง ไม่ น่ า แปลกใจที่ ค นกลุ่ ม นี้ จะมี ค วามสามารถในการท างานที่ เ กี่ ย วกับ การ
ติดต่อสื่ อสาร ชอบงานด้านไอที ใช้ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถทาอะไรหลายๆ อย่างได้ในเวลา
เดียวกัน เรี ยกได้วา่ สามารถใช้เครื่ องมือเครื่ องไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว การปฏิบตั ิงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพนั้นก็เป็ น
สิ่ งซึ่ งทาได้ไม่ยาก เพียงการหาข้อมูลต่างๆ แล้วนามาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ วและแม่นยา สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและผูท้ ี่สนใจในสิ นค้าและบริ การได้ ด้วยรู ปแบบของธุรกิจที่เป็ นธุรกิจบริ การที่ตอ้ งมีการ
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า การดูแลคุณภาพของงาน ใส่ ใจในทุกๆรายละเอียดของงาน เพื่อให้ลูกค้ามีความพึง
พอใจสู งสุ ดในการได้รับการบริ การที่มีคุณภาพ โดยผูป้ ฏิบตั ิงานที่เป็ นมืออาชีพ อันจะนามาซึ่ งความสาเร็ จในการ
สร้างความเชื่อมัน่ และไว้วางใจจากลูกค้า และจะเป็ นฐานลูกค้าที่ดีติดตามไปกับบริ ษทั พร้อมกับความประทับใจ
ในการได้รับบริ การตามความปรารถนา ในลาดับต่อๆไป
ปั จจัยส่วนบุคคลในเรื่ อง รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่าง มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
กรณี ศึ กษาของ บริ ษ ัท ไนท์แ ฟรงค์ ชาร์ เ ตอร์ (ประเทศไทย) เป็ นไปตามสมมติ ฐ าน ที่ ต้ งั ไว้ เมื่ อ พิ จ ารณา
รายละเอียด พบว่า ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริ มาณงาน ด้านค่าใช้จ่าย แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
มีเพียงประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านเวลาเท่านั้น ที่ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 แสดงให้
เห็นว่า รายได้ต่อเดือนเป็ นตัวแปรตัวหนึ่ ง ซึ่ งมีความสาคัญในการชี้ วดั ในเรื่ องประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิ งาน
ดังเห็นได้วา่ รายได้น้ นั เปรี ยบเสมือนตัวชี้วดั ความัน่ คงและความสามารถในการปฏิบตั ิงาน หากมีรายได้ที่มากก็
ย่อมแสดงได้วา่ อยูใ่ นองค์การที่ดีมีชื่อเสี ยง มีผลกาไรที่ดี จึงสามารถให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานที่สูง การที่บริ ษทั
มีผลกาไรที่สูงนั้น ส่ วนหนึ่ งก็มาจากประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่สร้างความเชื่อมัน่ และวางวาง
ให้แก่ลูกค้า หากจะพิจารณาในความสามารถของบุคคลแล้ว พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนที่สูงก็จะมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานมาก อันเนื่ องมาจากความละเอียดรอบคอบในการทางาน ซึ่ งใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมา การได้
รับผิดชอบต่อชิ้นงานที่มีความสาคัญ สร้างมูลค่าทางการตลาดได้มาก ตลอดจนการมีแนวความคิดที่จงรักภักดี ต่อ
องค์การ ธารงรักษาไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมการทางานที่ดีและเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยคานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพในมิติ
ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริ มาณงาน และด้านค่าใช้จ่าย เป็ นสาคัญ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชาริ ณี จันทร์ แสง
ศรี (2540:บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานควบคุม
จราจรทางอากาศ ของบริ ษทั วิทยุการบิ นแห่ งประเทศไทย จากัด พบว่า รายได้ เป็ นปั จจัยในการปฏิ บตั ิงานมี
อิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
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ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัยครั้งนี้
ผลการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ สาหรับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนาผลการวิจยั ไปใช้เพื่อพัฒนา
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ดังนี้
1. ผูบ้ ริ หารและหัวหน้างานควรให้ความสาคัญในการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบตั ิให้แก่พนักงาน
ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริ หารงานให้ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลา สร้างความมัน่ ใจให้แก่พนักงานว่า การทางาน
กับบริ ษทั นี้ จะช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา สร้างความท้าทายในการปฏิ บตั ิงานให้แก่
พนักงาน นามาซึ่งการพัฒนาประสิ ทธิภาพในงานสูงสุดต่อไป
2. ผูบ้ ริ หารควรให้ความสาคัญในเรื่ อง อายุงานในบริ ษทั ของพนักงานแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้ทราบและ
เข้าใจในทัศนคติ ที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน อันจะนาไปสู่ความสาเร็ จตามเป้ าหมายขององค์การที่ต้ งั ไว้
3. ความก้าวหน้าในการปฏิ บตั ิงาน หัวหน้างานต้องเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็ นหรื อ
ความสามารถของตนเอง เช่น เมื่อมีกิจกรรมต่างๆต้องส่ งพนักงานเข้ามีส่วนร่ วมทากิจกรรมร่ วมกัน จัดให้มีการ
แข่งขันผลงานกันและมีการให้ของรางวัล เพื่อที่พนักงานจะได้มีกาลังใจในการปฏิบตั ิงานต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการดาเนินการวิจยั ครั้งต่ อไป
1.ควรศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานองค์กรอื่นๆ เช่น องค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจเดียวกัน เพื่อให้สามารถเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน และทราบว่าองค์กร
ที่ เ กี่ ย วข้อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการท างานแตกต่ า งกัน อย่า งไรตลอดจนหาแนวทาง และมาตรการในการสร้ า ง
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพแก่พนักงานเพื่อการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการทางานของพนักงานให้ดี
ขึ้น
2.การบรรยากาศในที่ ทางาน ให้มี การสภาพแวคล้อมท้าทายควรนากรอบแนวคิ ดในด้านอื่ น ๆ ที่ มี
อิ ทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งาน เช่ นปั จจัยจูงใจในการทางาน ปั จจัยด้านบุ คลิ กภาพ มาเพิ่มเติ มใน
ศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึ กษา 1) ระดับความผูกพันของพนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ภาคเหนื อตอนล่าง 2) ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ มีผลต่อความผูกพันของพนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ภาคเหนื อตอนล่าง กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ภาคเหนื อ
ตอนล่าง ทั้งหมด 16 สาขา จานวน 103 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติ ที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติทดสอบที และ เอฟ
ผลการวิจยั พบว่า 1) พนักงานธนาคารธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นต่อความผูกพัน ด้าน
ความผูกพันของพนักงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.64) 2) ปั จจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันมีผลต่อความผูกพันของพนักงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ปั จจัยส่วนบุคคล , ความผูกพันของพนักงาน

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

บทนา
การก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) อย่างเต็มตัว การเปิ ดเสรี ดา้ นการธนาคารภายใต้กรอบ
AEC จะนาไปสู่ การแข่งขันที่เข้มข้นในระบบธนาคารพาณิ ชย์ (ธพ.) ของทุกประเทศสมาชิ ก การรับมือกับการ
แข่งขันที่สูงขึ้นในประเทศ และการขยายธุรกิจไปแข่งขันในต่างประเทศ ภาพรวมการแข่งขันของธนาคารพาณิ ชย์
ในปั จจุบนั ค่อนข้างที่จะแข่งขันรุ นแรงเมื่อเทียบกับอดีต และในอนาคตแนวโน้มการแข่งขันก็จะเพิม่ ขึ้นอีก (รุ่ งพร
เริ งพิทยา, 2559: ออนไลน์)
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ถื อ ว่ า เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ จ ะช่ ว ยผลัก ดัน ให้ อ งค์ก รสามารถด าเนิ น กิ จ การให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพและประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายได้ บุ คลากรขององค์กรจึ งเปรี ยบเสมื อนทรั พยากรที่ มีค่า
มหาศาล ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่องค์กรต้องรักษาและลงทุนเพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีทกั ษะ ความรู ้ให้
เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรในระยะยาว หากองค์กรต้องสู ญเสี ยบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ ย่อม
เท่ากับว่าองค์กรต้องสูญเสี ยทรัพยากรที่มีคุณค่า กล่าวได้วา่ ความผูกพันต่อองค์กรจะมีส่วนเสริ มสร้างให้พนักงาน
พยายามทุ่มเทแรงกายและแรงใจทางาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนทาให้พนักงาน
รู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร รักองค์กร อันจะช่วยลดอัตราการเปลี่ยนงาน การขาดงานและความเฉื่ อยชาในการ
ทางาน ซึ่ งหากพนักงานมีความผูกพันกับองค์กร ย่อมจะใช้ความรู ้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่เพื่อองค์กร แต่ในทางตรงกันข้าม หากพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรต่า จะมีอตั ราการขาดงานสู ง ขาด
ความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงาน ขาดความจงรักภักดีต่อองค์กร รวมถึงการตัดสิ นใจลาออกจากองค์กร ซึ่ งผล
ที่ตามมาก็คือ ความสูญเสี ยขององค์กร การสูญเสี ยพนักงานพร้อมๆ กับการสรรหาคนใหม่ซ่ ึงนับว่าเป็ นปั ญหาที่ยงิ่
มีความสาคัญมากขึ้น จากที่กล่าวไปแล้วจะเห็นได้วา่ ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมีความสาคัญเป็ นอย่าง
มากสาหรับองค์การ จึ งทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจเลือกศึกษา ความผูกพันของพนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
เพื่อดารงรักษาไว้ซ่ ึงการเป็ นสมาชิกภาพขององค์กร และปฏิบตั ิงานให้กบั องค์กรได้ในระยะยาว
ดัง นั้น ผู ้วิ จัย ในฐานะพนัก งานธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) สั ง กัด ส านัก งานเครื อ ข่ า ยสาขา
(พิษณุ โลก) จึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษา ความผูกพันของพนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ภาคเหนื อ
ตอนล่าง โดยนาผลการศึ กษาดังกล่าว เพื่อเป็ นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผน และปรับปรุ งกระบวนการในการ
บริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ และออกแบบคุ ณ ลัก ษณะเบื้ อ งต้น ของงานให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ และพัฒ นาระดับ
ความสัมพันธ์ของบุคลากรให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรมากยิง่ ขึ้น

กรอบแนวคิดทฤษฏี
การวิจัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจัย ได้ศึก ษา ความผูกพัน ของพนักงาน ตามแนวคิ ด ของ The Gallup Organization
(สุรัสวดี สุวรรณเวช, Employee Engagement ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ, 2555: ออนไลน์)
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่ ได้ศึกษาลักษณะส่ วนบุคคลที่ มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน พบว่า
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรที่ ปฏิบตั ิงานประจาสาขาของธนาคารไทยพาณิ ชย์ในจังหวัดจันทบุรี พบว่า
พนักงานธนาคารที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่าง
กัน (วชิรญา บัวเกสร 2554) ความสัมพันธ์ระหว่างความสุ ขในการทางานกับความผูกพันของพนักงานโรงแรม
ปทุมวัน ปริ๊ นเซส พิณทิ พย์ วิจิตรธนสาร (2556) พบว่า อัตราเงิ นเดื อนที่ แตกต่างกัน มีผลต่อความสุ ขในการ
ทางาน และความผูกพันของพนักงานไม่แตกต่างกัน รัตนา จาลองศิลป์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ความผูกพันองค์การ
ของพนักงานธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษาระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน และตาแหน่งของพนักงานต่างกันมีความผูกพันองค์การแตกต่างกัน นอกจากนั้นยังพบว่า บรรยากาศ
องค์การมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันองค์การของพนักงาธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) กลุ่มจังหวัดราชบุรี
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้องนามาสร้างกรอบแนวความคิดสาหรับ
การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1.
2.
3.
4.

- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- อายุงาน
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ความผูกพันของพนักงาน
ด้านความต้องการพื้นฐาน
ด้านการสนับสนุนทางการบริ หาร
ด้านสัมพันธภาพ
ด้านความก้าวหน้าในงาน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาความผูกพันของพนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ภาคเหนือตอนล่าง
2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัยส่ ว นบุ คคลที่ มีผ ลต่อ ความผูกพัน ของพนัก งานธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน)
ภาคเหนือตอนล่าง

สมมติฐานการศึกษา
ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน
มีผลต่อความผูกพันของพนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ภาคเหนือตอนล่างแตกต่างกัน
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร พนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน ) ภาคเหนื อตอนล่าง จานวนทั้งสิ้ น 139 คน (สาย
งานทรัพยากรบุคคลและองค์กร ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) 13 กรกฎาคม2559 :ออนไลน์)
กลุ่มตัวอย่ าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้โดยใช้สูตรของ ( Taro Yamane, 1973 : 125 ) ประชากรทั้งหมด 139
คน กลุ่มตัวอย่างของประชากรในการศึกษาเท่ากับ 103 คน โดยทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาด้วย
วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling )
เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง ส ารวจ ซึ่ งจะใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ย วกับข้ อ มู ลทั่ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม และข้อ มู ล ทั่ว ไปในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อจาแนกตัวแปรส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ต่อ
เดือน ซึ่งมีจานวนคาถามทั้งหมด 6 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบวัดระดับความผูกพันของพนักงาน เป็ นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ มีจานวน 12 ข้อ เป็ นชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับของลิเคอร์ท (Likert Scale) แบ่ง
ความผูกพันของพนักงานออกเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านความต้องการพื้นฐาน ด้านการสนับสนุนทางการบริ หาร ด้าน
สัมพันธภาพ ด้านความก้าวหน้าในงาน
การหาค่ าความเชื่ อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม วิธีการวัดความสอดคล้องภายในด้วย
สัมประสิ ทธิ์ ( Cronbach’ s Alpha , 1951) พบว่า ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม จานวน 103 ชุด เท่ากับ 0.924
เมื่อพิจารณาค่าความเชื่อมัน่ จาแนกด้านความผูกพันของพนักงาน มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.888
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม ไปยังธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับพนักงานทุก
ระดับจากธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) อัตราการตอบกลับคืน ร้อยละ 100 ของ แบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1. ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือน
2. ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation)ใช้วิเคราะห์เพื่ออธิ บายความ
ผูกพันต่อองค์กร
สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
1. ค่าสถิ ติ t - test (Independent Sample Test)ในการทดสอบเปรี ยบเที ยบหาค่าความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรที่แบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม คือ เพศ
2. ค่าสถิติ F- test หรื อ One – Way ANOVA ใช้วเิ คราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยต่อไปนี้ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ต่อเดือน
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สรุ ปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาด้านลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) พบว่า
กลุ่มตัวอย่าง 103 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.9 อายุระหว่าง 30 - น้อยกว่า 40 ปี
มีมากที่สุด จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.8 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่โสด จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.5
ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.4 อายุงานระหว่าง 5 - น้อยกว่า
10 ปี ขึ้นไป มีจานวนมากที่ สุด จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.8 รายได้ต่อเดื อน ส่ วนใหญ่อยู่ในช่วง 20,000 น้อยกว่า 30,000 บาท จานวน 34 คิดเป็ นร้อยละ 33.0
ส่ วนที่ 2 ระดับความผูกพันของพนักงานของพนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ผลการศึกษาระดับความผูกพันของพนักงาน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (X = 3.64, SD = 0.74) และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ทั้ง 4 ด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านสัมพันธภาพ (X = 3.71,
SD = 0.74) ด้านความก้าวหน้าในงาน (X = 3.66, SD = 0.80) ด้านการสนับสนุนทางการบริ หาร (X = 3.64, SD =
0.73) ความต้องการพื้นฐาน (X = 3.56, SD = 0.70) ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน จาแนกตามเพศ และระดับการศึกษา ที่มีต่อ
ความผูกพันของพนักงาน ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ความผูกพันของพนักงาน

ระดับการศึกษา
F
5.806

P
0.004

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของพนักงาน ที่ มีต่อความผูกพันของ
พนักงาน โดยรวม พบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา มีผลต่อความผูกพันของพนักงานอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากค่า P น้อยกว่า 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันของพนักงาน จาแนกตามระดับการศึกษา
เป็ นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ( Scheffe’s Mothod )
ระดับการศึกษา
ค่ าเฉลีย่
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
3.67
0.0863
1.14361*
ปริ ญญาโท
3.59
1.05729*
ปริ ญญาเอก
2.53
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 2 พบว่า มี จานวน 2 คู่ คื อ ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี กบั ปริ ญญาเอก และปริ ญญาโทกับ
ปริ ญญาเอก ที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นพบว่า ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 3 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา
เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
การศึกษา

สมมติฐานการศึกษา
สมมติฐาน ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพัน
ของพนักงานธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) แตกต่างกัน
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- อายุงาน
- รายได้ต่อเดือน



ไม่ เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
การศึกษา







จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลพบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคล ที่ มีผลต่อความผูกพันของพนัก งาน
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, อายุงาน, รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความผูกพัน ของพนักงานไม่แตกต่างกัน และระดับการศึ กษาที่ แตกต่างกันมี ผลต่อความผูกพันของพนักงาน
แตกต่างกัน

อภิปรายผล
เพศ
เพศ ของพนักงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันโดยรวมของพนักงานไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไป
ตามสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประภาพรรณ พิยะ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ หน่ ายงานที่ปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อ
องค์กร อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องด้วยสังคมปั จจุบนั เปิ ดกว้างมากขึ้น การยอมรับในความสามารถ
ของบุคคล สิ ทธิ เสรี ภาพในการทางาน การตัดสิ นใจ และมีโอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพเท่าเทียมกัน แม้วา่ จะ
แตกต่างกันทางเพศแต่ไม่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน จึงทาให้เพศหญิงและเพศชายมีความผูกพันต่อองค์กร
ไม่แตกต่างกัน
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อายุ
อายุ ของพนักงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันโดยรวมของพนักงานไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไป
ตามสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประภาพรรณ พิยะ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ อายุ หน่ ายงานที่ปฏิบตั ิงาน มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อ
องค์กร อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเนื่ องด้วย วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยซึ่ งกัน
และกัน และพนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของอย่างเคร่ งครัด ในด้านการให้บริ การเน้นให้บริ การด้วยใจ
และให้ความสาคัญกับลูกค้าเหมือนคนในครอบครัว สะท้อนให้เห็นถึงการทางานอย่างมีความสุ ขและเกิดความ
ผูกพันต่อองค์กร ไม่วา่ อายุของพนักงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันไม่แตกต่างกัน
สถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส ของพนักงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันโดยรวมของพนักงานไม่แตกต่างกัน
ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชญานิ ช พิชยั จุมพล (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งคุ ณ ภาพชี วิต ในการท างานกับ ความสุ ข ของพนัก งานธนาคารออมสิ น ภาค 3 พบว่า
สถานภาพสมรส และอายุในการทางานจนถึงปั จจุบนั ที่แตกต่างกัน จะมีความผูกพันไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะองค์กรเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถ และทางานร่ วมกันได้ ไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานภาพใด โดย
ธนาคารธนชาตมีการจัดสวัสดิ การพนัก งานอย่างเหมาะสม และยุติธรรม ทาให้พนักงานเกิ ดความพึงพอใจ ที่
องค์กรสามารถตอบสนองตามความต้องการได้และเกิ ดความผูกพันต่อองค์กรอย่างยัง่ ยืน ดังนั้นสถานภาพของ
พนักงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันโดยรวมของพนักงานไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา
ระดับการศึ กษา ที่ แตกต่างกันมี ผลต่อความผูกพันโดยรวมของพนักงานแตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั ที่ ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วชิ รญา บัวเกสร (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานประจาสาขาของธนาคารไทยพาณิ ชย์ในจังหวัดจันทบุรี พบว่า พนักงานธนาคารที่
มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน รัตนา จาลองศิลป์ (2554) ได้ศึกษาเรื่ อง ความ
ผูกพันองค์การของพนักงานธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) กลุ่มจังหวัดราชบุรี พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และตาแหน่งของพนักงานต่างกันมีความผูกพันองค์การแตกต่างกัน
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ ด้วยการทางานในองค์กรที่มีระดับการศึกษาที่หลากหลายทาให้การคิดวิเคราะห์ หรื อการหา
เหตุผลที่มาสนับสนุน ความต้องการการตอบสนองของแต่ละบุคคลไม่เท่าเทียมกัน ทาให้มีความคิดและทัศนคติ
ทักษะความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ เกี่ ยวกับการทางานในองค์กร ดังนั้นส่ งผลให้พนักงานที่ มีระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันของพนักงานแตกต่างกัน
อายุงาน
อายุงาน ของพนักงาน ที่ แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันโดยรวมของพนักงานไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มนฤดี บุญอานวย (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่
มีผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานบริ ษทั พระราม 3 ฮอนด้าคาร์ส์ จากัด พบว่า พนักงานที่มี ระยะเวลาใน
การปฏิบตั ิงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความสุ ขในการทางาน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ น
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เพราะ องค์กรได้จดั สวัสดิการต่างๆอย่างยุติธรรมให้พนักงานทุกตาแหน่งโดยยึดจากอายุงาน ไม่วา่ อายุงานในการ
ทางานจะมากหรื อน้อย การได้ทางานในหน่ วยงานที่ ดีพนักงานจะมี ความรู ้สึกภาคภูมิใจในองค์กร เกิ ดความ
จงรักภักดี ศรัทธาต่อองค์กร ดังนั้นส่ งผลให้อายุงานของพนักงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อความผูกพันโดยรวมของ
พนักงานไม่แตกต่างกัน
รายได้ ต่อเดือน
รายได้ ต่อเดือน ของพนักงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันโดยรวมของพนักงานไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิณทิพย์ วิจิตรธนสาร (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุ ขในการทางานกับความผูกพันของพนักงานโรงแรมปทุมวัน ปริ๊ นเซส พบว่า อัตรา
เงินเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อความสุขในการทางาน และความผูกพันของพนักงานไม่แตกต่างกัน อาจกล่าวได้วา่
รายได้เป็ นตัวกาหนดการปฏิบตั ิงานซึ่ งระดับรายได้จะมากหรื อน้อย ขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่งงานที่รับผิดชอบ และวัด
จากผลการปฏิ บตั ิงานเพื่อได้ผลตอบแทนที่ ยุติธรรม ทั้งนี้ เป็ นเพราะ องค์กรมีการให้ผลตอบแทนแก่พนัก งาน
สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างเหมาะสม จึงทาให้พนักงานที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน
มีผลต่อความผูกพันโดยรวมของพนักงานไม่แตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัยในครั้งนี้
1. หากองค์กรจ้างพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาระดับสู งกว่าตาแหน่งงานที่รับผิดชอบหรื อสู งกว่าองค์กร
กาหนด ทาให้เกิดต้นทุนอัตราค่าแรงงานเกินมาตรฐานที่กาหนด เช่น พนักงานปฏิบตั ิการควรจ้างระดับปริ ญญาตรี
หรื อตาแหน่งหัวหน้างาน ควรจ้างระดับปริ ญญาโท และจบระดับปริ ญญาเอกควรมีขอ้ ยกเว้นไม่พิจารณาหากเป็ น
ตาแหน่งที่ไม่ใช้ระดับบริ หาร เป็ นต้น
2. สาหรับพนักงานที่มีการศึ กษาระดับสู งขึ้นองค์กรควรมีการปรับเลื่อนตาแหน่งงานให้มีหน้าที่ ความ
รับผิดชอบที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์อย่างต่อเนื่ อง เพราะแรงงานย่อมแสวงหาผลตอบแทนบน
เหตุผลของต้นทุนค่าเสี ยโอกาสที่จะได้รับตามวุฒิการศึกษาในระดับสูงของตน
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หัว ข้อ อื่ น ๆ เช่ น ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน คุ ณ ภาพชี วิต ในการท างาน
ความก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการในการทางาน เป็ นต้น
2. การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถาม ควรมีการศึกษาเชิงบูรณาการ ทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริ มาณ ทาให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกและผลงานวิจยั มีความเที่ยงตรงมากยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์ เพื่ อ ศึ กษา พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การที่ มี อิท ธิ พลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้วิธีการวิจยั
เชิงสารวจด้วยแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ บุคลากร
ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 8,500 คน คานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สู ตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 383 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและสมการถดถอยชนิ ดตัวแปรหลายตัว ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี
ขององค์การมีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ ด้านพฤติกรรม
การให้ความช่วยเหลือ ด้านพฤติกรรมการคานึ งถึงผูอ้ ื่นและด้านพฤติกรรมความสานึ กในหน้าที่ สามารถร่ วมใน
การพยากรณ์ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

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

บทนา
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บัน การเปลี่ ย นแปลงในต่ า งๆ เกิ ด ขึ้ น อย่า งรวดเร็ ว การปรั บ ตัว ให้พ ร้ อ มรั บ กับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมของบุคลากรและองค์การเป็ นสิ่ งสาคัญ การเปลี่ยนแปลงในเชิง
บวก เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้การดาเนินชีวิตพฤติกรรมของคนในองค์การอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสงบสุ ขและทา
ให้ประสิ ทธิ ภาพในปฏิบตั ิงานเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อให้องค์การก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่ องมีศกั ยภาพ
จะต้องมีระบบในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่ดี ซึ่ งจะร่ วมถึงการมีบุคลากรที่ดีในองค์การ เป็ นตัวขับเคลื่อนให้
การด าเนิ น งานบรรลุ ตามเป้ าหมายที่ วางไว้ (พิ ชชา ศุ ภเสถี ย ร,2555) ซึ่ ง ปั จ จุ บัน ในองค์ก ารต่า งๆ จึ ง เริ่ มให้
ความสาคัญด้านทรัพยากรมนุ ษย์เพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากเป็ นทรั พยากรที่ สาคัญในการทาให้นโยบายต่างๆของ
องค์การประสบผลสาเร็ จ นอกจากนี้ การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ยังเป็ นกระบวนการตัดสิ นใจและการปฏิ บตั ิที่
เกี่ ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับในหน่ วยงาน เพื่อให้เป็ นทรัพยากรที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดและส่ งผลสาเร็ จต่อ
เป้ าหมายองค์การ (สุนนั ทา เลาหนันทน์, 2556: 5)
ดังนั้น ในการศึ กษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกประชากรในการวิจยั คือ บุคลากรกรมวิชาการเกษตร ซึ่ งกรม
วิชาการเกษตรได้รับการสถาปนาขึ้น เป็ นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2515
หน่วยงานนี้ มี ประวัติความเป็ นมาที่ยาวนาน นับย้อนหลังไปเมื่อ ปี พ.ศ. 2446 ซึ่ งถือเป็ นการกาเนิ ดกรมวิชาการ
เกษตร ในปั จจุบนั จานวนบุคลากรกว่า 8,500 คน ที่มีความรู ้เฉพาะทางในแต่ละหน่วยงาน ความรู ้ ความชานาญใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากร จึงมีความสาคัญต่อการคงอยูข่ ององค์การ จึงต้องได้รับการดูแลบุคลากรอย่างทัว่ ถึง
ทั้งในด้านของการปฏิบตั ิงาน พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การและประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร ยังมิได้มีการศึกษาค้นคว้า หรื อมีงานวิจยั ที่สารวจเกี่ยวกับบุคลากรในองค์การ
ในด้า นความต้อ งการของบุ ค ลากรในองค์ก าร เพื่ อ ให้เ กิ ด พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก าร และ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อองค์การ ในการที่จะ
พัฒนาและปรับปรุ งการบริ หารงานในองค์การ กาหนดนโยบาย และวางแผนโดยรวมให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
การวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร กรณี ศึกษา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
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ศึกษาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยใช้แนวคิดของ Organ ( 1990 ) ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 5
ปั จจัย คือ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ื่น พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พฤติกรรม
ความสานึกในหน้าที่และพฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ
ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง าน โดยใช้แ นวคิ ด ของ Petersen and Plowman (1989) ซึ่ งแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ปั จจัย คือ คุณภาพของงาน ปริ มาณงาน เวลาและค่าใช้จ่าย
จากการทบทวนงานวิ จัย ที่ ไ ด้ศึ ก ษา พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงาน เมธี ศรี วิริยะเลิ ศกุล (2542) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของ
องค์การกับผลการปฎิบตั ิงาน จาการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับผลการปฎิบตั ิงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ลาวัลย์ พร้อมสุข (2544) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การกับผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานกลุ่มบริ ษทั มินิแบ (ประเทศไทย) จากัด จาการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และสายฝน กล้าเดินดง (2551) ได้
ศึกษาเรื่ อง การส่ งเสริ มพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ เพื่อการพัฒนาไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 18-29 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน จากการ
วิจัยพบว่า พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การมี ความสัมพันธ์กับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของ
บุคลากร เจเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุ งเทพมหานคร สอดคล้องกับ ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัย
ที่ มีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การ และประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรในกลุ่ม
อุตสาหกรรม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรระดับปฏิบตั ิการและระดับเจ้าหน้าที่ของ บริ ษทั ในกลุ่ม
อุตสาหกรรม โดยไม่ทราบจานวนประชากรที่แท้จริ ง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณได้ 384 คน จากการ
วิจัยพบว่า พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรใน
อุตสาหกรรม
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว สามารถทาเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ได้ดงั ภาพประกอบ 1
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์ การ
-

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
- คุณภาพของงาน
- ปริ มาณงาน
- เวลา
- ค่าใช้จ่าย
Petersen and Plowman ( 1989 )

พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
พฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ื่น
พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น
พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่
พฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ
Organ ( 1990 )

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษา พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สมมติฐานของการวิจัย
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การมีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

วิธีดาเนินงานวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้แก่ บุ คลากรกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จานวนประชากรรวม 8,500 คน (ข้อมูลจาก กองการเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร 9 พฤษภาคม 2559) ผูว้ ิจยั ใช้
การคานวณของ Taro Yamane (1967) โดยใช้ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% ระดับความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาด
ตัว อย่า ง 383 คน (วิชิ ต อู่ อ ้น : 2550) ผูว้ ิจัย ใช้การสุ่ มตัว อย่า งแบบแบ่ งชั้นตามสัดส่ ว น ( Proportion Stratified
Random Sampling ) ในการสุ่ ม ตัว อย่ า งการวิ จั ย เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล วิ จั ย ครั้ งนี้ ใช้
แบบสอบถามที่ สร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวกับ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การและประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน โดยดัดแปลงเพื่อให้มีความเหมาะสมกับกรอบแนวคิดในการทา
วิจยั ซึ่งเป็ นรู ปแบบข้อคาถามปลายปิ ด (Close ended Question) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่
1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กร จานวน 23 ข้อ ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน จานวน 16 ข้อ
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) ได้ ค่ า ดั ช นี ความสอดคล้ อ ง หรื อ IOC (Item Objective Congruence) เท่ า กั บ 0.974 น า
แบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแล้วไปทาการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มทดลองซึ่งไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั ในครั้งนี้ ที่มีลกั ษณะการทางานคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา จานวน 30 คน
น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการทดลองใช้แ บบสอบถามมาค านวณหาค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม ซึ่ ง เป็ นการ
คานวณหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟ่ า ครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) จาก
การตรวจสอบค่าความเชื่ อมัน่ พบว่าได้ 0.937 สถิ ติที่ใช้ได้แก่ สมการถดถอยชนิ ดตัวแปรหลายตัว ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั นาหนังสื อขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามและขอข้อมูลจากมหาวิทยาลัยศรี ปทุม เรี ยน
อธิ บดีกรมวิชาการเกษตร ในการขออนุเคราะห์ดาเนิ นการแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูล กรมวิชาการเกษตร
ดาเนิ นงานตามระบบและส่ งแบบสอบถามไปยังหน่ วยงานต่างๆในกรมวิชาการเกษตร โดยกาหนดวัน เวลา ใน
การรั บแบบสอบถามกลับคื น อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ ได้รับกลับคื น ร้ อยละ 100 ของจานวน
แบบสอบถามทั้งหมด จากนั้นตรวจสอบแบบสอบถามที่รับคืนเพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่ จะนาไปใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและนาข้อมูลทั้งหมดเพื่อไปทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
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สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 383 คน ดังนี้
จาแนกตามเพศ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนมากเป็ นเพศหญิง จานวน 264 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.9
และเพศชาย จานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.1 ตามลาดับ
จาแนกตามอายุ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนมากอายุ 31 – 40 ปี จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.8
รองลงมาอายุ 41 – 50 ปี จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.2 รองลงมาอายุ 20 – 30 ปี จานวน 86 คน
คิดเป็ นร้อยละ 22.5 และรองลงมาอายุ 51 – 60 ปี จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.5 ตามลาดับ
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนมากเป็ นระดับปริ ญญาตรี จานวน 211 คน
คิดเป็ นร้อยละ 55.1 รองลงมาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.8 และรองลงมาระดับสู ง
กว่าปริ ญญาตรี จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.1 ตามลาดับ
จาแนกตามตาแหน่งงาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็ นพนักงานราชการ จานวน 248 คน คิด
เป็ นร้อยละ 64.8 รองลงมาข้าราชการ จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.5 และรองลงมาลูกจ้างประจาจานวน 45
คน คิดเป็ นร้อยละ 11.7 ตามลาดับ
จาแนกตามอัตราเงิ นเดื อน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนมากอัตราเงิ นเดื อน 10,001 – 20,000 บาท
จานวน 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.0 รองลงมา 20,001 – 30,000 บาท จานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.2 รองลงมา
30,001 บาทขึ้นไป จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.8 และ รองลงมาไม่พบอัตราเงินเดือนต่ากว่า 10,000 บาท
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ น เพศหญิง คิ ดเป็ นร้ อยละ 68.9 อายุ 31 – 40 ปี คิ ดเป็ นร้อยละ 35.8 ระดับ
การศึ กษา ระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 55.1 ตาแหน่ งงาน พนักงานราชการ คิดเป็ นร้อยละ 64.8 และอัตรา
เงินเดือน 10,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 48.0
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก าร โดยรวมพบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.09 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้านพฤติ กรรมการให้ค วามช่ ว ยเหลื อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ให้ค วามส าคัญ ว่า ตน
ช่วยเหลือให้คาแนะนาปรึ กษาเพื่อนร่ วมงานที่ประสบปั ญหาทั้งในเรื่ องการทางานและปั ญหาส่ วนตัว ด้วยความ
ปรารถนาดีและเต็มใจ มีค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.12
ด้านพฤติ กรรมการคานึ ง ถึ ง ผูอ้ ื่ น พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ให้ค วามส าคัญ ว่า ตนรั ก ษา
ทรัพยากรและทรัพย์สินขององค์การที่ตอ้ งใช้ร่วมกัน มีค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.21 ด้ า น
พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสาคัญ ว่าตนมีความตั้งใจในการที่จะ
พัฒนาการทางานมากกว่าวิจารณ์โดยไม่ทาอะไร มีค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.22
ด้านพฤติกรรมความสานึกในหน้าที่ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญ ว่าหากงานไม่
เสร็ จยินดีที่จะทางานล่วงเวลา มีค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.30
ด้านพฤติ กรรมการให้ความร่ วมมือ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญ ว่าสามารถ
รักษาความลับของหน่วยงานได้ดี ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.32
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ให้ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.97 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ดังนี้
ด้านคุณภาพของงาน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญ ว่าผลงานที่ผ่านมาของตน มี
คุณภาพตามเป้ าหมายที่องค์การกาหนดไว้ ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.99
ด้านปริ มาณงาน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญ ว่าจานวนของผลงานของตนที่
สาเร็ จไป ตรงตามเป้ าหมายที่ตนกาหนดไว้ ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.02
ด้านเวลา พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญ ว่ามีการกาหนดแผนในการทางานในแต่
ละขั้นตอน เพื่อให้งานบรรลุเป้ าหมายตามเวลาที่กาหนด ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.01
ด้านค่าใช้จ่าย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญ ว่าในการทางานสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายให้กบั องค์การได้ เช่น ปิ ดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ฯลฯ ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่สุด ที่ ระดับค่าเฉลี่ย
4.22
ตารางที่ 1 แสดงผลค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความเหมาะสมของการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของ พฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ 5 ด้าน โดยรวมที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
Model
R
R Square
Adjust R
Std.Error of
Square
the Estimate
1
0.771
0.594
0.589
0.32613
จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ 5 ด้าน มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานในระดับสู ง คือ 0.771 ทั้ง 5 ด้าน มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานถึง 59.4 % การ
พยากรณ์ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานจะมีความคลาดเคลื่อนหรื อความผิดพลาดประมาณ 0.32613
ตารางที่ 2 แสดงผลค่าการตรวจสอบ ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ด้านพฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ื่น
ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น ด้านพฤติกรรมความสานึกในหน้าที่และด้านพฤติกรรมการให้ความ
ร่ วมมือ ที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
Model
Sum of
Df
Mean
F
P
Squares
Square
1
Regression
58.706
5
11.741
110.391
0.000
Residual
40.098
377
0.106
Total
98.804
382
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จากตารางที่ 2 พบว่ามี ด้านพฤติกรรมการให้ความช่ วยเหลื อ ด้านพฤติกรรมการคานึ งถึงผูอ้ ื่น ด้าน
พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น ด้านพฤติกรรมความสานึ กในหน้าที่ และด้านพฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ บาง
ตัวสามารถใช้พยากรณ์ ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 3 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ใช้พยากรณ์
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ตัวแปร
Unstandardized
Standardized
Model
T
P
Coefficients
Coefficients
B
Std.Error
Beta
1 Constant
0.748
0.144
5.207 0.000
ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ 0.092
0.041
0.102
2.247 0.025*
ด้านพฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ื่น
0.175
0.053
0.191
3.317 0.001*
ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น
0.063
0.048
0.070
1.299 0.195
ด้านพฤติกรรมความสานึกในหน้าที่
0.133
0.053
0.145
2.514 0.012*
ด้านพฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ
0.330
0.046
0.376
7.217 0.000*
การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ที่ใช้พยากรณ์ประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน พบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ด้าน
พฤติ กรรมการคานึ งถึ งผูอ้ ื่ น ด้านพฤติ กรรมความสานึ กในหน้าที่ และด้านพฤติ กรรมการให้ความร่ วมมื อ
สามารถร่ วมพยากรณ์ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยมีสมั ประสิ ทธิ์การทานาย ร้อยละ
59.4 (R2 = 0.594) และปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน สู งที่ สุด คือ ด้านพฤติกรรมการให้
ความร่ วมมือ (B = 0.330) รองลงมา คือ ด้านพฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ื่น (Beta=0.175) ด้านพฤติกรรมความสานึก
ในหน้าที่ (Beta=0.133) และด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Beta=0.092) ตามลาดับ นัน่ คือ สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้บางส่วนจึงยอมรับสมมติฐาน
จากตารางที่ 3 สามารถเขียนสมการทานายในรู ปของคะแนนดิบได้ ดังนี้
Y = 0.748+ 0.092 (ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ) + 0.175 (ด้านพฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ื่น)
+0.133 (ด้านพฤติกรรมความสานึกในหน้าที่ ) + 0.330 (ด้านพฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ)
ผลการทดสอบนัย ส าคัญ ของสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย ด้ว ยสถิ ติ พ บว่า ด้านพฤติ กรรมการให้ความ
ช่วยเหลือ ด้านพฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ื่น ด้านพฤติกรรมความสานึกในหน้าที่ และด้านพฤติกรรมการให้ความ
ร่ วมมือ สามารถทานายหรื ออธิบายความผันแปรของประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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ค่า B ของ ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ = 0.092 หมายความว่า เมื่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ดี ขององค์การ ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ เพิ่มขึ้น 1 หน่ วย ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานเพิ่มขึ้ น
0.092 หน่วยค่า B ของ ด้านพฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ื่น = 0.175 หมายความว่า เมื่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ ด้านพฤติ กรรมการคานึ งถึ งผูอ้ ื่น เพิ่มขึ้ น 1 หน่ วย ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานเพิ่มขึ้น 0.175
หน่วย ค่า B ของ ด้านพฤติกรรมความสานึกในหน้าที่ = 0.133 หมายความว่า เมื่อพฤติกรรมการเป็ น สมาชิกที่ดี
ขององค์การ ด้านพฤติกรรมความสานึกในหน้าที่ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานเพิม่ ขึ้น 0.133
หน่วย ค่า B ของ ด้านพฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ = 0.330 หมายความว่า เมื่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ ด้านพฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้น 0.330 หน่วย
ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ มีค่า p = 0.025 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน หลัก
H0 ยอมรั บสมมติ ฐานรอง H1 ซึ่ งหมายความว่า ด้านพฤติ กรรมการให้ความช่ วยเหลื อ ส่ งผลต่อการพยากรณ์
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ด้านพฤติกรรมการคานึ งถึงผูอ้ ื่น มีค่า p = 0.001 ซึ่ งน้อยกว่า 0.001 นั่นคือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก H0
ยอมรับสมมติฐานรอง H1 ซึ่ งหมายความว่า ด้านพฤติกรรมการคานึ งถึงผูอ้ ื่นส่ งผลต่อการพยากรณ์ประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน
ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น มีค่า p = 0.195 ซึ่ งมากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐาน หลัก H0
ซึ่งหมายความว่า ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้นไม่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ด้านพฤติกรรมความสานึ กในหน้าที่ มีค่า p = 0.012 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน หลัก
H0 ยอมรั บ สมมติ ฐานรอง H1 ซึ่ ง หมายความว่า ด้า นพฤติ กรรมความสานึ กในหน้าที่ ส่ ง ผลต่ อ การพยากรณ์
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ด้านพฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ มีค่า p = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน หลัก H0
ยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง H1 ซึ่ งหมายความว่ า ด้า นพฤติ ก รรมการให้ ค วามร่ ว มมื อ ส่ ง ผลต่ อ การพยากรณ์
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจยั สามารถสรุ ปผลการทดสอบ ได้ดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลสรุ ปการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน

ผลการทดสอบสมมติฐาน
มีอิทธิพล ไม่มีอิทธิพล

พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การมีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ด้านพฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ื่น
ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น
ด้านพฤติกรรมความสานึกในหน้าที่
ด้านพฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร กรณี ศึกษา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถอภิปรายผล ดังนี้
ผลการศึ ก ษาพบว่า พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ข ององค์การมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงาน ด้านพฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ ด้านพฤติกรรมการคานึงถึง
ผูอ้ ื่นและด้านพฤติกรรมความสานึ กในหน้าที่ สามารถร่ วมในการพยากรณ์ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน กรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
มีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับมากกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับ สายฝน กล้าเดินดง (2551)
ได้ศึกษาเรื่ อง การส่ งเสริ มพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อองค์การ เพื่อการพัฒนาไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางาน พบว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร เจเนอเรชัน่ วาย ในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้จากการศึกษาของ ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ (2556) ที่ได้ศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การและประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
กลุ่มอุตสาหกรรม จากการวิจัยพบว่า พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรม ซึ่ งจากผลการวิจยั ในครั้ งนี้ พบว่า บุ คลากรกรมวิชาการเกษตรนั้น มี
พฤติกรรมในการให้ความร่ วมมือกับองค์การในการรักษาความลับและบุคลากรสามารถให้คาแนะนาที่สร้างสรรค์
กับเพื่อนร่ วมงานเกี่ ยวกับวิธีปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางาน รวมถึง การเข้าร่ วมกิ จกรรมต่างๆ ขององค์การ
ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆขององค์การ บุคลากรต่างมีการแสดงความคิดเห็นต่างๆในการประชุม และ
มักจะเข้าประชุมอย่างสม่าเสมอและตรงเวลา การที่บุคลากรในกรมวิชาการเกษตรมีพฤติกรรมการคานึ งถึงผูอ้ ื่น
ในการสร้างระบบการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้นเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหากับผูอ้ ื่น รวมทั้งระมัดระวังใน
การกระทาของตนเองที่อาจส่ งผลกระทบกับเพื่อนร่ วมงานต่างมีการรับฟั งความคิดเห็นของเพื่อนร่ วมงานและ
รักษาทรัพยากรและทรัพย์สินขององค์การที่ตอ้ งใช้ร่วมกันและในส่ วนของพฤติกรรมความสานึ กในหน้าที่ น้ นั
บุคลากรให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิงานให้ตรงเวลาที่กาหนดไว้ ซึ่ งหากงานไม่เสร็ จบุคลากรยินดีที่จะทางาน
ล่วงเวลา ส่ วนการใช้อุปกรณ์สานักงานบุคลากรมีการใช้ทรัพย์สินขององค์การด้วยความระมัดระวัง ประหยัด
คุม้ ค่าและมักจะใช้ทรัพยากรขององค์การ (อุปกรณ์สานักงานต่างๆ) ในเรื่ องขององค์การเท่านั้น ทาให้บุคลากร
กรมในวิชาการเกษตรมีความรู ้สึกยินดี เมื่อได้รับคาสั่งหรื อมอบหมายงานเพิ่มขึ้น โดยปฏิ บตั ิตามนโยบายและ
กฎระเบียบขององค์การ ให้มีพฤติกรรมในการให้ความช่วยเหลือ ในการปฏิบตั ิงานแทนเพื่อนร่ วมงานที่ไม่ได้มา
ทางานและยังสามารถให้คาแนะนาปรึ กษาเพื่อนร่ วมงานที่ ประสบปั ญหาทั้งในเรื่ องการปฏิ บตั ิงานและปั ญหา
ส่ วนตัว ด้วยความปรารถนาดีและเต็มใจอีกด้วย ส่ งผลทาให้พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การมีอิทธิ พล
ต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัยครั้งนี้
1. ผูบ้ ริ หารควรจะให้ความสาคัญเกี่ยวกับการให้ความร่ วมมือกันของบุคลากรในองค์การด้วยการ จัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริ มกิจกรรมต่างๆในองค์การ ให้มีการทากิจกรรมร่ วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อให้
บุคลากรเกิดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การเพิ่มขึ้น
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2. ผู ้บ ริ ห ารควรจะสนับ สนุ น ความคิ ด เห็ น ที่ ส ร้ า งสรรค์ข องบุ ค ลากรในการให้ค วามคิ ด เห็ น ถึ ง
ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยการให้รางวัลหรื อกล่าวชมอย่างจริ งใจ เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบตั ิต่อไป คือ ให้คาแนะนาที่
สร้างสรรค์กบั เพื่อนร่ วมงานเกี่ยวกับวิธีปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทางานให้ดียงิ่ ขึ้น
3. ผูบ้ ริ หารควรจะสร้างระบบการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดปั ญหากันระหว่าง
บุคลากรในองค์การ มีการจัดประชุมหรื อมีหนังสื อเวียน ถึงเรื่ องที่ทุกคนในองค์การต้องรับทราบ เพื่อให้บุคลากร
รับรู ้และมีการรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน
4. ผูบ้ ริ หารควรจะสร้างทัศนคติที่ดีแก่บุคลากร ด้านความสานึ กถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยปลูก
จิ ตสานึ กให้บุคลากรทาหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ ปฏิ บตั ิงานได้ตรงเวลาที่กาหนดไว้ ให้บุคลากรปฏิ บตั ิตาม
นโยบายและกฎระเบียบขององค์การ เพื่อให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การเพิ่มขึ้น
5. ผูบ้ ริ หารควรจะพัฒนาให้บุคลากรในองค์การ สามารถปฏิบตั ิงานแทนเพื่อนร่ วมงาน หรื อช่วยเหลือ
ให้คาแนะนาปรึ กษาเพื่อนร่ วมงานที่ ประสบปั ญหาในแง่ ของการทางานและการปฏิ บตั ิตวั ในองค์การ เพื่อให้
บุคลากรเกิ ดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การเพิ่มขึ้น และจะทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
มากขึ้นด้วย

ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรทาการศึ กษาองค์การที่มีลกั ษณะงานใกล้เคียงกัน เพื่อเปรี ยบเทียบและนาผลวิจยั ไปใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรในองค์การให้มีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การและมรประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กในองค์การ ประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงาน เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและประสิ ทธิภาพของบุคลากรในองค์การให้เพิ่มขึ้น
3. ควรมีการขอเก็บข้อมูลจากบุคลากรในองค์การแบบเชิงลึก เพื่อความแม่นยาและถูกต้อง เช่น การขอ
สัมภาษณ์บุคลากรถึงพฤติกรรมละประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
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(Reliability) มีค่าเท่ากับ 0.94 และค่าความตรง (Validity) มีค่าเท่ากับ 0.71 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ พนักงาน
พนักงานบริ ษทั ปิ โตรเลียมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุ งเทพมหานครจานวน 260 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติทีเอฟและสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั ผลการวิจยั พบว่า (1) ปั จจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (2) วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้านยกเว้นด้านความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
คาสาคัญ : วัฒนธรรมองค์การ และประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

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

บทนา
เมื่อกล่าวถึง คาว่าวัฒนธรรม (Culture) คนโดยส่ วนใหญ่จะนึ กถึง ลักษณะหรื อพฤติกรรมที่แสดงออก
และสร้างขึ้นด้วยการเรี ยนรู ้จกั กัน และมีพฤติกรรมต่อกันในกลุ่มของตน ซึ่ งวัฒนธรรมจะประกอบไปด้วย ภาษา
ค่านิ ยม ความเชื่อและประสบการณ์ ซึ่ งสัมพันธ์กบั ธรรมเนี ยม วิถีชีวิต การสื่ อสาร และลักษณะอื่น ๆ ที่สังเกตได้
เช่น พิธีกรรม พิธีการ ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งร่ วมกันคิด ร่ วมกันสร้างและนามาใช้ปฏิบตั ิร่วมกันจนเกิด
เป็ นพฤติกรรม ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ แต่วฒั นธรรมดังกล่าวไม่ได้ถูกนามาใช้แค่ในชีวติ ประจาวัน
เท่ า นั้ น แต่ ย ัง มี ก ารน าวัฒ นธรรมต่ า งๆเข้า มาใช้ กั น ภายในองค์ ก าร หรื อที่ เ รี ยกว่ า วัฒ นธรรมองค์ ก าร
(Organizational culture) ซึ่ งมีหน้าที่และวิธีปฏิบตั ิคล้ายกับวัฒนธรรมทางสังคมแต่วฒั นธรรมองค์การนั้นจะเป็ น
ตัวที่องค์การกาหนดขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การเพื่อที่จะทาให้องค์การนั้น
ดาเนิ นไปอย่างบรรลุวตั ถุประสงค์ ปั จจุบนั องค์การแต่ละองค์การมีวฒั นธรรมที่แตกต่างกันออกไป วัฒนธรรม
องค์การนั้นจะเป็ นสื่ อกลางที่ช่วยทาให้สมาชิกในองค์การได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบตั ิตนในองค์การให้ปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน แต่แน่นอนว่าวัฒนธรรมองค์การที่ปฏิบตั ิจะต้องส่ งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้าน
ลบในองค์การ บริ ษทั ปิ โตรเลียมแห่ งหนึ่ ง ในเขตกรุ งเทพมหานคร ถือเป็ นองค์การที่ให้ความสาคัญในเรื่ องของ
วัฒนธรรมองค์การเป็ นอย่างมาก ดังคากล่าวที่ผบู ้ ริ หารได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมองค์การไว้วา่ คือ กุญแจสู่
การพัฒนาศักยภาพอย่างไม่หยุดยั้งดังนี้
1. การเอาใจใส่ต่อลูกค้า ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
2. การมีส่วนรวมในการทางาน
3. การปฏิบตั ิตนตามหลักจรรยาบรรณ
4. การพัฒนางานและปรับปรุ งงานอย่างต่อเนื่อง
เพราะผูบ้ ริ หารมีความคิดว่าควรที่จะปลูกฝังค่านิ ยมองค์การที่ดีให้กบั บุคลากรในองค์การได้ปฏิบตั ิ แต่
อย่างไรก็ตามถ้าบุคลากรบางคนไม่ได้มีความคิดหรื อทัศนคติที่ตรงตามที่ องค์การต้องการ ไม่มีความเข้าใจใน
วัฒนธรรมองค์การและไม่ปฏิบตั ิตามทั้งหมด อาจส่ งผลให้ในองค์การเกิดปั ญหาที่ผบู ้ ริ หารอาจไม่ทราบถึงปั ญหา
ที่แท้จริ งได้ และนาไปซึ่ งการทางานอย่างไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งปั ญหาที่ผวู ้ ิจยั ได้พบบ่อย ๆ คือ พนักงานในไม่มี
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ความร่ วมมื อให้แก่ กันซึ่ งความร่ วมมื อในการปฏิ บตั ิ งาน ถื อเป็ นหัวใจสาคัญในกระบวนการทางานเพราะถ้า
บุคลากรไม่มีการร่ วมมือภายในองค์การงานทั้งหลายก็จะไม่สามารถบรรลุผลได้ อย่างที่ทราบกันองค์การนี้ คือ ผู ้
ให้บริ การด้านพลังงานเชื้อเพลิงในเรื่ องของการให้บริ การลูกค้าเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ธุรกิจเติบโตและเป็ นที่
รู ้ จัก ได้ การประสานงานภายในองค์ก ารหรื อ การแก้ไ ขปั ญ หาให้ กับ ลู ก ค้า อย่า งเร่ ง ด่ ว นเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ใน
กระบวนการทางาน ซึ่ งปั ญหาที่เกิดขึ้นนี้ สามารถวัดได้จากจานวนข้อร้องเรี ยนจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นถึง 10% (ที่มา:
รายงานประจาเดือนสิ งหาคม ทีม Call Center) ซึ่งสอดคล้องกับทีม IT ที่ไม่สามารถปิ ดกรณี ในเรื่ องของการแก้ไข
ปั ญหาข้อมูลลูกค้าภายในระบบได้และปั จจุบนั มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเพราะไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถ
สรุ ปปั ญหาหลักที่เกี่ยวข้องกับการที่บุคลากรในองค์การไม่มีความร่ วมมือ ได้ดงั นี้
1. บุคลากรในองค์การไม่มีการสื่ อสาร และFEEDBACK กลับถึงกันจึ งทาให้ไม่เกิ ดความเข้าใจซึ่ งกัน
และกัน อีกทั้งยังส่งผลให้ปัญหาของลูกค้าไม่ได้รับการแก้ไข
2. บุคลากรในองค์การไม่มีความช่วยเหลือเพราะมองว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง
และประกอบกับในปั จจุ บันการแข่งขันทางการตลาดมี อตั ราการแข่งขันสู ง เพราะฉะนั้นการรั กษา
พนักงานที่ มีฝีมื อจึ งเป็ นสิ่ งที่ สาคัญต่อองค์การ ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารควรมี การวางแผนในการบริ หารคนและกาหนด
ทิ ศทาง หรื อวัฒนธรรมในองค์การให้ปฏิ บัติตามแนวทางขององค์การ และมี การปลูกฝั งค่านิ ยม และจัดแบ่ง
ความสามารถ เพื่อบริ หารบุคลากรให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งยังไม่เกิดการแข่งขันกันเองของ
คนในองค์การและทาให้พนักงานได้เห็ นถึงมุมมองต่าง ๆขององค์การว่าปฏิ บตั ิแล้วจะเกิ ดผลอย่างไรและหาก
ผูบ้ ริ หารไม่มีการวางแผนรองรับในการบริ หารคน เมื่อแต่ละองค์การมีวฒั นธรรมที่แตกต่างกันอยูแ่ ล้ว การรับคน
เข้ามาปฏิบตั ิงานอาจส่งผลกระทบต่อองค์การได้ หรื อแม้กระทัง่ บุคลากรที่อยูภ่ ายในองค์เกิดการอาจเฉยชาและคิด
ว่าวัฒนธรรมองค์การที่ อยู่น้ นั ไม่ได้มีปัญหาอะไร จึ งไม่ได้ทาให้องค์การเกิ ดความคิดสร้างสรรค์ ความร่ วมมือ
และความช่วยเหลือต่าง ๆ ในการที่จะพัฒนาสิ่ งใหม่ให้เกิดขึ้นในองค์การ เมื่อไม่มีการพัฒนาสิ่ งใหม่ ๆ ขึ้นมา การ
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นและนั้นอาจส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางานภายภาคหน้า
ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ จิ ยั จึงต้องการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ปิ โตรเลียมแห่ งหนึ่ ง ในเขตกรุ งเทพมหานครเพื่อนาไปเป็ นแนวทางการปรับปรุ ง
และพัฒนาวัฒนธรรมองค์การที่เอื้อให้ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานดีข้ ึน

กรอบแนวคิดทฤษฎี
การวิ จัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จัย ใช้แ นวคิ ด ทฤษฎี ข อง ร๊ อ บบิ น ส์ (Robbins, 1994 : 245)ที่ น ามาใช้ใ นการศึ กษา
วัฒนธรรมองค์การ ประกอบไปด้วย
1. การริ เริ่ มส่วนบุคคล
6. การควบคุมขององค์การ
2. การยอมรับในเรื่ องความเสี่ ยง
7. ลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ขององค์การ
3. การกาหนดทิศทางและเป้ าหมาย
8. ระบบการให้รางวัลขององค์การ
4. ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
9. การยอมรับต่อความขัดแย้งขององค์การ
5. การสนับสนุนในเรื่ องการบริ หาร
10. แบบแผนการติดต่อสื่ อสารภายในองค์การ
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ศึกษา ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ตามแนวคิดของ พีเตอร์สนั และเพาว์แมน (Petersen
& Plowman 1953) ประกอบไปด้วย
1. คุณภาพของงาน
3. เวลาในการปฏิบตั ิงาน
2. ปริ มาณงาน
4. ค่าใช้จ่าย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ คุณภาพชีวิตใน
การท างานคุ ณ ลัก ษณะของงาน กับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ของบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย เอกชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร รุ่ งเรื่ อง เผือกฟัก (2555) พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องนี้โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก และพบว่า วัฒ นธรรมองค์ก าร คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานคุ ณ ลัก ษณะของงานในความสั ม พัน ธ์ กับ
ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน สุ ดารัตน์ โยธาบริ บาล (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง วัฒธรรมองค์การกับผลสัมฤทธิ์
การดาเนิ นงาน อาเภอเมืองนครปฐม จานวน 95 คน (บุคคลากรที่ปฏิบตั ิหน้าที่) และ 330 คน (ประชาชนผูม้ าใช้
บริ การ) พบว่า วัฒนธรรมองค์การของอาเภอเมืองนครปฐมโดยรวมมีคะแนนอยูใ่ นระดับที่สูง และผลสัมฤทธิ์การ
ดาเนินงานของอาเภอเมืองนครปฐมก็มีคะแนนเฉลี่ยที่อยูใ่ นระดับสูง ดังนั้น วัฒนธรรมองค์การจึงมีความเชื่อมโยง
กับผลสัมฤทธิ์ ของการดาเนิ นงาน กาญจนา เกษร (2555) ได้ทาการศึ กษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างวัฒธรรม
องค์การกับประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า 1.
วัฒนธรรมองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่ นกัน 3.
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิ ทธิผลของโรงเรี ยนมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันคือ ใน
ทิศทางบวก และมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว สามารถทาเป็ นกรอบแนวคิดได้ดงั ภาพประกอบ
ตัวแปรอิสระ(Independent Variables)
ตัวแปรอิสระ(Dependent Variables)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-ตาแหน่ง
-ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน

ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1.คุณภาพของงาน
2.ปริ มาณงาน
3.เวลาในการปฏิบตั ิงาน
4.ค่าใช้จ่าย
Petersen & Plowman (1953)

วัฒนธรรมองค์ การ
1.การริ เริ่ มส่ วนบุคคล
2.การยอมรับในเรื่ องความเสี่ ยง
3.การกาหนดทิศทางและเป้ าหมาย
4.ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
5.การสนับสนุนในเรื่ องการบริ หาร
6.การควบคุมขององค์การ
7.ลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ขององค์การ
8.ระบบการให้รางวัลขององค์การ
9.การยอมรับต่อความขัดแย้งขององค์การ
10.แบบแผนการติดต่อสื่ อสารภายในองค์การ
Robbins(1994 : 245)
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล ของพนักงานบริ ษทั ปิ โตรเลียม
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั ปิ โตรเลียมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุ งเทพมหานคร

สมมติฐาน
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาตาแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน แตกต่าง
กันทาให้ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ปิ โตรเลียมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุ งเทพมหานคร แตกต่าง
กัน
2. วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั ปิ โตรเลียม
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุ งเทพมหานคร

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (QuantitativeResearch) ซึ่ งได้เก็บข้อมูลการวิจยั ในระหว่าง เดือน
ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน สิ งหาคมพ.ศ. 2559 ประชากรเป็ นบุคลากรระดับบริ หารงาน และระดับปฏิบตั ิการ
ของบริ ษทั ปิ โตรเลี ยมแห่ งหนึ่ ง ในเขตกรุ งเทพมหานครจานวน739 คน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้
กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 : 125) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ
260 คน ทาการสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีแบ่งชั้นแบบ( Stratified random Sampling) เครื่ องมือที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง นามากาหนดขอบเขต
เนื้ อหาแบบสอบถามโดยจาแนกออกเป็ น 5 ส่ วนดังนี้ ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถามเกี่ ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึ กษาตาแหน่ งงาน และระยะเวลาในการ
ปฏิ บัติ ง าน จ านวน 5 ข้อ ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับวัฒนธรรมองค์การ จานวน 20 ข้อ และส่ วนที่ 3เป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน จานวน 8 ข้อ
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา แล้วไปทดลองใช้ (Try out) จานวน 30 ชุด เพื่อ
น ามาค านวณหาค่ าความเชื่ อมันของแบบสอบถาม ด้วยค่ าสัมประสิ ทธิ อ ัลฟาของครอนบาค(Cronbach’s alpha
Coeffieient)ได้เท่ากับ 0.94 และค่าความตรง มีค่าเท่ากับ 0.71 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิ ติt-test, F-test (ANOVA) สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื อจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ไปยังบริ ษทั ปิ โตรเลียมแห่ง
หนึ่ง ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับบุคลากรระดับบริ หารงาน และระดับ
ปฏิบตั ิการ บริ ษทั ปิ โตรเลียมแห่ งหนึ่ ง ในเขตกรุ งเทพมหานคร และได้ทาการแจกแบบสอบถามให้กบั บุคลากร
และได้รับการร่ วมมือเป็ นอย่างดี โดยอัตราการตอบกลับคืน ร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด
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สรุ ปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็ นเพศหญิงจานวน186 คนคิดเป็ นร้อยละ 71.5 มีอายุ 25-35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 72.7
มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าคิดเป็ นร้อยละ 89.6 มีระดับตาแหน่งงานระดับปฏิบตั ิการคิดเป็ นร้อยละ
91.9 และมีอายุงาน1-3 ปี คิดเป็ นร้อยละ 57.3
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพรวมของวัฒนธรรมองค์การ
X
รายการ
S.D.
แปลผล
ลาดับ
1. การริ เริ่ มส่วนบุคคล
3.90
0.57
เห็นด้วยมาก
(3)
2. การยอมรับในเรื่ องความเสี่ ยง
3.76
0.65
เห็นด้วยมาก
(6)
3. การกาหนดทิศทางและเป้ าหมาย
4.00
0.67
เห็นด้วยมาก
(2)
4. ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
3.73
0.72
เห็นด้วยมาก
(8)
5. การสนับสนุนในเรื่ องการบริ หาร
3.74
0.78
เห็นด้วยมาก
(7)
6. การควบคุมขององค์การ
3.80
0.68
เห็นด้วยมาก
(5)
7. ลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ขององค์การ
4.80
0.63
เห็นด้วยมาก
(1)
8. ระบบการให้รางวัลขององค์การ
3.65
0.88
เห็นด้วยมาก
(9)
9. การยอมรับต่อความขัดแย้งขององค์การ
3.59
0.68
เห็นด้วยมาก
(10)
10. แบบแผนการติดต่อสื่ อสารภายในองค์การ
3.82
0.61
เห็นด้วยมาก
(4)
รวม
3.88
0.69
เห็นด้ วยมาก
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ พบว่าภาพรวมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ย
3.88 โดยด้านลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ขององค์การเห็นด้วยสู งที่สุด ซึ่ งอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากที่สุดซึ่ งมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.80 รองลงมาคือ ด้านการกาหนดทิศทางและเป้ าหมาย การริ เริ่ มส่ วนบุคคล แบบแผนการติดต่อสื่ อสาร
ภายในองค์การ การควบคุมขององค์การ การยอมรับในเรื่ องความเสี่ ยง การสนับสนุนในเรื่ องการบริ หาร ความ
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระบบการให้รางวัลขององค์การ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 , 3.90 , 3.82 , 3.80 , 3.76 , 3.74 ,
3.73 และ 3.65 ตามลาดับโดยด้านการยอมรับต่อความขัดแย้งขององค์การถือว่าเห็นด้วยต่าที่สุด อยูใ่ นระดับเห็น
ด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59
ตารางที่ 2ผลการวิเคราะห์แสดงจานวนความถี่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพรวมของประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน
X
รายการ
S.D.
แปลผล
ลาดับ
1.คุณภาพของงาน
3.86
0.62 เห็นด้วยมาก
(1)
2. ปริ มาณของงาน
3.74
0.56 เห็นด้วยมาก
(3)
3.เวลา
3.86
0.59 เห็นด้วยมาก
(1)
4. ค่าใช้จ่าย
3.85
0.65 เห็นด้วยมาก
(2)
รวม
3.83
0.61 เห็นด้ วยมาก
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ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 โดยคุณภาพของงาน และเวลา เห็นด้วยอยูใ่ นระดับสูงสุด ซึ่งอยูใ่ นระดับความ
คิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากันทั้ง 2 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายซึ่ งอยูใ่ นระดับความคิดเห็น
มากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และปริ มาณของงานมีความเห็นด้วยต่าสุ ด อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.74
จากผลการเปรี ยบเที ยบความคิดเห็นความคิดเห็นของบุคลากร ที่ มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล สรุ ปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร จาแนกตามอายุ และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

อายุ

ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน

t

P

F

P

8.483

0.000*

7.168

0.000*

จากตารางที่ 3ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของบุคลากร ที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บัติงาน โดยรวม พบว่า บุ คลากรที่ มีปัจจัยส่ วนบุ คคลด้าน อายุ และ ระยะเวลาในการปฏิ บัติงาน มี ผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากค่า P น้อยกว่า 0.05 ซึ่ งสอดคล้อง
กับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 4 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
วัฒนธรรมองค์การ
r
p-value
การริ เริ่ มส่วนบุคคล
0.327
0.000**
การยอมรับในเรื่ องความเสี่ ยง
0.364
0.000**
การกาหนดทิศทางและเป้ าหมาย
0.344
0.000**
ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
0.098
0.116
การสนับสนุนในเรื่ องการบริ หาร
0.226
0.000**
การควบคุมขององค์การ
0.278
0.000**
ลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ขององค์การ
0.269
0.000**
ระบบการให้รางวัลขององค์การ
0.229
0.000**
การยอมรับต่อความขัดแย้งขององค์การ
0.418
0.000**
แบบแผนการติดต่อสื่ อสารภายในองค์การ
0.360
0.000**
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตารางที่ 4แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิ ทธิ ภาพในการปฎิบตั ิงานของ
พนักงาน บริ ษทั ปิ โตรเลียมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่าวัฒนธรรมองค์การในด้านการริ เริ่ มส่วนบุคคล
ด้านการยอมรับในเรื่ องความเสี่ ยง ด้านการกาหนดทิศทางและเป้ าหมาย ด้านการสนับสนุ นในเรื่ องการบริ หาร
ด้านการควบคุมองค์การ ด้านลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ขององค์การ ด้านระบบการให้รางวัลขององค์การ ด้านการ
ยอมรั บ ต่ อ ความขัด แย้ง ขององค์ก าร ด้า นแบบแผนการติ ด ต่ อ สื่ อ สารภายในองค์ก ารมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยกเว้นด้านความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน
พบว่าไม่ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั ในเรื่ อง "ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับประสิ ทธิ ภาพในการปฎิบตั ิงานของ
พนักงาน บริ ษทั ปิ โตรเลียมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุ งเทพมหานครสามารถอภิปรายผล ดังนี้บุคลากรจะมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ส่วนประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ภาพรวมอยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยมากเช่นกันทั้งนี้ เพราะองค์การแห่ งนี้ ให้ความสาคัญของเรื่ องวัฒนธรรมองค์การเป็ นส่ วนใหญ่ มี
การปลูกฝังค่านิ ยมอยูเ่ สมอ อีกทั้งผูบ้ ริ หารก็มีการปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ทาให้
บุคลากรเกิดความเชื่อถือและนาไปปฏิบตั ิตาม และในส่วนของปั จจัยส่วนบุคคลสามารอภิปรายผลได้ ดังนี้
ด้ านอายุ หากพิจารณาตามความเป็ นจริ งของบุ คลากรที่ มี อายุมากก็จะขาดความคล่องแคล่ วในการ
ปฏิ บตั ิงาน หรื อแม้กระทั้งการยึดติดอยู่กบั ความคิดเดิ ม ๆ ซึ่ งมีแต่ประสบการณ์ แต่เมื่อเปรี ยบเที ยบกับเด็กรุ่ น
ใหม่ๆ ที่มีความคล่องแคล่วในการปฏิบตั ิงานมากกว่า การค้นหาข้อมูลที่รวดเร็ วกว่า แต่ท้ งั นี้ ก็ยงั ขาดในเรื่ องของ
ประสบการณ์ จึ งทาให้ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึ กษาว่าอายุต่างกัน มี ความคิ ดเห็ นต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน
แตกต่างกันหรื อไม่
จากผลการศึกษา พบว่า อายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ที่แตกต่างกัน ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ซึ่งผลที่ได้มีความสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของนริ ศย์ จาปา (2556) ได้ทาการศึกษา
เรื่ องวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.
ก.ส.) จังหวัดระนอง พบว่า ช่วงอายุที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับวัฒนธรรมองค์การในการปฏิบตั ิงานในทุก
ด้าน ที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 อาจกล่าวได้วา่ ในการทางานร่ วมกันในองค์การ ย่อมจะมีความ
หลากหลายของวัยการทางาน เช่น ลักษณะของงานที่แตกต่างกันช่วงอายุที่เหมาะสมกับงานนั้น ๆ ก็อาจที่จะต้อง
แตกต่างกันไปด้วยเพราะอาจด้วยประสบการณ์ ดังนั้นจึงเป็ นสาเหตุให้อายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน
ด้ านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงความมีวุฒิภาวะ ความ
น่ าเชื่ อถื อในงาน ความมี ประสบการณ์ ที่ จะทาให้บุคลางานที่ เข้ามาทางานที่ หลังให้ความเคารพเชื่ อถื อว่าจะ
สามารถนามาเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากมีประสบกาณ์และความคุน้ เคยกับงานที่ทา
เป็ นประจา เมื่อเกิดความผิดพลาดจากการทางานมักจะกล่าวว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการขาดประสบการณ์ของ
บุคลากรที่ เข้ามาปฏิ บตั ิงานใหม่ จึ งทาให้สนใจศึ กษาว่าระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่ แตกต่างกัน
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จากผลการศึ กษา พบว่า ระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานที่ ต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิงานที่ แตกต่างกัน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประสิ ทธิ์ ชัย พิภกั ดี
(2552) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นต่อปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั นิ
เด็คอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จากัด สาขาโรจนะ พบว่า พนักงานที่มีอายุงานต่างกัน มีระดับความเห็นต่อปั จจัย
ที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน แตกต่างกัน ด้านผูบ้ งั คับบัญชา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อาจกล่าวได้ว่า ระยะเวลาในการปฏิ บัติงานนั้นเป็ นสิ่ งที่ แสดงถึ งความชานาญและเชี่ ยวชาญในการ
ปฏิบตั ิงานนั้น ๆ ของบุคลากรในองค์การ ซึ่งบุคลากรที่มีอายุงานมากกว่าก็จะมีความชานาญมากกว่า และบุคลากร
ที่มีอายุงานน้อยกว่าก็จะมีความชานาญที่นอ้ ยกว่าเป็ นปกติ ดังนั้นจึงเป็ นเหตุให้ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานต่างกัน
มีระดับความคิดเห็นต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่ แตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัยในครั้งนี้
1. จากอดี ตจนถึงปั จจุบนั ในเรื่ องของ Gen x,Gen y หรื อแม้กระทั้งการรับพนักงานใหม่ผบู ้ ริ หารควรมี
แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงเพราะต่างคนต่างมาจากต่างองค์การ ดังนั้นอาจส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ได้
2. ผลจากการวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การจะเห็นได้ว่าในด้านของการยอมรับต่อความ
ขัดแย้งขององค์การจะมีระดับความคิดเห็นที่นอ้ ยที่สุดกว่าด้านอื่น ๆ ทั้งนี้องค์การควรเตรี ยมความพร้อมรับต่อการ
ขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นและมีวธิ ีในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวอย่างมีระบบเพราะเป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อน
3. ควรมีการสารวจและเลื่อนขั้นสาหรับพนักงานที่มีความสามารถและประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่
เป็ นที่ยอมรับต่อเพื่อร่ วมงานเพราะจะทาให้สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกันได้อย่างราบรื่ นอีกด้วย
4. ผูบ้ ริ หารควรมีการสารวจความพึ่งพอใจของพนักงานที่มีต่อผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อทาให้ทราบถึงแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงาน เพราะหน้าที่ท้ งั หมดผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นผูค้ วบคุม
5. ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ทาการเพิ่มยอดขายด้วยการขยายปั๊ มน้ ามันเพิ่มมากขึ้นและในขนาดเดียวกันต้องรับ
พนักงานมากขึ้น เพราะฉะนั้นในเรื่ องของการสื่ อสารต่อบุคลากรจึงเป็ นสิ่ งสาคัญเพราะผูบ้ ริ หารจะไม่สามารถ
ได้รับ Feed back จากบุคลากรได้อย่างทัว่ ถึง
6. ควรมีระบบหรื อวิธีการในการปรับปรุ งกระบวนการทางานอย่างสม่าเสมอ เพราะอย่างที่กล่าวปั จจุบนั
มีการขยายปั๊ มน้ ามันที่เพิ่มมากขึ้น
7. ผูบ้ ังคับบัญชาควรกาหนดความรั บผิดชอบของพนักงานอย่างชัดเจน เพื่อสอดรั บกับทิ ศทางหรื อ
เป้ าหมายขององค์การ
8. สร้างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดขึ้นมาจากความร่ วมมือของบุคลากรภายในองค์การซึ่งสามารถ
ปลูกฝังได้จากค่านิยม หรื อแม้กระทั้งตัวอย่างจากผูบ้ ริ หาร
9. สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้พนักงานมีค่านิยมและพฤติกรรมสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมองค์การ
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10. จากผลที่ได้ บริ ษทั ปิ โตรเลียมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวฒั นธรรมองค์การที่อยูใ่ นระดับที่
ดี แต่ยงั ขาดในเรื่ องของความร่ วมมือกัน ทั้งนี้อาจมีการจัดกิจกรรม Team Building เพื่อเป็ นกิจกรรมในการละลาย
พฤติกรรมของคนในองค์การ ให้ได้มีจิตสานึกในการให้ความช่วยเหลือกันในงาน
ข้ อเสนอแนะการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั ที่สามารถเก็บข้อมูลของบุคลากรได้อย่างทัว่ ถึง เนื่ องจากบริ ษทั มีพนักงานเป็ นจานวน
มากทั้งในปริ มณฑล และภูมิภาค เพื่อที่จะได้ทราบถึงข้อมูลของวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพอย่าง
ครอบคลุม
2. ควรมีการวิจยั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้เพิ่มเติ่ม เพราะจะช่วยส่งผลให้องค์การสามารถรับรู ้ขอ้ ควร
แก้ไขและนามาปรับใช้กบั องค์การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. ควรมีวธิ ีการในการตรวจสอบและวัดผลประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานที่แท้จริ ง ที่นอกเหนือจากการ
ตอบแบบสอบถาม
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษา (1) ความผูกพันต่อองค์การจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ของ
พนักงานบริ ษ ัท ไทยศรี ท อง จ ากัด (2) ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งคุ ณ ภาพชี วิต ในการท างานกับ ความผู ก พัน ที่
บุคคลากรมีต่อองค์การ ของบริ ษทั ไทยศรี ทอง จากัด โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
นาผลจากแบบสอบถามมาทดสอบหาความเชื่ อมัน่ (Reliability Coefficient) มีค่า 0.78 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใน
การวิจยั คือ บุคลากร บริ ษทั ไทยศรี ทอง จากัด จานวน 132 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ
แบบทีและเอฟ และสถิติค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการวิจยั พบว่า (1) ปั จจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานที่ต่างกัน พบว่าในทุกๆด้านมีความคิดเห็น
ต่อความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ (2) คุ ณภาพชี วิตในการ
ทางาน ประกอบด้วย ด้านได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยและ
ส่ งเสริ มคุณภาพ ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทางาน ด้านการทางานร่ วมกัน หรื อการบูรณาการทาง
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สังคม ด้านความเป็ นประชาธิ ปไตยในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างการทางานและชี วิตส่ วนตัว ด้านความ
เกี่ ยวข้องทางสังคม พบว่า มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01
คาสาคัญ: คุณภาพชีวติ ในการทางาน ความผูกพันต่อองค์การ

ABSTRACT
The purpose of this research was to study (1) Personal factors on employee engagement of the Thai SriThong CO., LTD. (2) the relationship between quality of work life and employee engagement at Thai Sri-Thong
CO., LTD. The questionnaire was used to collect data. The reliability coefficient result of the questionnaire were
equal to 0.78. The sample used in this study. Sample size of staff at Thai Sri-Thong company limited was 132
person. Data were analyzed using descriptive statistics were frequency, percentage, average , standard deviation
. Data were analyzed to test the hypothesis by using a T-Test, F- Test (One Way ANOVA) and pearson correlation
coefficient. The results showed that: (1) personal factors as follows gender, age, education level , status, and
working experience affecting organizational commitment at the statistically significant at 0.05 level (2) qualities
of work life consisting of completion, adequate and fair compensation, safe and healthy, working condition,
growth and security, social integration, constitutionalism, total life space, and social relevance affecting
organizational commitment at the statistically significant 0.01 level.
Keywords: Quality of work life, Organizational Commitment

บทนา
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมและสุ ขภาพอนามัยเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งซึ่ งมีส่วนช่วยส่ งเสริ มรวมถึงเป็ น
ตัวชี้ วดั คุ ณภาพชี วิตในการทางานแก่ บุคลากร บุ คลากรล้วนต้องการปฏิ บัติงานในสภาพแวดล้อ มที่ ส่ง เสริ ม
สุขภาพจิต มีความปลอดภัย มีความสะดวกสบาย และเอื้อต่อการปฏิบตั ิงานมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อการปฏิบตั ิงานอย่าง
มีความสุ ขและส่ งผลให้งานเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดเช่นกัน ดังนั้นทางองค์การจึงควรให้ความสาคัญในประเด็น
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมและสุ ขภาพอนามัยของบุคลากร นอกจากนั้นยังมีความจาเป็ นในการตรวจสอบระดับ
ความพึงพอใจรวมถึงความคิดเห็นของบุคลากรในด้า นสภาพแวดล้อมและสุ ขภาพอนามัยเป็ นพิเศษ รวมถึงปั จจัย
ในด้านอื่ นๆเพื่อให้ทราบถึ งข้อเท็จจริ งจึ งจะสามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์ ปรั บปรุ ง หรื อพัฒนาระบบความ
ปลอดภัย เสริ มสร้ างสภาพแวดล้อมที่ น่าอยู่และเหมาะสมแก่ การปฏิ บัติงานให้เกิ ดแก่ องค์การมากที่ สุด เพื่อ
ต้องการสร้างความรู ้สึกพึงพอใจแก่ตวั บุคลากรในด้านสภาพแวดล้อมและสุ ขภาพอนามัยและรวมถึงปั จจัยด้าน
อื่นๆซึ่ งช่วยเสริ มสร้างคุณภาพชี วิตในการทางานให้เกิ ดขึ้นแก่บุคลากร เพื่อแปรเปลี่ยนเป็ นความเต็มใจ ทุ่มเท
แรงกายแรงใจ และความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิงานให้แก่องค์การเพื่อบรรลุเป้ าหมายต่างๆ ที่ถูกกาหนด
ไว้
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องค์การที่เลือกศึกษาในครั้งนี้ ดาเนิ นธุรกิจด้านโรงงานสกัดน้ ามันปาล์ม และเนื่ องด้วยการสกัดน้ ามัน
ปาล์มนั้นต้องผ่านกระบวนการทางเคมีหลากหลายขั้นตอน และจบลงด้วยการกลัน่ เพื่อแยกสิ่ งสกปรก น้ า และกาก
ตะกอนออกจากน้ ามัน ในส่ วนของขั้นตอนเหล่านั้นส่ งผลให้เกิดมลพิษกลิ่นและมลพิษทางน้ า ตามมาด้วยสภาพ
อากาศ และสภาพแวดล้อมที่ ไม่พึงประสงค์ท้ งั บริ เวณภายในสถานที่ ปฏิ บตั ิ งานและบริ เวณโดยรอบโรงงาน
ถึงแม้วา่ ทางโรงงานมีหลากหลายวิธีการเพื่อลดปริ มานและกาจัดมลพิษเหล่านั้นให้หมดสิ้ นไป เช่น เปลี่ยนเป็ น
พลังงานทดแทน และก๊าซชีวภาพเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป เป็ นต้น แต่ในเบื้องต้นก่อนที่ของเสี ยทั้งหลายจะ
ถูกกาจัดให้หมดสิ้นไปอาจส่งผลโดยตรงต่อผูป้ ฏิบตั ิงานในระดับปฏิบตั ิการ หรื อแม้แต่บุคลากรในส่วนงานอื่นซึ่ง
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นบริ เวณที่ต้ งั ของโรงงาน

วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลาการ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทางานกับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การ
ของบุคลากร

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานส่งผลต่อความผูกพันที่บุคลากรมีต่อ
องค์การ บริ ษทั ไทยศรี ทอง จากัด โดยกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 132 คน

สมติฐานของงานวิจัย
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส และระยะเวลาในการทางานที่
แตกต่างกันส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกันของบริ ษทั ไทยศรี ทอง จากัด
2. คุณภาพชี วิตในการทางานมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของบุลากรบริ ษทั ไทยศรี ทอง
จากัด

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
เพื่อนาผลการวิจยั มาใช้เป็ นฐานข้อมูลสาหรับ ฝ่ ายบริ หารเพื่อตระหนัก แก้ไข และเพิ่มเติมในปั จจัยด้าน
ต่ า งๆซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิต ในการท างานของบุ ค ลากร พร้ อ มทั้ง น าไปปรั บ ปรุ ง นโยบาย และจัด ระบบ
แผนปฏิบตั ิงานขององค์การซึ่ งนาไปสู่ การธารงรักษาบุคลากรและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานของบุคลากร
ต่อไป

การทบทวนวรรณกรรมและแนวความคิด
ความหมายคุณภาพชีวติ ในการทางาน
ผจญ เฉลิ มสาร (2552) กล่าวว่าในชี วิตมนุ ษย์น้ ันล้วนแต่มีการทางานเป็ นส่ วนประกอบหลัก และมี
ความสาคัญต่อการดาเนิ นชี วิต มนุษย์ใช้เวลาหนึ่ งในสามส่ วนไปกับการทางาน ดังนั้นการทางานจึงเป็ นตัวบ่งชี้
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คุณค่าและคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตในการทางานจึงมาจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ แสวงหาปั ญญา ความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์อนั ดีรวมถึงพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน
จาลักษณ์ ขุนพลแก้ว (2556) ให้ความหมายคุณภาพชี วิตในการทางานไว้ว่าคือสิ่ งที่ สะท้อนความพึง
พอใจและความผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากการดูแล เอาใจใส่ และให้ความสาคัญต่อบุคลากรจากองค์การในฐานะที่
เป็ นทรัพยากรล้ าค่าสูงสุดในการขับเคลื่อนองค์การไปข้างหน้า ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เป็ นที่พึงพอใจแก่
บุคลากรและมีระบบ กระบวนการทางานทีเหมาะสมตามลักษณะงานนั้นๆ ตัวบ่งชี้คุณภาพชีวติ ในการทางานของ
บุคลากรสามารถประเมินได้จากอัตราการเข้า-ออกของบุคลากร
ขวัญตา พระธาตุ (2554 ) กล่าวว่าคุณภาพชีวติ ในการทางานคือปั จจัยที่ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวติ การทางานของแต่ละบุคคล ซึ่งมีเป้ าหมายหลักร่ วมกันระหว่างบุคลากรภายในองค์การคือต้องการลดความตึง
เครี ยดของสภาพจิ ตใจ และเพิ่มความความพึงพอใจในส่ วนงานที่ รับผิดชอบจะช่ วยพัฒนาคุณภาพชี วิตในการ
ทางานภายในองค์การ
จากความหมายที่นกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวติ ในการทางานไว้ในเบื้องต้นจึง
สรุ ปได้วา่ การทางานนั้นเป็ นส่ วนสาคัญในการดาเนินชีวติ ของมนุษย์นอกเหนือจากการดาเนินชีวิตส่ วนตัวของแต่
ละบุ คคล อย่างไรก็ตามมนุ ษย์เราจะตระหนักว่าการทางานนั้นช่ วยส่ งเสริ มให้เกิ ดคุณภาพแก่ การดารงค์ชีวิต
หรื อไม่น้ นั มาจากปั จจัยส่วนบุคคลและเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป
แนวคิดคุณภาพชีวติ ในการทางาน
Richard E. Walton (1974) ได้ทาการศึกษาและกาหนดปั จจัย 8 ประการในการชีวดั คุณภาพชีวติ ในการ
ทางานซึ่ งปั จจัยที่นามาพิจารณาล้วนครอบคลุมในด้านต่างๆที่มีผลต่อการทางานและการดาเนิ นชีวิตของบุคคล
โดยศึกษาจากด้านสังคม ด้านสภาพแวดล้อม ด้านจิตวิทยา และด้านเศรษฐศาสตร์ ปั จจัยชี้วดั เหล่านั้นมีดงั ต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair Compensation)
2. สภาพแวดล้อ มการท างานมี ค วามปลอดภัย และส่ ง เสริ มสุ ข ภาพ (Safe and Healthy Working
Condition)
3. พัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน (Development of Human Capacity)
4. ความก้าวหน้าและมัน่ คงในการทางาน (Growth and Security)
5. การบูรณาการทางสังคม หรื อการร่ วมงานกันภายในองค์การ (Social Interaction)
6. ประชาธิปไตยภายในองค์การ (Constitutionalism)
7. ความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานและชีวติ ส่วนบุคคล (Total Life Space)
8. ความสัมพันธ์ในลักษณะงานที่เกิดประโยชน์แก่สงั คม (Social Relevance)
Gary Dessler (2008) ได้ศึกษาและได้ช้ ี แจงตัวอย่างที่ช่วยส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตในการทางานไว้ว่าเวลา
ทางานแบบยืดหยุ่นจะช่ วยเสริ มสร้ างและสะท้อนให้เห็ นคุ ณภาพชี วิตในการทางานของบุ คลากรได้มุ ม มอง
ต่อไปนี้
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1. ค่าตอบแทน สวัสดิการ หรื อผลประโยชน์ที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ
2. ผูป้ ฏิ บตั ิ งานได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็ นและร่ วมตัดสิ นใจในส่ วนงานที่ เกี่ ยวข้องหรื อ
รับผิดชอบ
3. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางานมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
4. มีเหตุผลและยุติธรรมในการทางานของผูป้ ฏิบตั ิงาน
5. ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถติดต่อสื่ อสารระหว่างกันได้อย่างเปิ ดกว้าง จริ งใจ และเปิ ดเผย
6. สนับสนุนให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานใช้ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งส่งผลให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกถึงคุณค่าในตนเอง
ความหมายความผูกพันต่ อองค์ กรของบุคลาการ
นภาเพ็ญ โหมาศวิน (2533) ได้ให้ความหมายความผูกพันต่อองค์กรไว้วา่ บุคลากรมีความต้องการ และ
เต็มใจที่ จะปฏิบตั ิงานแก่องค์กร ทุ่มเทความรู ้ความสามารถเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ซึ่ ง
สอดคล้องระหว่างความต้องการของตนเองและองค์กร
David Macleod (2016) ได้กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กรคือ สภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีซ่ ึ งช่วยส่ง
ให้บุคลากรทุ่มเทและตั้งใจทางานอย่างสุ ดความสามารถในแต่ละวัน มุ่งมัน่ ที่ จานาพาองค์กรไปสู่ วตั ถุประสงค์
ที่ต้ งั ไว้ มีแรงจูงใจที่จะเป็ นส่ วนหนึ่ งในการขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสาเร็ จ พื้นฐานของความผูกพันต่อ
องค์กรเกิดจากความน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ และการติดต่อสื่ อสารภายในองค์กรระหว่างผูบ้ ริ หารและบุคลากร
ความผูกพันต่ อองค์ กรของบุคลากร Allen N.J. & Meyer J.P. (1990) ได้กล่าวถึงมิติของความผูกพันต่อ
องค์กรไว้ท้ งั หมด 3 ด้าน ประกอบด้วย
1. ความผูกพันต่อองค์กรด้านความรู ้สึก (Affective Commitment) คือ บุคลากรเกิ ดความรู ้สึกผูกพันมา
จากภายในส่ ว นบุ ค คล รู ้ สึ ก ถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มและเป็ นอัน หนึ่ ง อันเดี ย วกัน กับองค์ก ร ส่ ง ผลให้บุ ค ลากรเกิ ด
ความรู ้สึกเต็มใจและทุ่มเทแก่การทางาน
2. ความผูกพันต่อองค์กรด้านความต่อเนื่ อง (Continuance Commitment) คือ ความผูกพันที่เกิดจากการ
พิจารณาต้นทุนของบุคลากรจากการทุ่มเททางานให้แก่องค์กรกับสิ่ งที่องค์กรตอนแทนกลับมาให้ ซึ่งแสดงออกมา
ทางการทางานให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง ยืดยาว และไม่มองหาโอกาสในการโยกย้ายไปทางานที่อื่น
3. ความผูกพันต่อองค์กรด้านมาตรฐานทางสังคม (Normative Commitment) คือ บุคลากรเกิดความรู ้สึก
อยากตอบแทนสิ่ งที่ได้รับจากองค์กร เป็ นความผูกพันที่เกิดจากวัฒนธรรม ค่านิยม และบรรทัดฐานทางสังคม
Kanter R. M. (1968) ได้ช้ ีแจงประเภทของความผูกพันต่อองค์กรไว้ 3 ประเภท ประกอบด้วย
1. ความผูก พัน แบบคงอยู่อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuance Commitment) หมายถึ ง บุ ค ลากรได้ทุ่ ม เททั้ง
แรงกายและแรงใจในการทางานงานให้แก่องค์กรจนยากที่จะคิดโยกย้ายไปทางานที่อื่น
2. ความผูกพันแบบยึดมัน่ (Cohesion Commitment) หมายถึ ง ความผูกพันที่ ทาให้บุคลากรยึดมัน่ ต่อ
องค์กรได้ใช้วธิ ีการต่างๆเพื่อกระตุน้ ให้ความผูกพันนี้เกิดขึ้น เช่น ยศ ตาแหน่ง เครื่ องแบบ เป็ นต้น
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3. ความผูกพันแบบควบคุม (Control Commitment) หมายถึง บุคลากรถูกกระตุน้ ให้เกิดความผูกพันแบบ
ยึดติดกับองค์กรผ่านทางค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กร จึงมีพฤติกรรมส่ วนบุคคลเป็ นไปทางที่สอดคล้องกับ
ที่องค์กรต้องการให้เป็ น
กรอบแนวความคิด: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากร บริ ษทั ไทยศรี ทอง จากัด
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
 เพศ 4.
 อายุ 5.
 สถานภาพการสมรส
6.
 ระดับการศึกษา
7.
 ระยะเวลาในการทางาน
คุณภาพชีวิตในการทางาน
8.
 ได้รับค่าตอบแทนที
่เพียงพอและยุติธรรม
9. Fair Compensation)
(Adequate and
 สภาพแวดล้10.
อมการทางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มคุณภาพ
(Safe and Healthy
11. Working Condition)
 ความก้าวหน้
12.าและความมัน่ คงในการทางาน
(Growth and13.Security)
 สามารถพัฒนาความสามารถของบุคคล
(Development of Human Capacities)
 การทางานร่ วมกัน หรื อการบูรณาการทางสังคม
(Social Integration)
 ความเป็ นประชาธิปไตยในองค์การ (Constitutionalism)
 ความสมดุลระหว่างการทางานและชีวติ ส่ วนตัว
(Total Life Space)
 ความเกี่ยวข้องทางสังคม (Social Relevance)
(Richard E. Walton, 1974)
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ความผูกพันต่ อองค์ การ
 ความผูกพันด้านจิตใจ
(Affective Commitment)
 ความผูกพันด้านการคงอยูก่ บั องค์กร (Continuance
Commitment)
 ความผูกพันด้านบรรทัดฐาน (Normative
Commitment)
(Natalie J. Allen and John P. Meyer, 1990)
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
บริ ษทั ไทยศรี ทอง จากัด เป็ น การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) โดยประชากร คือ บุคลากรของ บริ ษทั ไทย
ศรี ทอง จากัด จานวนทั้งสิ้ น 132 คน เนื่ องจาก ประชากรมีจานวนน้อย จึงใช้กลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากร
ทั้งหมด เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
(1) วิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลใช้ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage) (2) วิเคราะห์ระดับความ
คิดเห็นใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (3)วิเคราะห์โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ (Pearson Product Moment Correlation)
ตารางที่ 1 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย

จานวน(คน)

ร้ อยละ

39

29.5

หญิง

93

70.5

รวม

132

100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากกว่ามีจานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ
70.5 และเพศชาย มีจานวนทั้งสิ้น 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.5 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงจานวนความถี่และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตาม
สถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
โสด

จานวน(คน)

ร้ อยละ

79

59.8

สมรส

50

37.9

หย่าร้าง/หม้าย

3

2.3

รวม

132

100.0

จากตารางที่ 2 พบว่า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีสถานโสดจานวนมากที่สุดคือ 79 คน คิดเป็ นร้อยละ
59.8 รองลงมาคือสมรส จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.9 และหย่าร้าง/หม้ายมีจานวนน้อยที่สุดคือ 3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.3
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สรุ ปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากเป็ นเพศหญิงร้อยละ 70.5 มีอายุระหว่าง 25-30 ปี มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญา
ตรี สถานภาพโสด และมีอายุงาน 5- น้อยกว่า 10 ปี
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพรวมของคุณภาพชีวติ ในการทางาน
รายการ
ความเกี่ยวข้องทางสังคม
ความเป็ นประชาธิปไตยในองค์การ
การทางานร่ วมกัน หรื อการบูรณาการทางสังคม
ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทางาน
สภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ ม
คุณภาพ
ความสมดุลระหว่างการทางานและชีวติ ส่ วนตัว
ได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
สามารถพัฒนาความสามารถของบุคคล
รวม

̅
𝑿
ค่ าเฉลีย่
3.97
3.87
3.40
3.36

S.D.
0.33
0.67
0.55
0.4

แปลผล
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก

ลาดับ
(1)
(2)
(3)
(4)

3.26
3.16
3.12
3.09
3.40

0.34
0.32
0.49
0.54
0.46

เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยปานกลาง

(5)
(6)
(7)
(8)

จากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ในการทางาน ภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 โดยความเกี่ยวข้องทางสังคมอยูใ่ นระดับสูงสุด ซึ่งอยูใ่ นระดับเห็น
ด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97รองลงมาคือความเป็ นประชาธิปไตยในองค์การซึ่งอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และสามารถพัฒนาความสามารถของบุคคลมีความเห็นด้วยต่าสุด อยูใ่ นระดับเห็นด้วยปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพรวมของความผูกพันต่อองค์การ
รายการ
1.ความผูกพันด้านจิตใจ
2.ความสมดุลระหว่างการทางานและชีวติ
ส่ วนตัว
3.ความผูกพันด้านการคงอยูก่ บั องค์การ
รวม

̅
𝑿
ค่ าเฉลีย่
3.39

S.D.
0.47

แปลผล
เห็นด้วยปานกลาง

ลาดับ
(1)

3.36
3.26
3.34

0.42
0.78
0.57

เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยปานกลาง

(2)
(3)

จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 โดยความผูกพันด้านจิตใจเห็นด้วยอยูใ่ นระดับสูงสุด ซึ่งอยูใ่ นระดับ
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ความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 รองลงมาคือ ความสมดุลระหว่างการทางานและชีวติ ส่วนตัวซึ่งอยู่
ในระดับความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และความผูกพันด้านการคงอยูก่ บั องค์การมีความเห็นด้วย
ต่าสุด อยูใ่ นระดับเห็นด้วยปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26
ตารางที่ 5 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทางานกับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การ
ความผูกพันต่ อองค์ การ

คุณภาพชีวิตในการทางาน

r
.902**
.385**
.321**
.848**
-.271**
.811**
.521**
-.361**

ได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
สภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มคุณภาพ
ความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทางาน
สามารถพัฒนาความสามารถของบุคคล
การทางานร่ วมกัน หรื อการบูรณาการทางสังคม
ความเป็ นประชาธิปไตยในองค์การ
ความสมดุลระหว่างการทางานและชีวติ ส่ วนตัว
ความเกี่ยวข้องทางสังคม

p-value
0.000
0.000
0.000
0.000
0.002
0.000
. 0.000
0.000

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 5 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวติ ในการทางานกับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ
องค์การของบริ ษทั ไทยศรี ทอง จากัด พบว่าคุณภาพชีวติ ในการทางานในด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยและส่งเสริ มคุณภาพ ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการ
ทางาน ด้านสามารถพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความเป็ นประชาธิ ปไตยในองค์การ ด้านความสมดุ ล
ระหว่างการทางานและชี วิตส่ วนตัว และด้านความเกี่ ยวข้องทางสังคม มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชี วิตในการ
ทางานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยกเว้นด้านการทางานร่ วมกัน หรื อการบูรณาการทางสังคม พบว่าไม่
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01

อภิปรายผล
สามารถอภิปรายประเด็นต่างๆได้ดงั นี้
1. ด้านได้รับค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม คุณภาพชี วิตในการทางานด้านได้รับค่าตอบแทนที่
เพียงพอและยุติธรรม จากผลการวิจยั มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยภาพรวมแล้ว
ระดับความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับปานกลาง หากแต่ปัจจัยอัตราค่าตอบแทนที่ได้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจใน
ปั จจุบนั มีระดับความเห็นด้วยน้อย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเศรษฐศาสตร์ ไชยแสง (2553) ได้ทาการศึกษา
เรื่ อง คุณภาพชีวติ ในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์
2. ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในการทางาน คุณภาพชีวิตในการทางานด้านความก้าวหน้าและ
ความมัน่ คงในการทางาน จากผลการวิจยั มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยภาพรวม
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แล้วความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับปานกลาง หากแต่ปัจจัยด้านพนักงานทุกคนมีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง
มีระดับความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับน้อย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธี ราภัทร ขัติยะหล้า (2555) ได้ทาการศึกษา
เรื่ อง คุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนตาบลป่ าสัก อาเภอเมือง
ลาพูน
3. ด้านสภาพแวดล้อ มการทางานที่ ป ลอดภัยและส่ งเสริ มคุ ณ ภาพ คุ ณภาพชี วิตในการท างานด้าน
สภาพแวดล้อมการทางานที่ ปลอดภัยและส่ งเสริ มคุณภาพ จากผลการวิจยั มี ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน โดยภาพรวมสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยและส่ งเสริ มคุณภาพมีความเห็นด้วยอยู่
ในระดับปานกลาง ปั จจัยด้านสถานที่ทางานของท่านมีอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่างๆที่มีคุณภาพและไม่เป็ น
อันตรายต่อการทางาน มีระดับความเห็นด้วยต่าที่สุดซึ่งอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ลัดดา
วัลย์ โภควินท์และวิรัชดาวัลย์ สวรรณมณี (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่ องเปรี ยบเทียบคุณภาพชี วิตการทางานของ
บุคลากรสายงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
4. ด้านความเป็ นประชาธิ ปไตยในองค์การ คุณภาพชีวิตในการทางานด้านความเป็ นประชาธิ ปไตยใน
องค์การ จากผลการวิจยั มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยภาพรวมแล้วความเห็นด้วย
อยูใ่ นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เศรษฐศาสตร์ ไชยแสง (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง คุณภาพชีวติ ใน
การทางานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์
5. ด้านความสมดุ ลระหว่างการทางานและชี วิตส่ วนตัว คุ ณภาพชี วิตในการทางานด้านความสมดุล
ระหว่างการทางานและชีวิตส่ วนตัว จากผลการวิจยั มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดย
ภาพรวมแล้วความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับปานากลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธีราภัทร ขัติยหล้า ได้ทาการศึกษา
เรื่ อง คุณภาพชี วิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนตาบลป่ าสัก อาเภอ
เมืองลาพูน
6. ด้า นความเกี่ ย วข้อ งทางสั ง คม คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างานด้า นความเกี่ ย วข้อ งทางสั ง คม จาก
ผลการวิจยั มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน โดยภาพรวมแล้วความเห็นด้วยอยูใ่ นระดับ
มาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธี ราภัทร ขัติยหล้า(2555) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง
คุณภาพชี วิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนตาบลป่ าสัก อาเภอเมือง
ลาพูน

ข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้มีขอ้ เสนอแนะผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงานที่จะนาผลการศึ กษา
ไปใช้เพื่อเสริ มสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน ดังนี้
1. ฝ่ ายบริ หารควรให้ความสาคัญ และสนับสนุนในด้านการพัฒนาความรู ้ ความสามารถของบุคคลากร
เพิม่ มากขึ้น โดยการส่งเสริ มให้มีการฝึ กอบรมตามลักษณะงานที่แตกต่างกันออกไป
2. ฝ่ ายบริ หารควรปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทางานให้เกิ ดความปลอดภัยและช่ วยส่ งเสริ ม
สุขภาพมากขึ้น เช่น อาจจัดให้มีบริ เวณพักผ่อนหย่อนใจ
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ข้ อเสนอแนะการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้ เพิ่มเติมในด้านคุณภาพชีวิตในการทางาน เนื่ องจากปั จจัย
ในแต่ละด้านขึ้นอยูก่ บั การให้ความสาคัญ และความพึงพอใจเฉพาะส่วนบุคคล จึงจะช่วยส่งผลให้องค์การสามารถ
รับรู ้ขอ้ ควรแก้ไขและนามาปรับใช้กบั องค์การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. อาจศึ กษาถึงตัวแปรอื่นๆที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ได้แก่
ทัศนคติ บรรยากาศองค์การ และภาวะผูน้ าขององค์การ เป็ นต้น
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานใน
สายการบินไทยแอร์เอเซี ยและเพื่อนาผลการศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
ธุ รกิ จสายการบิ นในประเทศไทย ผูว้ ิจัยกาหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ คื อ บุ คลากรที่ ปฏิ บตั ิงาน
ภาคพื้นดินของสายการบินไทยแอร์เอเซีย จานวน 356 คน และใช้วธิ ีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบบังเอิญ
(Accidental sampling) ซึ่งในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ ได้รับ
ทั้งหมด นามาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อการวิจยั โดยกาหนดระดับ
ความมีนยั สาคัญ 0.05 ทั้งนี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้ ค่าความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D.) และใช้
การวิเคราะห์ สมการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) สาหรั บค่านัยสาคัญทางสถิ ติที่ใ ช้ใ นการ
วิเคราะห์ครั้งนี้ กาหนดไว้ที่ระดับ .05 และ .01 ผลการวิจยั พบว่า ผลการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงาน
แนวทางในการแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในธุรกิจสายการบินไทยแอร์เอเซี ย พบว่า ปั จจัย ทั้ง 14 ตัว มี
ตัวพยากรณ์ที่ดี จานวน 9 ตัว มีการส่งผลอยูใ่ นระดับสูง มีค่าเท่ากับ 0.684 (R = 0.684) หรื อร้อยละ 46.80 (R2 = 0.468)
มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.30423 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 9 ค่า
ประกอบด้วย คุณภาพชี วิตในการทางานด้านการเปิ ดโอกาสให้ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ (Q3) คุณภาพชี วิตในการทางาน
ด้านลักษณะงานมีส่วนส่ งเสริ มด้านบูรณาการทางสังคม (Q5) บรรยากาศองค์กรด้านการได้รับการยอมรับ (E4)
คุณภาพชีวติ ในการทางานด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Q1) คุณภาพชีวติ ในการทางานด้านลักษณะงานมี
ส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง (Q8) คุณภาพชีวติ ในการทางานด้านสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย
(Q2) บรรยากาศองค์กรด้านการได้รับการสนับสนุน (E5) บรรยากาศองค์กรด้านความรับผิดชอบ (E3) คุณภาพชีวิต
ในการทางานด้านลักษณะงานที่ต้ งั อยูบ่ นฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม (Q6) และตัวพยากรณ์ที่ทานาย
ได้ดีที่สุด คือ คุณภาพชีวิตในการทางานด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Q1) ผลดังกล่าวสามารถเขียน
เป็ นสมการพยากรณ์ ผลการปฏิ บัติงานของบุ คลากรที่ ปฏิ บัติงานในสายการบิ นไทยแอร์ เอเซี ย ในรู ปสมการ
คะแนนมาตรฐาน ดัง นี้ ผลการปฏิ บัติ งาน ( Ẑ 2) = 0.244Q3 + 0.302Q5 + 0.261E4 - 0.417Q1 + 0.155Q8 +
0.205Q2 + 0.181E5 - 0.112E3 - 0.118Q6
คาสาคัญ : ผลการปฏิบตั ิงาน ธุรกิจสายการบิน
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ABSTRACT
The objectives of this research are to study the factors that influence the employ performance of
operations staff in Thai Airasia Airline and to implement the research outcome to solve work-related problems
among operation staff in airline business in Thailand. The research sample in this study are the 365 ground
operations staff members of Thai Airasia selected by using accidental sampling method. The researcher conducted
a survey using a questionnaire and analyzed the collected data using a statistical program at 0.05 significance
level. The statistics included in the analysis are frequency, percentage, mean and standard deviation. The research
also employed the multiple regression analysis at .05 and .01 significance levels. The findings of this research
revealed a total of 14 factors influencing the employ performance of operations staff of Thai Airasia Airline, 9 of
which are strong indicators of performance at 0.684 (R=0.684) or 46.80 percent (R2 = 0.468) with a standard error
of ±0.30423 at .05 significance level. These nine factors include quality of work in terms of opportunity for staff
to give inputs (Q3), work’s contributions related to improving social integration (Q5), organizational environment
in the acceptance dimension (E4), quality of work in terms of adequate and fair pay (Q1), quality of work in
terms of safe working environment (Q2), work support (E5), work responsibility (E3), job is within the law or
justice system (Q1). The strongest factor is ‘adequate and fair pay’ (Q1). The result can be illustrated as an
equation as follows : Employ performance ( Ẑ 2) = 0.244Q3 + 0.302Q5 + 0.261E4 - 0.417Q1 + 0.155Q8 +
0.205Q2 + 0.181E5 - 0.112E3 - 0.118Q6
KEYWORD: Employ Performance, Airlines Business

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
จากการศึ กษาจากเอกสาร ตารา และงานวิจยั ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จสายการบิ น พบว่า มี การศึ กษา
ภาพรวมธุ ร กิ จการบิ นในประเทศไทยปี 2556-2558 มี ก ารเติ บโตอย่า งต่อ เนื่ อ ง จากปั จ จัยที่ ก้า วเข้า สู่ การเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ธุ รกิ จการบิ นอาเซี ยนและจากการขยายตัวของธุ รกิ จสายการบิ นต้นทุ นต่ า
(Low Cost Airline) ทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชี ย-แปซิ ฟิก โดยศูนย์วิจยั กสิ กรไทย คาดว่าในปี 2559 จะมี
จานวนเที่ยวบินมาทาการบินผ่านท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่ งเป็ นท่าอากาศยานหลัก
และรองของประเทศ รวมทั้งสิ้ น 440,178 เที่ ยวบิ น เพิ่มขึ้ นร้ อยละ 16 เมื่ อเที ยบกับปี ที่ ผ่านมา นอกจากนี้ ยงั มี
ตัวเลขจากการพยากรณ์ทางการตลาดโลก หรื อโกลบอล มาร์เก็ต ฟอร์คาสต์ (GMF) ของบริ ษทั ผลิตอากาศยานค่าย
ยุโรประบุวา่ ในอีก 20 ปี ข้างหน้า (ระหว่าง พ.ศ. 2556-2575) อัตราการเดินทางทางอากาศจะเติบโตขึ้นถึงร้อยละ
4.7 ต่อปี โดยอากาศยานที่มีในปั จจุบนั ประมาณ 17,740 ลา ทัว่ โลกจะเพิ่มขึ้นเป็ นเกือบ 36,560 ลา ภายในปี 2575
ซึ่ งภายในปี ดังกล่าวภูมิภาคเอเชีย-แปซิ ฟิกจะมีอตั ราการเดินทางทางอากาศเพิ่มสู งขึ้น แซงหน้าภูมิภาคยุโรปและ
อเมริ กาเหนื อ โดยที่ปัจจุบนั การเดินทาง ทางอากาศเฉลี่ยทัว่ โลกที่เพิ่มสู งขึ้น ร้อยละ 5.5 ภูมิภาคเอเชีย-แปซิ ฟิกมี
ความต้องการอากาศยานโดยสารใหม่สูงถึงร้อยละ 36 ตามมาด้วยยุโรป ร้อยละ 20 และอเมริ กาเหนื อ ร้อยละ 19
(ศู น ย์วิจัย กสิ กรไทย,2559) ส าหรั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย นนั้นกระแสการตื่ นตัว รั บการก้า วเข้า สู่ ก ารเป็ นประชาคม
722

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

เศรษฐกิจ อาเซี ยน (AEC) ก่อให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ส่ งผลให้เกิด
ความเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งอานาจซื้ อที่เพิ่มสู งขึ้นของประชากรในภูมิภาค ก่อให้เกิดความเป็ นเมืองตามมา
ซึ่งปั จจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค ส่งผลให้เกิดการเดินทางระหว่างประเทศอาเซียนมากยิง่ ขึ้น
และเกิดการขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยวในประเทศอาเซียนอีกด้วย นอกจากนี้การเปิ ด AEC ยังก่อให้เกิดปั จจัย
สนับสนุ นธุ รกิ จการบินอีกปั จจัยหลัก คือ การเปิ ดเสรี การบินอาเซี ยน แต่ท้ งั นี้ ยงั คงเผชิ ญอุปสรรคจากกฎหมาย
และกฎระเบียบข้อบังคับภายในประเทศของแต่ละประเทศสมาชิกอยู่ อย่างไรก็ตามกระแสการรวมเป็ น AEC ก็ได้
ส่งผลให้เกิดความคึกคักต่อธุรกิจการบินในภูมิภาคเป็ นอย่างมาก โดยทาให้เกิดการเพิ่มเที่ยวบินและขยายเส้นทาง
การบิ น มายัง ประเทศอาเซี ย น และเส้ น ทางการบิ น ระหว่ า งประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นมากยิ่ ง ขึ้ น (ที่ ม า
:http://www.uasean.com/kerobow01/812 สื บค้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559) ดังนั้นผูบ้ ริ หารสายการบิ นต่างๆ
ในประเทศไทย ควรวางแผนด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพและมีผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นเลิศ เพื่อ
รองรับการให้บริ การกับผูโ้ ดยสารที่เดินทางมาใช้บริ การที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจากการเติบโตอย่างมาก
ของธุรกิจการบินในอาเซียนได้ทาให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ เล็งเห็นถึงโอกาสเช่นกัน และจากการขยายตัวของ
เที่ยวบินที่มากขึ้นนั้น ส่ งผลให้มีผใู ้ ช้บริ การสู งขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นบุคลากรที่ปฎิบตั ิงานในสายการบินจึงต้องมี
คุณภาพสูงขึ้นด้วย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่จะศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที
ปฏิบตั ิงานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย โดยผลการวิจยั ที่ได้ในครั้งนี้ ผูป้ ระกอบการสายการบินและพนักงานสาย
การบินต่างๆ สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้นได้ ตลอดจนผลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ สามารถนาไปพัฒนาธุรกิจการบินในประเทศไทยให้
ก้าวหน้าสอดคล้องกับนโยบายเป็ นศูนย์กลาง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย
2. เพื่อนาผลการศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในธุรกิจสายการบินใน
ประเทศไทย

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แนวคิดทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องต่างๆ
ดังนี้
1. ปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน มาจากแนวคิ ด ทฤษฎี ของ Richard E. Walton (1973)
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ ค่าตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม สิ่ งแวดล้อมที่ ถู ก
ลักษณะและปลอดภัย การเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ความสามารถ ลักษณะงานที่ ส่งเสริ มความ
เจริ ญเติบโตและความมัน่ คง ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริ มด้านบูรณาการทางสังคม สิ ทธิของพนักงาน ความสมดุล
ระหว่างชีวติ กับการทางานโดยส่วนรวม และลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง
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การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

2. ปั จจัยด้านบรรยากาศองค์การ จากแนวคิด ทฤษฎีของ Stringer (2002) ประกอบด้วย โครงสร้าง
องค์การ มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ความรับผิดชอบ การได้รับการยอมรับ การได้รับสนับสนุน และความยึดมัน่
ผูกพัน
3. ปั จจัยด้านผลการปฏิบตั ิงาน จากแนวคิดทฤษฎีของ Mathis and Jackson (2003) ประกอบด้วย
ประสิ ทธิผลของงาน คุณภาพของงาน และ ความสามารถเกี่ยวกับงาน

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

คุณภาพชีวติ ในการทางาน
1. ค่าตอบแทนเพียงพอและยุติธรรม
2. สิ่ งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย
3. การเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู้
ความสามารถ
4. ลักษณะงานที่ส่งเสริ มความเจริ ญเติบโตและความ
มัน่ คง
5. ลักษณะงานมีส่วนส่ งเสริ มด้านบูรณาการทางสังคม
6. ลักษณะงานที่ต้งั อยูบ่ นฐานของกฎหมายหรื อ
กระบวนการยุติธรรม
7. ความสมดุลระหว่างชี วิตกับการทางานโดยส่ วนรวม
8. ลักษณะงานมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคม
โดยตรง
บรรยากาศองค์กร
1. โครงสร้างองค์การ
2. มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
3. ความรับผิดชอบ
4. การได้รับการยอมรับ
5. การได้รับสนับสนุน
6. ความยึดมัน่ ผูกพัน
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ตัวแปรตาม
ผลการปฎิบัติงาน
1.ประสิ ทธิผลของงาน
2.คุณภาพของงาน
3.ความสามารถ
เกี่ยวกับงาน

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสายการบินไทยแอร์ เอเซี ยใน
ครั้ งนี้ ใช้ วิ ท ยาการวิ จั ย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Research Methodology) โดยน าข้อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ จ าก
ประสบการณ์ จริ งมาตรวจสอบกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดขึ้นจากหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสายการบินไทยแอร์
เอเซีย ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตของประชากรโดยเลือกศึกษาเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานภาคพื้นดินของ
สายการบินไทยแอร์เอเซีย โดยกาหนดขอบเขตพื้นที่ไว้ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเท่านั้น ซึ่งท่าอากาศยาน
ดอนเมืองมี จานวนพนักงานภาคพื้นของสายการบิ นไทยแอร์ เอเซี ย จานวน 758 คน (ไทยแอร์ เอเซี ย,
2559)
กลุ่มตัวอย่ าง
ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ โดยได้กาหนดให้ค่า
ความคลาดเคลื่อน = 0.05 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการกาหนด
กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ ท้ งั สิ้ น จานวน 254 คน
นอกจากนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ (Mailing) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
ผูต้ อบมักไม่ให้รับความร่ วมมือมากนัก หรื อหมายถึงสัดส่ วนที่ ผูต้ อบจะส่ งแบบสอบถามคืน (Response Rate)
ค่อนข้างต่า ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการประมาณอัตราการตอบกลับเป็ น 254 + (254 x 0.4) = 356 คน (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา,
2549ก) เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการเก็บข้อมูล เพื่อเป็ นการสารอง หรื อลดความคลาดเคลื่อนจากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง กรณี ที่มีการส่งแบบสอบถามคืนค่อนข้างต่า และเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน น่าเชื่อถือมากขึ้น จากกรณี ความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์ ดังนั้น จานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ จานวน 356 คน ซึ่ งมีจานวนเพียงพอและมากกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าที่
สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงแจกแบบสอบถามไปยังบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานภาคพื้นดิน
ของสายการบิ น ไทยแอร์ เ อเซี ย จ านวน 356 คน และใช้วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยการสุ่ ม แบบบัง เอิ ญ
(Accidental sampling)
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสายการบินไทย
แอร์เอเซียที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมีตวั แปรที่เกี่ยวข้อง 4 ตัวแปรได้แก่ ตัวแปรด้าน
ปั จจัยส่วนบุคคล ตัวแปรด้านบรรยากาศองค์กร ตัวแปรด้านคุณภาพชีวติ ในการทางาน และตัวแปรด้านผลการ
ปฏิบตั ิงาน
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย
ครั้งนี้ ใช้วทิ ยาการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research Methodology) ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั บุคลากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 356 คน
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4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ทาการติดต่อฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ขงสายการบิ นไทยแอร์ เอเซี ย 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 ิงานอยู่ภายในสายการบิ นไทยแอร์ เอเซี ย ในกรณี ที่ยงั ไม่ได้รับแบบสอบถามคืน ผูว้ ิจยั จะดาเนิ นการ
ติดตามครั้งที่ 2 และ 3 โดยวิธีการต่างๆ เช่น ส่งแบบสอบถามไปให้ใหม่ โทรศัพท์สอบถาม และติดตามด้วยตนเอง
ทั้งนี้เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ที่สุด
3. ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จานวน 356 ชุด ไปดาเนินการเก็บข้อมูล
4. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์จานวน 356 ชุด เพื่อนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
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. ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สาหรับวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฎิบตั ิงาน
2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรื อ S.D.)ใช้สาหรับวิเคราะห์
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ในการทางาน บรรยากาศองค์กร และผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่
ปฏิบตั ิงานภาคพื้นดินของสายการบินไทยแอร์เอเซีย
3. ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
สาหรับค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้กาหนดไว้ที่ระดับ .05 และ .01 แสดงดัง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับการส่งผลของบรรยากาศองค์กรที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสายการบิน
ไทยแอร์เอเซีย
(n=356)
ตัวแปรเกณฑ์

ตัวพยากรณ์

ผลการ
ปฏิบตั ิงาน

a = 2.016
E1
E2
E3
E4

b

-0.119
-0.009
0.068
0.319

t



8.195
-2.639
-0.291
1.406
5.611

-0.174
-0.017
0.077
0.357
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R

R2

F

SEest

*
*
0.385 0.148 61.504 ±0.38070
*

ตัวแปรเกณฑ์

ตัวพยากรณ์

b



E5
E6

0.030
0.274

0.051
0.290

t
0.724
5.026

R

R2

F

SEest

*

จากตารางที่ 1 สรุ ปได้ดงั นี้
ผลการศึกษาระดับการส่งผลของปั จจัย ทั้ง 6 ตัวของบรรยากาศองค์กร ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงาน ของ
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย พบว่า มีการส่งผลอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเท่ากับ 0.385 (R =
0.385) หรื อร้อยละ 14.80 (R2 = 0.148) มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.38070 เมื่อ
ทดสอบความมีนยั สาคัญทางสถิติ พบว่า มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 3 ค่า ประกอบด้วย บรรยากาศ
องค์กรด้านโครงสร้างองค์กร (E1) บรรยากาศองค์กรด้านการได้รับการยอมรับ (E4) บรรยากาศองค์กรด้านการได้รับ
การสนับสนุน (E5) นอกนั้นส่งผลอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ .05 และตัวพยากรณ์ที่ทานายได้ดีที่สุด คือ
บรรยากาศองค์กรด้านการได้รับการยอมรับ (E4) ผลดังกล่าวสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ ในรู ปสมการคะแนน
ดิบ และสมการคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
สมการคะแนนดิบเป็ นดังนี้
ผลการปฏิบตั ิงาน ( Ŷ 3) = 2.016 – 0.019E1 – 0.009E2 – 0.068E3 + 0.319E4
+ 0.030E5 + 0.274E6
สมการคะแนนมาตรฐานเป็ นดังนี้
ผลการปฏิบตั ิงาน ( Ẑ 3) = – 0.174E1 – 0.017E2 + 0.077E3 + 0.357E4
+ 0.051E5 + 0.290E6
และปั จจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางานส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสายการ
บิ นไทยแอร์ เอเซี ย ผูว้ ิจยั ได้ทาใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Enter
สาหรับตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางานส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย ซึ่งสามารถนาเสนอผลการวิเคราะห์ได้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับการส่งผลของคุณภาพชีวติ ในการทางานที่มีต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสาย
การบินไทยแอร์เอเซีย (Enter)
(n=356)
ตัวแปรเกณฑ์

ผลการ
ปฏิบตั ิงาน

ตัวพยากรณ์
a = 1.935
Q1
Q2
Q3

b

-0.155
0.092
0.255

t



10.956
-5.000
2.147
6.325

-0.281
0.136
0.320
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R
*
*
*
*

R2

F

SEest

ตัวแปรเกณฑ์

ตัวพยากรณ์

b



Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

0.068
0.225
-0.076
0.024
0.145

0.081
0.299
-0.114
0.044
0.178

t
1.397
5.827
-1.986
0.776
3.182

R

R2

F

SEest

0.629 0.396 28.385 ±0.32388
*
*
*

จากตารางที่ 2สรุ ปได้ดงั นี้
ผลการศึ กษาระดับการส่ งผลของปั จจัย ทั้ง 8 ตัวของคุ ณภาพชี วิต ในการท างาน ที่ ส่ งผลต่ อผลการ
ปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสายการบินไทยแอร์ เอเซี ย พบว่า มีการส่ งผลอยูใ่ นระดับสู ง มีค่าเท่ากับ 0.629 (R
= 0.629) หรื อร้ อยละ 39.60 (R2 = 0.396) มี ค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ ากับ ±0.32388 เมื่ อ
ทดสอบความมีนยั สาคัญทางสถิติ พบว่า มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 6 ค่า ประกอบด้วย คุณภาพชีวิตใน
การทางานด้านค่าตอบแทน ที่เพียงพอและยุติธรรม (Q1) คุณภาพชีวิตในการทางานด้านสภาพแวดล้อมที่ดีมีความ
ปลอดภัย (Q2) คุณภาพชีวิตในการทางานด้านการเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้ (Q3) คุณภาพชีวิตในการทางานด้าน
ลักษณะงานมีส่วนส่ งเสริ มด้านบูรณาการทางสังคม (Q5) คุณภาพชีวิตในการทางานด้านลักษณะงานที่ต้ งั อยูบ่ นฐาน
ของกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม (Q6) และคุณภาพชีวิตในการทางานด้านลักษณะงาน มีส่วนเกี่ ยวข้องและ
สัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง (Q8) นอกนั้นส่งผลอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ .05 และตัวพยากรณ์ที่ทานายได้ดีที่สุด
คื อ คุ ณภาพชี วิตในการท างานด้านการเปิ ดโอกาสให้ผูป้ ฏิ บัติ งานได้ (Q3) ผลดังกล่ าวนอกนั้นส่ งผลอย่างไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ .05 และตัวพยากรณ์ที่ทานายได้ดีที่สุด คือ บรรยากาศองค์กรด้านการได้รับการยอมรับ (E4) ผล
ดังกล่าวสามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ ในรู ปสมการคะแนนดิบ และสมการคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
สมการคะแนนดิบเป็ นดังนี้
ผลการปฏิบตั ิงาน ( Ŷ 4) = 1.935 – 0.155Q1 + 0.092Q2 + 0.255Q3 + 0.068Q4
+ 0.225Q5 - 0.076Q6 + 0.024Q7 + 0.145Q8
สมการคะแนนมาตรฐานเป็ นดังนี้
ผลการปฏิบตั ิงาน ( Ẑ 4) = – 0.281Q1 + 0.136Q2 + 0.320Q3 + 0.081Q4
+ 0.299Q5 - 0.114Q6 + 0.044Q7 + 0.178Q8

5. สรุ ปผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนีผ้ ้วู จิ ยั สามารถสรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ได้ ดงั นี้
วัตถุประสงค์ ที่ 1 เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสายการบิน
ไทยแอร์เอเซีย
ผลการศึ กษาระดับการส่ งผลของปั จจัย ทั้ง 14 ตัวที่ มีต่อการส่ งผลต่อผลการปฏิ บัติงาน ของบุคลากรที่
ปฏิบตั ิงานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย พบว่า มีการส่งผลอยูใ่ นระดับสูง มีค่าเท่ากับ 0.691 (R = 0.691) หรื อร้อยละ 47.70
(R2 = 0.477) มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ±0.30381 เมื่อทดสอบความมีนยั สาคัญทาง
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สถิติ พบว่า มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 8 ค่า ประกอบด้วย บรรยากาศองค์กรด้านความรับผิดชอบ (E3)
บรรยากาศองค์กรด้านการได้รับการยอมรับ (E4) บรรยากาศองค์กรด้านการได้รับการสนับสนุน (E5) คุณภาพชีวิตใน
การทางานด้านค่าตอบแทน ที่เพียงพอและยุติธรรม (Q1) คุณภาพชีวิตในการทางานด้านสภาพแวดล้อมที่ดีมีความ
ปลอดภัย (Q2) คุณภาพชีวิตในการทางานด้านการเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้ (Q3) คุณภาพชีวิตในการทางานด้าน
ลักษณะงานมี ส่ วนส่ งเสริ มด้านบู รณาการทางสังคม (Q5) และคุ ณภาพชี วิตในการทางานด้านลักษณะงาน มี ส่ ว น
เกี่ ยวข้องและสัมพันธ์กบั สังคมโดยตรง (Q8) นอกนั้นส่ งผลอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ .05 และตัวพยากรณ์ที่
ทานายได้ดีที่สุด คือ คุณภาพชีวติ ในการทางานด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (Q1)
วัตถุประสงค์ ที่ 2 เพื่อนาผลการศึกษาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
ธุรกิจสายการบินในประเทศไทย

6. อภิปรายผล
ผลการวิจยั ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสายการบินไทยแอร์เอเซี ยครั้ง
นี้ มีขอ้ ค้นพบที่ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
ผลการศึกษาระดับการส่งผลของปั จจัยด้านบรรยากาศองค์กร ทั้ง 6 ตัว พบว่า มีอิทธิพลและส่งผลต่อผลการ
ปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าอิทธิพล เท่ากับ 0.385 (R =
0.385) หรื อร้ อยละ 14.80 (R2 = 0.148) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานการวิ จัย ผลดังกล่ าวแสดงให้ เห็ นว่า ปั จจัยด้าน
บรรยากาศองค์กร ทั้ง 6 ตัว มีอิทธิ พลและส่ งต่อผลการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสายการบินไทยแอร์
เอเซี ย เมื่อทดสอบความมีนัยสาคัญทางสถิติ พบว่า มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 3 ค่า ประกอบด้วย
บรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้างองค์กร (E1) บรรยากาศองค์กรด้านการได้รับการยอมรับ (E4) บรรยากาศองค์กร
ด้านการได้รับการสนับสนุน (E5) นอกนั้นส่งผลอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ .05 และปั จจัยด้านบรรยากาศองค์กรที่
มีอิทธิ พลและส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานได้ดีที่สุด คือ บรรยากาศองค์กรด้านการได้รับการยอมรับ (E4) ดังนั้นหาก
ผูบ้ ริ หารต้องการที่ จะส่ งเสริ มปั จจัยด้านบรรยากาศในองค์ก รเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลในการ
ปฏิ บัติงานของบุ คลากร ก็ไม่จาเป็ นต้องเน้นปั จจัยด้านบรรยากาศองค์กรทั้ง 6 ด้าน อาจจะเน้นใน 3 ด้าน คื อ
บรรยากาศองค์กรด้านโครงสร้างองค์กร (E1) บรรยากาศองค์กรด้านการได้รับการยอมรับ (E4) บรรยากาศองค์กรด้าน
การได้รับการสนับสนุน (E5) โดยเน้นบรรยากาศองค์กรด้านการได้รับการยอมรับ (E4) เป็ นพิเศษ เพราะเป็ นปั จจัย
ด้านบรรยากาศองค์กรที่มีอิทธิพลและส่งผล ( = 0.357) ต่อ ผลการปฏิบตั ิงานมากที่สุด
เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยวิเคราะห์ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กร และคุณภาพชี วิต ในการทางานพร้อมกัน
(สมมติฐานข้อที่ 2 และสมมติฐานข้อที่ 3) เพื่อศึกษาอิทธิ พลและระดับการส่ งผลต่อผลการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากร
ที่ปฏิบตั ิงานในสายการบินไทยแอร์ เอเซี ย พร้อมกันทั้ง 14 ตัว พบว่า ปั จจัยทั้ง 14 ตัวที่มีอิทธิ พลและส่ งผลต่อผลการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย อยูใ่ นระดับสูง มีค่าอิทธิพล เท่ากับ 0.691 (R = 0.691)
หรื อร้อยละ 47.70 (R2 = 0.477) แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยทั้ง 14 ตัว มีอิทธิ พลและส่ งต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
ที่ปฏิบตั ิงานในสายการบินไทยแอร์เอเซียสูงกว่าแยกวิเคราะห์ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กรและคุณภาพชีวติ ในการ
ทางานทีละปั จจัย ดังนั้นหากผูบ้ ริ หารต้องการที่จะส่งเสริ มและสร้างแรงจูงใจให้กบั บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ก็ไม่จาเป็ นต้องเน้นปั จจัยทั้ง 14 ด้าน อาจจะเน้นใน 9 ด้านเป็ นหลัก คือ
ปั จจัยด้านบรรยากาศองค์กร 3 ด้าน ประกอบด้วย บรรยากาศองค์กร ด้านโครงสร้างองค์กร (E1) บรรยากาศองค์กร
ด้านการได้รับการยอมรับ (E4) บรรยากาศองค์กรด้านการได้รับการสนับสนุน (E5) และปั จจัยด้านคุณภาพชี วิตใน
729

การทางาน ใน 6 ด้าน ประกอบด้วย คุ ณภาพชี วิตในการทางานด้านค่าตอบแทน ที่ เพียงพอและยุติธรรม (Q1)
คุณภาพชีวิตในการทางานด้านสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย (Q2) คุณภาพชีวิตในการทางานด้านการเปิ ดโอกาสให้
ผูป้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาความรู ้ความสามารถ (Q3) คุณภาพชีวิตในการทางานด้านลักษณะงานมีส่วนส่งเสริ มด้านบูรณา
การทางสังคม (Q5) คุณภาพชีวิตในการทางานด้านลักษณะงานที่ต้ งั อยูบ่ นฐานของกฎหมายหรื อกระบวนการยุติธรรม
(Q6) และคุ ณภาพชี วิ ตในการท างานด้านลักษณะงาน มี ส่ วนเกี่ ยวข้องและสั มพันธ์ กับสั ง คมโดยตรง (Q8) ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Havlovic (1996) ที่ศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของคุณภาพชีวิตการทางานที่มีผลต่อผลลัพธ์ที่
จะเกิดจากทรัพยากรมนุษย์ ได้ทาการศึกษารวบรวมข้อมูลจากบันทึกประจาเดือนของโรงงานอุตสาหกรรมหนัก
ในแถบตะวันตกของสหรัฐอเมริ การะหว่างช่วงปี ค.ศ. 1976-1986 พบว่าคุณภาพชีวติ การทางานมีนยั สาคัญต่อการ
ลดลงของการขาดงาน อุบตั ิเหตุจากการทางาน การร้องเรี ยน และการหยุดงาน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Kaprinis Stylianos (2013) ได้ทาการศึ กษาวิจยั เรื่ องผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานที่ ปฏิ บตั ิงานในองค์การเพื่อ
สุ ขภาพ ผลการวิจยั พบว่า ผลการปฎิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพของพนักงานนั้นจะช่วยให้องค์การสามารถดาเนิ น
ธุรกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้องค์การประสบความสาเร็ จบรรลุเป้ าหมายขององค์การ ซึ่ งปั จจัยที่ทาให้ผล
การปฏิ บัติ ง านของพนั ก งานในองค์ ก ารอยู่ ใ นระดับ สู ง นั่ น คื อ ปั จ จัย ด้า นกระบวนการจัด การความรู ้ ที่ มี
ประสิ ทธิภาพนัน่ เอง

7. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในสายการบินแอร์ เอเซี ย โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าผูใ้ ช้บริ การด้วย
2. ควรศึ กษา ปั จจัยที่ ส่งผลต่อผลการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรที่ปฏิ บตั ิงานในสายการบินทุกบริ ษทั ใน
ระดับประเทศ
3. นอกจาก ปั จจัยด้านบรรยากาศองค์ และปั จจัยคุณภาพชีวิตในการทางาน แล้ว ควรศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ผลการปฏิบตั ิงานเพิ่มเติม เช่น ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หาร หรื อกฎระเบียบของทางราชการ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
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แนวโน้ มการขยายตัวของคลินิกเวชกรรมความงามไทยในอาเซียน
GROWTH TREND OF THAILAND AESTHETIC CLINICS IN ASEAN
กนกรัชต์ ระย้า
อาจารย์ ประจาสาขาการค้ าระหว่ างประเทศ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail : kanokrat.ra@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อดูแนวโน้มการขยายตัวของคลินิกเวชกรรมความงามไทยในอาเซียน
พบว่ามูลค่าตลาดความงามของไทยอยู่ที่ 12,000 ล้านบาท ส่ วนมูลค่าตลาดความงามอาเซี ยนอยู่ที่ 500,000 ล้าน
บาท อัต ราการเติ บ โตของตลาด 10% เนื่ อ งจากปั จ จุ บัน ผูบ้ ริ โ ภคให้ค วามส าคัญ กับ ความงาม หน้า ตา และ
บุคลิกภาพ ตามหลักทฤษฎี ลาดับขั้นตอนของความต้องการ และทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจ
บริ การ โดยมีวฒ
ุ ิศกั ดิ์คลินิก ,นิติพลคลินิก และแพนคลินิก ซึ่งเป็ นผูน้ าของตลาดคลินิกเวชกรรมความงามไทยไป
ขยายตลาดในประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม
คาสาคัญ : คลินิกเวชกรรมความงาม , อาเซียน

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

บทนา (Introduction)
คลินิก หมายถึง เป็ นสถานที่บริ การผูป้ ่ วยแต่ไม่สามารถรับค้างคืนได้ มีการจดทะเบียนเป็ นคลินิกตาม
กฎหมาย เช่น คลินิกทันตกรรม คลินิกรักษาโรคทัว่ ไป เป็ นต้น (บริ ษทั ทิสโก้ ลีสซิ่ง จากัด , 2559)
คลิ นิ กเวชกรรม หมายความว่า คลิ นิ ก ที่ จัด ให้มี ก ารประกอบวิช าชี พ เวชกรรม ซึ่ ง ด าเนิ น การโดย
ผูป้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรม (กฎกระทรวง กาหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริ การของ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2558, 2558)
คลินิกที่ให้บริ การด้านเสริ มความงาม หมายถึง คลินิกที่ยาหรื อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความงาม หรื อ
มีการให้บริ การด้วยเครื่ องไอออนโต เครื่ องโฟโน เครื่ องกรอผิว เครื่ องเลเซอร์ หรื อมีการโฆษณาเกี่ ยวกับการ
ให้บริ การในลักษณะดังกล่าว (กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558, 2558)
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ปั จจุบนั การตกแต่งเสริ มความงามเป็ นเรื่ องที่สังคมยอมรับอย่างเปิ ดเผย และกลายเป็ นกระแสนิ ยมของ
ประชาชนทุกวัยทั้งชายและหญิง โดยเฉพาะวัยรุ่ นยุคใหม่ที่ให้คุณค่ากับบุคลิก รู ปร่ างหน้าตามาก่อน แนวโน้ม
กระแสนิ ยมความงามในปี 2559 จะมีทิศทางเพิ่มขึ้น จากหลายปั จจัย อาทิ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน อิทธิ พลจาก
การโฆษณาทางสื่ อต่างๆที่เข้าถึงตัวบุคลได้ง่าย การสื่ อสารถึงความสาเร็ จในชี วิตของผูท้ ี่ได้เสริ มความงาม เป็ น
การกระตุน้ ให้คนไทยมีค่านิ ยมความสวย ความงาม มากยิ่งขึ้น (กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ (สบส.) กระทรวง
สาธารณสุข, 2559)
ธุ รกิ จเสริ มความงามนับเป็ นธุ รกิ จที่สามารถสร้างเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิ จของประเทศอย่างมากใน
ปั จจุบนั กลุ่มผูเ้ ข้าใช้บริ การก็มีการขยายตัวด้วยเช่นกัน จากเดิมที่มีเฉพาะกลุ่มผูห้ ญิง ได้มีการขยายวงกว้างไปยัง
กลุ่มวัยรุ่ น นักศึกษา รวมทั้งในกลุ่มผูช้ าย โดยเฉพาะกลุ่มวัยทางานและกลุ่มเมโทรเซ็กชวล (วุฒิศกั ดิ์ คลินิก, 2559)
ธุรกิจคลินิกเวชกรรมความงาม ปั จจุบนั ธุรกิจนี้ กาลังเป็ นหนึ่ งในธุรกิจดาวรุ่ งจากจานวนคนที่เข้ามาใช้
บริ การมากขึ้น ไม่จากัดเพศ ไม่จากัดวัยมีต้ งั แต่กลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา ไปจนถึงกลุ่มวัยทางาน ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มผู ้
สู งวัย ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการหลายรายมองเห็นโอกาสและต้องการที่จะเข้ามาในตลาดเพิ่มขึ้น การขยายตัวของ
ธุ รกิ จนี้ ไม่จากัดอยู่แค่ในเขตตัวเมืองอย่างกรุ งเทพฯและปริ มณฑล เริ่ มกระจายตัวออกไปสู่ ต่างจังหวัดมากขึ้น
(ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย ธนาคารกสิ กรไทย , 2558)
อัน ดับ 1 ธุ ร กิ จ เด่ น ในปี 2559 คื อ ธุ ร กิ จ ความงามและสุ ข ภาพ เนื่ อ งจากปั จ จุ บัน มี ก ระแสการให้
ความสาคัญกับการรักษาสุ ขภาพและการดูแลความงามอย่างต่อเนื่ อง ขณะที่การบริ การทางการแพทย์และความ
งามของประเทศไทยมี คุณภาพดี และราคาไม่แพงในสายตาของชาวไทยและชาวต่างประเทศ (ศู นย์พยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2558)
มูลค่าตลาดคลินิกเวชกรรมความงามของไทย
ธุรกิจความงามมูลค่าเงินหมุนเวียนที่มีมูลค่าตลาดไม่ต่ ากว่า 12,000 ล้านบาทต่อปี ในปี 2559 และคาด
กันไว้วา่ ในปี 2560 จะมีมูลค่าทัว่ โลกราว ๆ 2.65 แสนล้านดอลลาร์ สหรัฐ โดยประเทศไทยจะมีมูลค่าของปี 2560
ที่สูงกว่า 2 หมื่นล้านบาท (Krungsri GURU ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา, 2558)
ปั จจุบนั ธุรกิจคลินิกเวชกรรมความงามเป็ นหนึ่งในธุรกิจดาวรุ่ งที่สร้างผลกาไรให้แก่ผปู ้ ระกอบการ โดย
มีมูลค่าไม่ต่ากว่า 12,000 ล้านบาทต่อปี (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย ธนาคารกสิ กรไทย, 2558)
สัดส่วนทางการตลาดคลินิกเวชกรรมความงามของไทย
คลินิกเวชกรรมความงามทัว่ ประเทศไทย ปี 2559 ขึ้นทะเบียน 1,458 แห่ง (กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ
(สบส.) กระทรวงสาธารณสุข, 2559)
สัดส่ วน
อืน่ ๆ

วุฒิศักดิ์ คลินิก

38%

42%
นิตพิ ล คลินิก

20%
ภาพที่ 1 : สัดส่วนทางการตลาดคลินิกเวชกรรมความงามของไทย
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วุฒิศกั ดิ์คลินิกคาดการณ์ รายได้รวมปี 59 ประมาณ 5,000 ล้านบาท เติบโต 10% จากรายได้รวมปี 58 ซึ่ งอยู่ที่
4,500 ล้านบาท ปัจจุบนั มีจานวน 122 สาขาในประเทศไทยและ 20 สาขาในต่างประเทศ (วุฒิศกั ดิ์คลินิก, 2559)
นิติพลคลินิกคาดการณ์รายได้รวมปี 59 ประมาณ 2,400 ล้านบาท ปั จจุบนั มีจานวน 130 สาขาในประเทศ
และ 2 สาขาในต่างประเทศ (นิติพล คลินิก , 2559)
ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
มูลค่าการค้าของอาเซี ยนรวม 93,595 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ มูลค่าการส่ งออกของไทยไปอาเซี ยน 55,154
ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และมูลค่าการนาเข้าจากอาเซี ยน 38,441 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ มูลค่าการลงทุ นโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) การลงทุนโดยตรงจากประเทศในอาเซี ยนมายังไทยมีมูลค่าประมาณ 352,491 ล้านบาท และมี
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558(ค.ศ. 2015) (กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ , 2559)
ผลจากการจัดอันดับการลงทุนจากต่างประเทศของประเทศทัว่ โลกปี 2559 โดย The Milken Institute ซึ่ง
เป็ นดัชนี โอกาสการลงทุนจากต่างประเทศ (Opportunity Index) แสดงถึงโอกาสในการลงทุนในประเทศนั้น ๆ
ปั จจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปั จจัยทางธุรกิจ กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายของภาครัฐที่ได้ใช้ในการสนับสนุน
และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (ศูนย์ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ , 2559)
ตารางที่ 1 : ดัชนีโอกาสการลงทุนของประเทศในอาเซียน ปี 2558
ประเทศ
อันดับ คะแนน
สิ งคโปร์
1
8.70
มาเลย์เซีย
10
7.57
ไทย
44
6.02
บรู ไน
72
5.25
อินโดนีเซีย
79
5.11
เวียดนาม
86
4.79
ฟิ ลิปปิ นส์
87
4.75
กัมพูชา
112
3.96
ที่มา : The Milken Institute(2015), Global Opportunity Index: Attracting Foreign Investment, Santa Monica: The Milken Institute

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีลาดับขั้นตอนของความต้องการ (Maslow's Hierarchical Theory of Motivation)
นักจิตวิทยามาสโลว์ (Maslow) ได้กาหนดทฤษฎีลาดับขั้นตอนของความต้องการไว้ 5 ระดับ
1. ความต้อ งการของร่ า งกาย (Physiological needs) เป็ นความต้อ งการพื้ น ฐาน เพื่ อ ให้ชี วิต อยู่ร อด
ประกอบด้วย อาหาร น้ า อากาศ ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ม การพักผ่อน และความต้องการทางเพศ
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) ซึ่งเป็ นแรงกระตุน้ (Driving force) ให้เกิดพฤติกรรม เช่น
ความมีระเบียบ ความมัน่ คง ความคุม้ ครอง ทาให้เกิดบริ การต่าง ๆ เช่น ประกันชีวติ การออมทรัพย์
3. ความต้องการด้านสังคม (Social needs) เป็ นความต้องการด้านความรัก (Love) ความรู ้สึกที่ ดีต่อกัน
(Affection) การยอมรับ (Acceptance) บุคคลต้องการความอบอุ่นและความสัมพันธ์อนั ดีกบั บุคคลอื่น
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4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) แบ่ งออกเป็ น 1. ความต้องการด้านอีโก้ที่เกิ ดจากภายใน
(Inwardly-directed ego needs) เป็ นความต้องการของแต่ละบุคคลเพื่อการยอมรับส่ วนตัว 2. ความต้องการด้านอี
โก้ที่เกิ ดจากภายนอก (Outwardly-directed ego needs) เพื่อการยกย่อง การมีชื่อเสี ยง สถานะ การยกย่องนับถือ
จากบุคคลอื่น
5. ความต้องการความสาเร็ จส่ วนตัว (Self – actualization needs) เช่น ความต้องการเป็ นดารา นักกีฬาที่
มี ฝีมื อต่าง ๆ (ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การคลิ นิกเสริ มความงามของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มนักเรี ยน
นักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร : สุทินีกรณ์ โภชากรณ์ , 2558)
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ( Marketing Mix '7Ps )
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2546 : 53) ได้อา้ งถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริ การ
( Service Mix ) ของ Philip Kotler ไว้วา่
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งซึ่ งสนองความจาเป็ นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่ งที่ผขู ้ าย
ต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ นั
2. ด้านราคา ( Price ) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่า (Value )
ของบริ การกับราคา ( Price ) ของบริ การนั้น
3. ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ( Place ) เป็ น กิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับบรรยากาศสิ่ งแวดล้อมในการ
นาเสนอบริ การให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านทาเลที่ต้ งั และช่องทางในการนาเสนอบริ การ
4. ด้านส่ งเสริ มการตลาด(Promotion) เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งในการติดต่อสื่ อสารให้ผูใ้ ช้บริ การ เพื่อแจ้ง
ข่าวสารหรื อชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริ การและเป็ นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้านบุคคล ( People ) เจ้าหน้าที่ที่ตอ้ งมีความสามารถ มีทศั นคติที่สามารถตอบสนองต่อผูใ้ ห้บริ การ มี
ความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถในการแก้ไขปั ญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั องค์กร
6. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เพื่อสร้างคุณค่า
ให้กบั ลูกค้า อาทิ การแต่งกายสะอาดเรี ยบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน แลให้บริ การที่รวดเร็ ว
7. ด้านกระบวนการ (Process) การบริ การ ที่ นาเสนอให้กับผูใ้ ช้บ ริ การเพื่อมอบการให้บริ การอย่าง
ถูกต้องรวดเร็ วและทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ (ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การคลินิกเสริ ม
ความงามของผูใ้ ช้บริ การกลุ่มนักเรี ยนนักศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานคร : สุทินีกรณ์ โภชากรณ์ , 2558)

สาระในประเด็นต่ างๆ (Contents)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนเป็ นภูมิภาคที่มีบทบาทสาคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างชัดเจน
เพราะตลาดมีขนาดที่ ใหญ่ข้ ึนมีจานวนประชากรรวมกันถึงกว่า 600 ล้านคน ขณะที่ กาลังซื้ อภายในอาเซี ยนก็มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องจากรายได้ของประชากรต่อหัวที่กาลังเพิ่มสู งขึ้น ทาให้อาเซี ยนเป็ นภูมิภาคที่ถูกจับ
ตามองจากนักลงทุ นทั้งในกลุ่มผูป้ ระกอบการทุ กกลุ่มธุ รกิ จ โดยเฉพาะกลุ่มธุ รกิ จความงามและสุ ขภาพของ
อาเซี ยนที่มีมูลค่ามากถึง 500,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มการเติบโตขึ้นไม่ต่ากว่า 10% เทรนด์มาแรงกลุ่มเพรส
ทีจ บิวตี้ (Prestige Beauty) ซึ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีกาลังซื้อสูง จากเดิมเมื่อ 3-4 ปี ที่แล้วที่เป็ นตลาดแมสทีส (Masstige)
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หรื อ “กลุ่มผูบ้ ริ โภคชนชั้นกลาง” (Middle Class) , ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ, ผลิตภัณฑ์ ความงามตาม
ช่วงวัย เป็ นผลมาจากรายได้ของประชากรที่เพิ่มขึ้นจากการเปิ ดการลงทุนที่สะพัดในอาเซียน
มีผลการสารวจพบว่า 54% ของผูช้ ายในอาเซี ยนนั้นเชื่อว่ารู ปลักษณ์ภายนอกเป็ นสิ่ งสาคัญ และบ่งบอก
ถึงสถานภาพทางการเงิ นและการศึ กษา ในปั จจุบนั เราจึ งเห็ นผูช้ ายหันมาให้ความสนใจในรู ปร่ างหน้าตาของ
ตนเองมากยิง่ ขึ้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์สาหรับผูช้ ายนั้นเป็ นโอกาสสาคัญในการเติบโตของผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผูช้ าย
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วของจานวนประชากรผูส้ ู งอายุ (Aging society) มีผลต่อเทรนด์ความงามทัว่ โลก
เทรนด์ที่กาลังมาแรงในช่วงนี้คือ Pro-aging ที่เรี ยกได้วา่ เป็ นแนวคิดที่จะมาปลดปล่อยผูห้ ญิงให้เป็ นอิสระจากแรง
กดดันที่จะต้องสวยสมบูรณ์แบบ แนวคิดดั้งเดิมอย่าง anti-aging กาลังจะกลายเป็ นสิ่ งล้าสมัย ในขณะนี้คาดการณ์
ว่าความต้องการของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม pro-aging
ด้วยวิถีชีวิตที่ เร่ งรี บแข่งขันกับเวลาของผูค้ นในปั จจุบนั ส่ งผลให้เกิ ดเทรนด์ความงามแบบ 25/7 ขึ้นมา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ร วบรวมคุ ณ สมบัติ ก ารดู แ ลไว้ใ นขั้น ตอนเดี ย ว (Multi-Tasking Product) เพื่ อ ความสะดวกและ
ประหยัดเวลาในการดูแลตัวเอง (บริ ษทั ยูบีเอ็ม เอเชีย จากัด, 2559)
การขยายตัวของคลินิกเวชกรรมความงามไทยในอาเซียน
วุ ฒิ ศัก ดิ์ คลิ นิ ก มี ก ารวางแผนขยายธุ ร กิ จ ในตลาดอาเซี ย น โดยปรั บ กลยุท ธ์ ก ารขยายการลงทุ น
ต่างประเทศจากระบบ แฟรนไชส์ (Franchising model) เป็ น ระบบการร่ วมทุน (Joint venture model ) ซึ่ งใช้งบ
ลงทุน 150 ล้านบาท คาดการณ์วา่ จะมีสาขาต่างประเทศรวมเป็ น 20 สาขาใน 4 ประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อยกระดับ
การให้บริ การความงามและ ก้าวสู่ การเป็ นเมดิคอลฮับของอาเซี ยน คาดว่าในอีก 3 ปี ข้างหน้าสัดส่ วนลูกค้าจาก
ต่างประเทศจะเพิ่มเป็ น 50% (วุฒิศกั ดิ์ คลินิก , 2559)
นิ ติพลคลินิกได้มีการวางแผนขยายธุรกิจไปยังตลาดอาเซี ยน เพื่อก้าวเข้าสู่ AEC โดยเน้นความเป็ นผูน้ า
ด้าน Aesthetic Beauty clinic ที่โดดเด่นและมัน่ คง ปั จจุบนั นิ ติพลคลินิกมีสาขาต่างประเทศจานวน 2 สาขา ใน 2
ประเทศ ได้แก่ พม่า กรุ งย่างกุง้ 1 สาขา และลาว นครเวียงจันทน์ 1 สาขา (นิติพล คลินิก, 2559)
บริ ษทั แพน ราชเทวี กรุ๊ ป จากัด ซึ่ งมีคลินิกเวชกรรมความงามอยู่ 3 แบรนด์ คือ แพน คลีนิค , ราชเทวี
คลีนิค และแพน เดอร์ มา คลีนิค ได้วางแผนการขยายธุ รกิ จไปยังตลาดอาเซี ยน โดยปั จจุบนั แพนคลินิกมีสาขา
ต่างประเทศจานวน 2 สาขา ใน 2 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ และ กัมพูชา (แพนคลินิก, 2559)
เมโกะคลินิก มีแผนขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศในอาเซี ยน สนใจกัมพูชาเป็ นลาดับแรก เนื่ องจาก
เป็ นตลาดที่ใหญ่ และมีความต้องการมาก กาลังซื้อมีสูงพอสมควร ก่อนที่จะขยายไปประเทศอื่นต่อเนื่อง คาดว่าจะ
ไปในลักษณะร่ วมทุน ซึ่งขณะนี้มีการเจรจากับกลุ่มธุรกิจทั้งของไทยและท้องถิ่นหลายราย (เมโกะคลินิก, 2559)
แอ๊บโซลูทคลินิก มีการวางแผนขยายสาขาบริ เวณชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ พม่า และลาว เพื่อ
รองรับความต้องการกลุ่มเป้ าหมายที่นิยมเข้ามาใช้บริ การคลินิกความงามไทย (แอ๊บโซลูทคลินิก, 2559)
มาสเตอร์ พีซคลินิก เตรี ยมตัวสาหรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) โดยคลินิกมองเห็น
โอกาสในการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซี ยน อาจอยูใ่ นรู ปแบบของการหาพันธมิตรในประเทศท้องถิ่น หรื อ
เข้าไปร่ วมทุน (มาสเตอร์พีซคลินิก, 2559)
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แกรนด์ เอสต้า คลินิก ได้วางแผนทางการตลาดเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดคลินิกเวชกรรมความงาม
และวางแผนขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซี ยน เพื่อรอบรับการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (แกรนด์ เอสต้า คลินิก, 2559)
ด๊อกเตอร์โทนี่คลินิก วางแผนรับมือกับการก้าวสู่ AEC โดยเน้นความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ของแพทย์
และชื่อเสี ยงของตัวแพทย์ และราคา เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าอายุ 40 ปี ขึ้นไป เพราะกลุ่มนี้ ให้ความสาคัญกับการดูแล
สุขภาพซึ่งเป็ นตลาดที่ใหญ่มากและมีกาลังซื้อสูงไม่ตกตามภาวะเศรษฐกิจ (ด๊อกเตอร์โทนี่คลีนิค, 2559)
พม่า

ลาว

วุฒิศกั ดิ์คลินิก

วุฒิศกั ดิ์คลินิก

วุฒิศกั ดิ์คลินิก

วุฒิศกั ดิ์คลิกนิก

นิติพลคลินิก

แพนคลินิก

แพนคลินิก

นิติพลคลินิก

เวียดนาม

กัมพูชา

เมโกะคลินิก

ภาพที่ 2 : คลินิกเวชกรรมความงามไทยกับการขยายตลาดในอาเซียน

สรุ ปและอภิปรายผล
ความงามถือเป็ นสิ่ งที่เสริ มสร้างคุณค่าให้กบั บุคคล ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องบุคลิกภาพ รู ปร่ าง หน้าตา ส่งผล
ให้การยอมรับการตกแต่งเสริ มความงามเป็ นที่ยอมรับอย่างเปิ ดเผย และกลายเป็ นกระแสสังคมของประชาชนทุก
วัยทั้งชายและหญิง โดยเฉพาะวัยรุ่ นยุคใหม่ แนวโน้มกระแสนิยมความงามในปี 2559 จะมีทิศทางเพิ่มขึ้น
ธุ รกิ จเสริ มความงามเป็ นธุ รกิ จที่สร้างเม็ดเงิ นในระบบเศรษฐกิ จของประเทศ จะเห็ นได้จากมูลค่าเงิน
หมุนเวียนที่ มีมูลค่าตลาดไม่ต่ ากว่า 12,000 ล้านบาทต่อปี ในปี 2559 และคาดว่าในปี 2560 จะมีมูลค่าทัว่ โลก
ประมาณ 2.65 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศไทยจะมีมูลค่าของปี 2560 ที่สูงกว่า 2 หมื่นล้านบาท
ปี 2559 คลิ นิ ก เวชกรรมความงามทั่ว ประเทศไทย ขึ้ น ทะเบี ย น 1,458 แห่ ง ซึ่ ง อัน ดับ 1 ในตลาดคื อ
วุฒิศกั ดิ์ คลินิก คาดการณ์รายได้รวมปี 59 ประมาณ 5,000 ล้านบาท มีจานวน 122 สาขาในประเทศไทย และ 20
สาขาในต่างประเทศ นิ ติพลคลินิกคาดการณ์ รายได้รวมปี 59 ประมาณ 2,400 ล้านบาท มีจานวน 130 สาขาใน
ประเทศและ 2 สาขาในต่างประเทศ
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนภายในปี 2558 ท าให้เ ป็ นภู มิ ภาคที่ ถู ก จับตามองจากนักลงทุ น
โดยเฉพาะกลุ่มธุ รกิ จความงามและสุ ขภาพของอาเซี ยนที่มีมูลค่ามากถึง 500,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มการ
เติบโตขึ้นไม่ต่ากว่า 10% ต่อปี แนวโน้มจะอยูใ่ นกลุ่มเพรสทีจ บิวตี้, ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ
ปั จจัยที่ทาให้ธุรกิจความงามในอาเซี ยนเติบโต มาจากความเชื่อว่ารู ปลักษณ์ภายนอกเป็ นสิ่ งสาคัญ และ
บ่งบอกถึงสถานภาพทางการเงินและการศึกษา , การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วของจานวนประชากรผูส้ ู งอายุ (Aging
society) และวิถีชีวติ ที่เร่ งรี บแข่งขันกับเวลาของผูค้ นในปั จจุบนั
ปั จจุบนั คลินิกเวชกรรมความงามไทยมีการการขยายธุรกิจไปตลาดอาเซี ยน เช่น วุฒิศกั ดิ์ คลินิก มีสาขา
ในลาว กัมพูชา พม่า และเวียดนาม , นิ ติพล คลินิกมีสาขาในพม่า และลาว , แพนคลินิก มีสาขาในกัมพูชา และ
เวียดนาม ส่วนเมโกะคลินิกอยูร่ ะหว่างการดาเนินงานในกัมพูชา
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วุฒิศกั ดิ์ คลินิก ผูน้ าของตลาดคลินิกเวชกรรมความงามไทย ได้มีการปรับกลยุทธ์การขยายการลงทุน
ต่างประเทศจากระบบแฟรนไชส์ (Franchising model) เป็ น ระบบการร่ วมทุน (Joint venture model ) โดยใช้งบ
ลงทุน 150 ล้านบาท ในการขยายสาขาต่างประเทศเป็ น 20 สาขา ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจความงาม
ในอาเซียน
ส่ วนคลินิกเวชกรรมความงามรายอื่นๆของไทยมีการวางแผนขยายธุ รกิ จไปยังอาเซี ยนเพิ่มขึ้นเช่นกัน
เช่น นิ ติพลคลินิก , แพนคลินิก , เมโกะคลินิก , แอ๊บโซลูทคลินิก ,มาสเตอร์ พีซคลินิก , แกรนด์ เอสต้า คลินิก
และด๊อกเตอร์โทนี่คลินิก เป็ นต้น

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบว่าตลาดคลินิกเวชกรรมความงามไทยมี การขยายตลาดไปยังอาเซี ยน อาทิ กัมพูชา ลาว
พม่า และเวียดนาม เนื่ องจากกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในประเทศเหล่านี้ เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความสามารถในการซื้ อ เน้น
การให้ความสาคัญกับความงาม หน้าตา และบุคลิกภาพเพิ่มมากขึ้น จากค่านิ ยมที่เชื่อว่าจะเป็ นสิ่ งแสดงฐานะ และ
การศึกษา อีกทั้งแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจความงามในอาเซี ยนที่คาดการณ์วา่ จะเติบโตไม่ต่ากว่า 10% ต่อปี
ทั้งคลินิกเวชกรรมความงามไทยที่ขยายตลาดไปอาเซียนและวางแผนจะขยายตลาดไปอาเซียน ควรมีวาง
แผนการบริ หารงานระหว่างประเทศ เพื่อเตรี ยมความพร้อมการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ดังนี้
1. เงินทุน การบริ หารเงินทุนระหว่างประเทศ การขยายคลินิกเวชกรรมความงามต้องใช้เงินทุนจานวน
มาก ทั้งในด้านของการลงทุนสถานที่ สาขา เครื่ องมือ อุปกรณ์ เวชกรรมความงามต่างๆ ซึ่ งจะต้องมีการคานึ งถึง
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ การป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เพื่อรักษาระดับ
เงินทุนหมุนเวียนของคลินิก
2. แพทย์ และบุคลากร ในส่วนของความพร้อม และประสบการณ์ของของแพทย์และบุคลากรของคลินิก
เวชกรรมความงาม รวมทั้งความสามารถ คุณสมบัติ การสื่ อสารและการฝึ กอบรมด้านความงามอย่างเชี่ยวชาญ อีก
ทั้งการให้บริ การก่อนและหลังที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็ นสากล บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือและความไว้ใจ
3. กฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศในอาเซี ยนที่แตกต่างกัน คลินิกเวชกรรมคานึ งถึงกฎหมาย
ท้องถิ่น เช่น สัดส่วนของการถือหุน้ ของคนต่างชาติ อัตราภาษีนิติบุคคล รู ปแบบการทาบัญชีระหว่างประเทศ การ
นารายได้กลับประเทศแม่ รวมถึงความเสี่ ยงทางการเมือง
4. เทคโนโลยี คลินิกเวชกรรมความงามควรนาเทคโนโลยีใหม่ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ซ่ ึงสอดคล้อง
กับความงาม อย่างต่อเนื่องเพื่อนามาปรับใช้ในธุรกิจ และแก้ไขปั ญหาด้านความงามต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น รอยด่างดา
รอยสิ ว ริ้ วรอย เป็ นต้น ทั้งนี้ควรมีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปรับในตลาดต่างประเทศด้วยเช่นกัน
5. การตลาดระหว่างประเทศ คลินิกเวชกรรมความงามควรพิจารณารู ปแบบการเข้า สู่ ตลาดต่างประเทศ
ส่ ว นประสมทางการตลาด กลยุท ธ์ ท างการตลาด กลยุท ธ์ การสร้ างแบรนด์ รวมถึ ง การประชาสัมพันธ์ อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของผูบ้ ริ โภคในท้องถิ่น
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ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการใช้ บริการซ้าของลูกค้ าทีใ่ ช้ บริการคลินิกเสริมความงาม
ในเขต อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
FACTORS AFFECTING CUSTOMER REPURCHASE OF BEAUTY CLINIC
THANYABURI DISTRICT, PATHUM THANI PROVINCE
วิภาทิพย์ ภัทรวัตเชาว์เจริญ
นักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
Email: viphathip.rean@gmail.com
ดร.เรืองเดช เร่ งเพียร
คณบดีวทิ ยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์
Email : r.rengpian@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การคลินิกเสริ มความงาม
ของลูกค้าในเขตอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาปั จจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ของ
ลูกค้าในเขตอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3) เพื่อศึกษาการใช้บริ การซ้ าคลินิกเสริ มความงาม ของลูกค้าในเขต
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 4) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ใช้บริ การคลินิกเสริ มความ
งาม ในเขตอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประชากร คือ ผูท้ ี่มาใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามในเขตอาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี โดยไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน โดยคานวณจากสู ตรของ W.G. Cochran ที่ระดับความ
คลาดเคลื่อน .05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน เครื่ องมือที่ ใช้คือแบบสอบถาม ซึ่ งมีค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า
1. จากการศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การคลินิกเสริ มความงาม ของลูกค้าในเขตอาเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุ มธานี พบว่า มีระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.06, S.D.=.47) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่า ด้านบุ ค คลากร ( X = 4.22, S.D.=.63) อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคื อ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ( X = 4.14,
S.D.=.58) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ( X = 4.09, S.D.=.55) ด้านการจัดจาหน่ าย ( X = 4.04, S.D.=.61) ด้านราคา
( X = 4.02, S.D.=.60) ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ ( X = 3.98, S.D.=.65) และด้ า นกระบวนการให้ บ ริ การ
( X = 3.91, S.D.=.67) ตามลาดับ
2. จากการศึกษาปั จจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ของลูกค้าในเขตอาเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี พบว่า ระดับความสาคัญอยู่ในระดับมาก ( X =4.03, S.D.=.52) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
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แหล่งที่มาไม่เป็ นทางการ ( X = 4.26, S.D.=.62) อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านชนชั้นทางสังคม ( X = 4.04,
S.D.=.68) ด้านครอบครัว ( X = 4.00, S.D.=.82) และด้านวัฒ นธรรมและวัฒ นธรรมย่อย ( X = 3.81, S.D.=.72)
ตามลาดับ
3. จากการศึกษาการใช้บริ การซ้ าคลินิกเสริ มความงาม ของลูกค้าในเขตอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
พบว่าการตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารซ้ า คลิ นิ ก เสริ ม ความงามของลูก ค้า ในเขตอาเภอธัญ บุ รี จัง หวัด ปทุ ม ธานี มี
ค่าเฉลี่ ยของการตัดสิ นใจเท่ ากับ 4.20 ( X = 4.20) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 (S.D.= 0.86)
4. จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม ในเขตอาเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่าปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดและปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลกับการใช้
บริ การซ้ าของลูกค้าที่ ใช้บ ริ การคลิ นิ กเสริ มความงามในเขตอาเภอธัญ บุ รี จังหวัดปทุ ม ธานี ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
สมมติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้แ ละส่ ว นด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ด้า นบุ ค ลากรและ ด้า น
กระบวนการให้บ ริ การ ไม่ ส อดคล้องกับ สมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ .05 ส่ วนปั จจัย
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม มีผลต่อการใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ ใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ ใช้บริ การ
คลิ นิ กเสริ ม ความงามในเขตอาเภอธัญ บุ รี จังหวัดปทุ มธานี ประกอบด้วย ด้านวัฒ นธรรมและวัฒ นธรรมย่อย
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ และส่ วนด้านแหล่งที่ มาไม่เป็ นทางการ ด้านชนชั้นทางสังคม ด้านครอบครัว ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ใช้บริ การซ้ า คลินิก เสริ มความงาม

ABSTRACT
This research is conducted with the following objectives 1) to study the service marketing mix beauty
center in Thanyaburi District, Pathumthani Province. 2) to study the social and cultural environment users in
Thanyaburi District, Pathumthani Province 3) To study the use repeat beauty center users in Thanyaburi
District, Pathumthani Province 4) To study the factors that influence the use repeat of beauty center users in
Thanyaburi District, Pathumthani Province. The population in this research is infinite population. The samples
of this research, which are calculated by using W.G. Cochran formula, were 385 people. The sampling group
used for this research is cluster sampling. The research instrument is the questionnaire with a reliability .85.
Statistical analysis includes frecentage, percentage, mean, standard deviation (S.D and Multiple Regression
Analysis.
The findings of this research were:
1. Overall, significance of marketing mix beauty center in Thanyaburi District, Pathumthani Province
was at high level ( X = 4.06, S.D.=.47) When it was considered in each aspect, the findings showed that people
who provide services were at the highest level ( X = 4.22, S.D.=.63) Next findings also showed that the product
( X = 4.14, S.D.=.58) promotion ( X = 4.09, SD = .55) place ( X = 4.04, SD = .61) price ( X = 4.02, SD = .60)
physical ( X = 3.98, SD = .65) process ( X = 3.91, SD = .67 were at high level.
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2. The study of the social and cultural environment users in Thanyaburi District, Pathumthani
Province that the priority at the high level ( X = 4.03, SD = .52) when it was found that the source of unofficial
( X = 4.26, SD = .62) in very minor. is the social classes ( X = 4.04, SD = .68), family ( X = 4.00, SD = .82),
and the culture and sub-culture ( X = 3.81, SD = .72), respectively.
3. The study used the use repeat beauty center users in Thanyaburi District, Pathumthani Province The
decision was a repeat customer of the beauty clinic. The Tanyaburi Pathum Thani There are an average of the
equivalent of 4.20 ( X = 4.20) and a standard deviation of 0.86 (S.D. = 0.86).
4. The study of factors that influence the factors that influence the use repeat of beauty center users in
Thanyaburi District, Pathumthani Province Found that the promotion and physical factors. Affects the use of
duplicate customers using the service beauty center in Thanyaburi District, Pathumthani Province. This is
consistent with the hypothesis and its products, pricing, distribution channels. Personnel and Service process
Inconsistent with the hypothesis that the level of statistical significance. 05. The environment, social and
cultural factors. Affects the use of duplicate customers using unique customer service beauty clinic in
Thanyaburi District, Pathumthani Province include culture and sub-culture. Consistent with the hypothesis and
the source is not official. The social class, the family is not consistent with the hypothesis that the level of
statistical significance. 05.
KEYWORDS: Repeat center beauty

บทนา
ในปั จ จุ บัน ความสวยความงาม เป็ นอี กหนึ่ งความต้อ งการที่ ผูบ้ ริ โ ภคในยุคนี้ ให้ ความส าคัญ และมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น กลุ่มผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความปรารถนาให้ผิวหน้าและผิวพรรณของตนเองดูดี จากที่เป็ น
เพียงความสนใจของกลุ่มผูห้ ญิงวัยกลางคนที่มีกาลังซื้อสูง ปั จจุบนั ความสนใจได้ขยายไปยังกลุ่มวัยรุ่ น นักศึกษา
รวมทั้งกลุ่มลูกค้าผูช้ ายมากขึ้น คนไทยมีความใส่ใจ และห่วงใยสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความสวยความ
งามทางด้านผิวพรรณ รู ปร่ างหน้าตา การให้ความสาคัญกับความงามบนใบหน้าและผิวพรรณได้รับแรงหนุนจาก
การเปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนิ นชี วิตของคนยุคใหม่ ที่ มีการติดต่อสื่ อสารกับโลกภายนอกมากขึ้น ทั้งการพบปะ
เพื่อนฝูง และการติดต่อเพื่อธุ รกิ จ ทาให้คนส่ วนใหญ่ตอ้ งการมี หน้าตา และผิวพรรณที่ ดูดี เพื่อช่ วยสร้างความ
มัน่ ใจ และเสริ มสร้างบุคลิกภาพที่ดีแก่ตนเองมากขึ้น ซึ่งผูท้ ี่มีผิวพรรณ รู ปร่ างหน้าตา แม้วา่ จะดูดีอยูแ่ ล้ว ก็ยงิ่ ต้อง
เข้าร้านเสริ มความงามเพื่อคงสภาพสิ่ งที่ดีอยูแ่ ล้ว หรื อทาให้ดียงิ่ ขึ้น (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย : 2554)
จากปั จจัยดังกล่าว ทาให้ธุรกิ จที่ เกี่ยวข้องกับความสวยความงาม ยังคงมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
ตามกาลังซื้อและจานวนประชากร รวมทั้งพฤติกรรมทางด้านการรักสุ ขภาพและความงามตามวัฒนธรรม ค่านิ ยม
จากต่างประเทศ ทาให้ธุรกิจเสริ มความงามเป็ นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กบั ผูป้ ระกอบการอย่างมหาศาล ซึ่ งจะเห็ น
ได้จากข้อมูลของผูป้ ระกอบการในธุรกิจ คลินิกเสริ มความงาม ในปี 2557 มีมูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านบาท เติบโต
เฉลี่ย 8 - 10% ต่อปี ซึ่ งยังคงวางนโยบายขยายสาขาอย่างต่อเนื่ องทั้งกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด และการเติบโตจะ
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ใกล้เคียงกับปี 2556 เนื่องจากคนยังอยากสวยอยากหล่อ ต้องการมารักษาและดูแลผิว ปั จจุบนั มีลูกค้าทุกเพศทุกวัย
ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงวัยผูใ้ หญ่ (หนังสื อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์-สุขภาพและความงาม มกราคม 2557)
การพยากรณ์ดา้ นธุรกิจของ นายธนวรรธน์ พลวิชยั ผูอ้ านวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ของ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กล่าวถึงธุรกิจบริ การทางการแพทย์และความงามว่าเป็ นธุรกิจที่มีความโดดเด่นเป็ น
อันดับหนึ่ ง โดยมีคะแนนรวมสู งถึง 93.7 คะแนน และครองแชมป์ อันดับ 1 ติดต่อกัน 3 ปี ซ้อน ซึ่ งพิจารณาจาก
ปั จจัยด้านยอดขาย ต้นทุ น กาไรสุ ทธิ ความสามารถในการรับผลจากปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ และความสอดคล้องกับ
กระแสนิ ยม เนื่ องจากปั จจุบนั มีกระแสการรักสุ ขภาพและการดูแลความงามที่มากขึ้น ประกอบกับการบริ การใน
ไทยมีคุณภาพ และราคาที่ผบู ้ ริ โภคมีกาลังจ่าย จึงส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวโดดเด่นมากที่สุด (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 23 ธ.ค. 2557)
ธุรกิจให้บริ การความงาม หมายถึง ธุรกิจที่ให้บริ การเกี่ยวกับการบารุ งและการรักษาความงามทั้งผิวหน้า
และผิวกาย โดยใช้เครื่ อ งสาอาง ครี ม บ ารุ งหรื อสมุ น ไพร โดยกรรมวิธีการนวด พอก ขัด การอบตัว หรื อ ใช้
อุป กรณ์ ที่ ช่วยบ ารุ งเพื่ อความสวยงามของผิวพรรณ โดยไม่นับ รวมการนวดเพื่ อบ าบัดอาการหรื อผ่อนคลาย
ความเครี ยดหรื อความผิดปกติของร่ างกาย และไม่รวมการใช้อุปกรณ์ในการแก้ไขหรื อปรับเปลี่ยนผิวพรรณ เช่น
เครื่ องสร้างแสงรังสี อุลตร้าไวโอเลต รังสี อินฟราเรด เป็ นต้น และหากจะพิจารณาจากประเภทของการให้บริ การ
สามารถแบ่งประเภทธุรกิจให้บริ การความงามได้เป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ประเภทที่ 1 ธุรกิจให้บริ การความทัว่ ไป
ประเภทที่ 2 ธุรกิจให้บริ การความงามครบวงจร ประเภทที่ 3 ธุรกิจให้บริ การความงามเฉพาะ (ความหมายธุรกิ จ
ให้บริ การความงาม SB BEAUTY AND FOOD : ออนไลน์)
คลินิกเสริ มความงาม ถือเป็ นธุรกิจให้บริ การความงามแบบครบวงจร ซึ่ งจะมีหลากหลายการให้บริ การ
ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า โดยใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทั้งการ ดูแลผิวหน้า ผิวกาย
ตั้งแต่การนวดหน้า นวดตัว การขัด พอกตัวด้วยน้ ามัน เครื่ องสาอางหรื อสมุนไพรไทย ยกกระชับผิวหน้า ลบริ้ ว
รอย ขจัดสิ ว ฝ้ า กระ จุดด่างดา รวมไปถึงการลดน้ าหนัก และกระชับสัดส่วน ซึ่งผูป้ ระกอบธุรกิจอาจเป็ นร้านเสริ ม
สวยขนาดใหญ่ที่นอกจากจะดูแลทางด้านทรงผมแล้ว ยังให้บริ การดูแลผิวหน้าและผิวกายแบบครบวงจร ในขณะ
ที่ ผูป้ ระกอบการบางรายเปิ ดให้ บ ริ การในรู ป แบบสปาร่ วมด้วย ซึ่ งอัต ราค่ าบริ ก ารธุ รกิ จ ประเภทนี้ จะมี ราคา
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับร้านเสริ มสวยทัว่ ไป (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย 2554 )
จังหวัดปทุมธานี มีประชากรรวมทั้งหมด 1,058,030 คน โดยแบ่งเป็ นอาเภอเมืองปทุมธานี 169,228 คน
อาเภอธัญบุ รี 199,077 คน อาเภอคลองหลวง 259,574 คน อาเภอลาลูกกา 260,824 คน อาเภอลาดหลุมแก้ว
63,196 คน อ าเภอสามโคก 54,000 คน และอ าเภอหนองเสื อ 52,131 คน (ที่ มา : ที่ ท าการปกครองจังหวัด
ปทุมธานี ณ 31 พฤษภาคม 2558) ซึ่ งอาเภอธัญบุรีต้ งั อยูท่ างทิศตะวันออกของจังหวัดปทุมธานี และประชาชน
โดยทัว่ ไปต่างได้รับอิทธิพลในเรื่ องความสวยความงามตามกระแสนิยมดังกล่าวข้างต้น
คลินิกเสริ มความงามในเขตอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มี จานวนคลินิกเสริ มความงามมากที่ สุดเมื่อ
เทียบกับอาเภออื่นๆในจังหวัดปทุมธานี โดยมีสถานประกอบการประเภทเสริ มความงามทั้งหมดจานวน 22 ร้าน
(ในที่ น้ ี ไม่ ร วมถึ ง โรงพยาบาล และร้ านเสริ ม ความงามที่ ไ ม่ ไ ด้จ ดทะเบี ยน) (ที่ ม า : กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ จังหวัดปทุมธานี 6 กรกฎาคม 2558) ซึ่ งแบ่งเป็ น อาเภอเมืองปทุมธานี 1 ร้าน อาเภอคลองหลวง
3 ร้าน อาเภอธัญบุรี 10 ร้าน และอาเภอลาลู กกามีจานวน 8 ร้าน จะเห็ นได้ว่าคลินิกเสริ มความงามกาลังได้รับ
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ความนิ ยมในการเข้ารั บ บริ ก ารที่ มีแนวโน้มเพิ่ มขึ้ น เรื่ อย ๆ ในทุ กปี และได้มี การเข้ามารั บ บริ ก ารซ้ าๆ อย่าง
สม่าเสมอ โดยวัตถุประสงค์หลักของการเข้ารับบริ การในคลินิกเสริ มความงามก็เพื่อเสริ มสร้างบุคลิกภาพที่ ดีแก่
ตนเอง และเพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ตนเองมากยิง่ ขึ้นเมื่อต้องมีการพบปะกับบุคคลภายนอก
จากสถานการณ์ ทางการตลาดในปั จจุบนั ส่ งผลให้ธุรกิ จคลินิกเสริ มความงามมีการแข่งขันกันสู งขึ้น
เรื่ อยๆ เพราะความต้องการของผูบ้ ริ โภคต่างให้ความสาคัญกับความสวยความงาม ไม่วา่ จะภาวะเศรษฐกิจตกต่ า
หรื อเติบโตก็ตาม โดยเฉพาะในยุคนี้ที่คนชอบความสวยแบบ ขาว เนี ยน ใส ตามเทรนด์ของเอเชีย ดังนั้น จึงทาให้
ผูว้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การซ้ าคลินิกเสริ มความงามของลูกค้าในเขต อาเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุ มธานี ซึ่ งผูว้ ิจัยเห็ น ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ ผูป้ ระกอบการในธุ รกิ จเสริ มความงามที่ กาลังด าเนิ นธุ รกิ จใน
ปั จจุบนั จะได้นาข้อมูลที่ ได้จากการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค และเป็ นประโยชน์ต่อผูว้ ิจยั เอง รวมทั้งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ สนใจที่ จะลงทุนใน
ธุรกิจเกี่ยวกับความงาม โดยจะได้นาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั นี้ ไปใช้เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจลงทุนในธุรกิจนี้
ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การคลินิกเสริ มความงาม ของลูกค้าในเขตอาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
2.เพื่ อ ศึ กษาปั จ จัยสภาพแวดล้อ มทางสังคมและวัฒ นธรรม ของลู กค้าในเขตอาเภอธัญ บุ รี จังหวัด
ปทุมธานี
3.เพื่อศึกษาการใช้บริ การซ้ าคลินิกเสริ มความงาม ของลูกค้าในเขตอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
4.เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ ใช้บริ การคลิ นิกเสริ มความงาม ในเขตอาเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สมมติฐานในการวิจัย
1.ปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริ การ มีผลต่อการใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม
ในเขตอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
2.ปั จจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม มีผลต่อการใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ ใช้บริ การคลินิก
เสริ มความงาม ในเขตอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม ในเขต
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชากรผูท้ ี่มาใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม
ในเขตอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จานวน 385 คน มีข้ นั ตอนการสุ่มตัวอย่างดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การก าหนดขนาดตัว อย่างที่ เหมาะสมในการวิจัย โดยใช้ห ลัก การค านวณของ W.G
Cochran มีค่าความคลาดเคลื่อนของการกาหนดตัวอย่างที่ช่วงระดับความเชื่อมัน่ 95%
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ขั้นตอนที่ 2 ทาการสุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ตามสถานภาพการทางาน จึงใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้น (Stratified Random Sampling) และใช้การสุ่มตัวอย่างเป็ นแบบง่าย (Sample Random Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ ยวข้องกับปั จจัยส่ วนบุคคล ของผูใ้ ช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม ใน
เขตอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวความคิดเห็นที่มีต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่มีผล
ต่อการใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม ในเขตอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ
และด้านลักษณะทางกายภาพ เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) (Schiffman, Kanuk
and Lazar, 2007) โดย มีสเกลให้คะแนน 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
ครอบครัว แหล่งที่มาไม่เป็ นทางการ ชนชั้นทางสังคม วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย เป็ นแบบสอบถาม แบบให้
คะแนนระดับการับรู ้ แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มีสเกลให้คะแนน 5 ระดับ
ส่วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยการใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ใช้บริ การคลินิกเสริ มความ
งาม ในเขตอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุ มธานี เป็ นแบบสอบถามแบบเติ มคาในช่องว่าง โดยใช้ค่าจริ งตามที่ ผูต้ อบ
แบบสอบถามตอบ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation หรื อ S.D.) และการทดสอบสมมติ ฐานด้วยการวิเคราะห์ ความถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Linear
Regression Analysis)

ผลการวิจัย
1. ปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ งมากว่า
เพศชาย มี อายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 25,001 - 35,000 บาท
2. จากการศึกษา ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การมีผลการใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ใช้บริ การคลินิก
เสริ มความงาม ในเขต อาเภอธัญ บุ รี จังหวัดปทุ มธานี พบว่าระดับความคิ ดเห็ นปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด
บริ การใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ ใช้บ ริ การคลิ นิกเสริ มความงาม โดยภาพรวมเห็ นด้วยมาก เมื่ อพิ จารณารายด้าน
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย ด้านราคา ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริ การ มี ค่าเฉลี่ ย ( X ) เท่ ากับ 4.06 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.47
3. จากการศึกษา ปั จจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม มีผลต่อการใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ใช้
บริ การคลินิกเสริ มความงาม ในเขตอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่าระดับความคิดเห็นปั จจัยสภาพแวดล้อม
ทางสังคมและวัฒนธรรม มีผลต่อการใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม โดยภาพรวมเห็ น
ด้ว ยมาก เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า นเรี ย งลาดับ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้อ ย คื อ ด้านแหล่งที่ มาไม่เป็ นทางการ
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ด้านชนชั้นทางสังคม ด้านครอบครัว และด้านวัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.03 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.52
4. ผลการวิจยั ด้านการตัดสิ นใจใช้บริ การซ้ าคลินิกเสริ มความงามของลูกค้าในเขตอาเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานีค่าเฉลี่ ย ( X ) ของการตัดสิ นใจเท่ ากับ 4.20 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.86
5. ผลการทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ การมีผลต่อการใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่
ใช้บ ริ ก ารคลิ นิ ก เสริ ม ความงามในเขตอ าเภอธัญ บุ รี จังหวัด ปทุ ม ธานี ประกอบด้วย ปั จ จัยด้านการส่ ง เสริ ม
การตลาดและปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลกับการใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม
ในเขตอาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้และส่ วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านบุคลากรและ ด้านกระบวนการให้บริ การ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. ผลการทดสอบสมมติฐาน ปั จจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม มีผลต่อการใช้บริ การซ้ า
ของลู ก ค้าที่ ใ ช้บ ริ ก ารซ้ าของลู ก ค้าที่ ใช้บ ริ ก ารคลิ นิ ก เสริ ม ความงามในเขตอ าเภอธัญ บุ รี จัง หวัด ปทุ ม ธานี
ประกอบด้วย ด้านวัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อย สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และส่ วนด้านแหล่งที่มาไม่เป็ น
ทางการ ด้านชนชั้นทางสังคม ด้านครอบครัว ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05

อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการสรุ ปผลของการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ใช้บริ การคลินิกเสริ ม
ความงาม ในเขต อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สามารถนามาอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของ
การวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นปั จจัยที่มีผลการใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ใช้บริ การคลินิกเสริ มความ
งาม ในเขต อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่าระดับความคิดเห็ นปั จจัยที่ มีผลการใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ ใช้
บริ การคลินิกเสริ มความงาม โดยภาพรวมเห็นด้วยมาก ซึ่งสอดคล้องกับบุศรา จิรเกษมสุข (2555) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริ การสถาบันเสริ มความงามพงศ์ศกั ดิ์ คลินิกของลูกค้าในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นด้านส่ วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริ การ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดมีความสาคัญในระดับมากที่ สุด ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ กระบวนการให้บริ การ ผลิตภัณฑ์ และด้าน
กายภาพมีความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ศศิภา เดื อนสว่าง (2553) ศึ กษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดบริ การที่มีผลต่อลูกค้าเพศชายในการเลือกใช้ บริ การคลินิกเสริ มความงามในอาเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า
ทุกปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การมีผลในระดับมาก โดยเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยรวม ได้แก่ ปั จจัยด้านบุคลากร
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ ปั จจัยด้านสิ่ งนา
เสเนอทางกายภาพ และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ซึ่ งสอดคล้อ งกับ รัฐสิ ฏฐ์ ประทีป ณ ถลาง (2551) ได้
ทาการศึ กษา แนวโน้มการใช้บริ การซ้ าของผูใ้ ช้บริ การสปา : กรณี ศึกษา บริ ษทั พรรณราสปา จากัด จังหวัดภูเก็ต
พบว่าความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มีผลต่อการใช้บริ การสปาของผูใ้ ช้บริ การสปา บริ ษทั พรรณราสปา จากัด
จังหวัดภูเก็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ทุ กด้านมี ความคิดเห็ น อยู่ในระดับมาก
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เช่นกัน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ กษมา กัล ปดี (2550) ได้ทาการศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้
บริ ก ารคลิ นิ ค รั ก ษาความงามในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี จัง หวัด อุ บ ลราชธานี การศึ ก ษาใช้
แบบสอบถามกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย จานวน 400 คน ผลการศึ กษาพบว่าปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารโดยภาพรวม อยู ่ใ นระดับ มาก ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ กชมน วิบู ล ย์จัน ทร์ (2549) ได้
ทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การศูนย์ศลั ยกรรมความงามของผูบ้ ริ โภคมนเขตกรุ งเทพมหานคร
พบว่า ปั จจัยการตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ริ ก ารศู นย์ศัลยกรรมความงามของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
ภาพรวมมีน้ าหนักในระดับมาก
2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น ปั จ จัย สภาพแวดล้อ มทางสัง คมและวัฒ นธรรมของลูกค้าที่ใช้
บริ การคลินิกเสริ มความงาม ในเขต อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่าระดับความคิดเห็นปั จจัยสภาพแวดล้อม
ทางสัง คมและวัฒ นธรรมของลูกค้าที่ ใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม ภาพรวมเห็ นด้วยมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ
ธเนศ พงษ์มณี (2551) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจและความต้องการของผูบ้ ริ โภคในการเลือก
เข้ารับบริ การสปา กรณี ศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์ ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคคือปั จจัยด้านสังคม และ ด้านวัฒนธรรม จากผลการวิจยั ที่พบว่าปั จจัยทั้งสอง มีส่วนในการ
ตัดสิ นใจเข้ารับบริ การโดยภาพรวมเห็นด้วยมาก
3. ปั จจัยที่ มีผ ลต่อการใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ ใช้บ ริ การคลิ นิกเสริ มความงาม ในเขต อาเภอธัญ บุ รี
จังหวัดปทุ ม ธานี พบว่า ปั จ จัยด้านการส่ งเสริ ม การตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านวัฒ นธรรมและ
วัฒนธรรมย่อย มี ผ ลต่อ การใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม ในเขต อาเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี อย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ สุ ชาวดา อังศุกุลธร (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อซ้ าของผูซ้ ้ือขนมของฝากร้านเอ็ม เอ็ม โมจิ ในจังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลต่อระดับความตั้งใจซื้ อซ้ า และมีทิศทางเดียวกัน จะเห็นได้วา่ แนวโน้มด้าน
การส่งเสริ มการตลาดที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ระดับความตั้งใจซื้อซ้ าเพิ่มขึ้น เนื่ องจากการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูล
ระหว่างผูซ้ ้ื อกับผูข้ ายได้สร้างทัศนคติที่ดีและกระตุน้ พฤติกรรมการซื้ อตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการคือ ให้ผซู ้ ้ื อ
ได้รับข้อมูล ชักจูง และเตือนความจาได้แก่ การโฆษณาทางสื่ อสิ่ งพิมพ์อย่างสม่าเสมอ การใช้ป้ายโฆษณาขนาด
ใหญ่ ตามจุ ด ต่างๆบนเส้น ทางเดิ น รถ มี การประชาสัมพัน ธ์อ ย่างต่ อเนื่ อ งเพื่ อมุ่ งสร้ างทัศนคติ ที่ ดี ต่อร้ านและ
ผลิตภัณฑ์ของร้าน การโฆษณาทางอินเตอร์ เน็ตเมื่อมีสินค้าใหม่ หรื อมีการส่ งเสริ มการขายในช่วงเทศกาลต่างๆ
รวมถึงการโฆษณาเพื่อเตือนความจา เพื่อเป็ นการตอกย้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคเพื่อให้รับข่าวสารของร้านและผลิตภัณฑ์
รวมถึงการบอกกล่าวปากต่อปากของผูท้ ี่เคยซื้ อหรื อใช้บริ การ และการมีตวั อย่างขนมให้ผูท้ ี่สนใจได้ทดลองชิ ม
ก่อนตัดสิ นใจซื้ อ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดวิษา สายสุ วรรณ (2554) ที่ ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มการซื้อซ้ าของผลิตภัณฑ์ไอศครี ม โฮมเมท สหกรณ์โคนม บ้านบึง จากัด ที่ใช้
ข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคที่มีการบริ โภคผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ผลการวิจยั พบว่าส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริ ม
การตลาด คือ การได้อ่านแผ่นพับหรื อป้ ายโฆษณามีอิทธิพลต่อการซื้อซ้ า และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัชนขันธิ์
มหายศนันท์ (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผูซ้ ้ือตัว๋ ปี สโมสรฟุตบอลอาชีพพรี เมียร์ลีก
ในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่าการส่ งเสริ มการขายมีผลต่อความตั้งใจซื้ อซ้ าของผูซ้ ้ื อตัว๋ ปี สโมสรฟุตบอล
อาชีพไทยพรี เมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปั จจัยด้านราคามีผลสูงสุดและ
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มี ทิ ศทางเดี ย วกัน นั่น แสดงว่าแนวโน้ม ที่ ราคาเพิ่ ม ขึ้ น ความตั้งใจซื้ อ ซ้ าตัว๋ ปี ก็เพิ่ ม ขึ้ น เป็ นเพราะสิ ท ธิ พิ เศษ
ผลประโยชน์ ที่ได้รับจากตัว๋ ปี คุม้ ค่ากับราคา เช่นเดียวกันกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และการส่ งเสริ มการขาย และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศุภชัย วิรานุ วตั ร (2553) ได้ศึกษาเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเข้าศึ กษาในโรงเรี ยนสอนภาษาต่างประเทศในจังหวัดปราจี นบุ รี ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่ ระดับ
นัยส าคัญ ทางสถิ ติ เท่ ากัน .05พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ต ภัณ ฑ์และด้านลักษณะทางกายภาพมี
อิท ธิ พลต่อการตัดสิ น ใจเข้าศึ กษาในโรงเรี ยนสอนภาษาต่างประเทศในจังหวัดปราจี นบุ รี และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของธเนศ พงษ์มณี (2551) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจและความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ในการเลือกเข้ารับบริ การสปา กรณี ศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์ ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคคือปั จจัยด้านสังคม จากผลการวิจยั ที่พบว่าระดับฐานะทางเศรษฐกิจ มีส่วนในการ
ตัดสิ นใจเข้ารับบริ การ คงเนื่ องมาจากการเข้ารับบริ การสปามีค่าใช้ค่าค่อนข้างสู ง ดังนั้นผูเ้ ข้ารับบริ การจึงต้องมี
รายได้ที่ค่อนข้างมากจึงจะเข้ารับบริ การได้ และผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ก็ต่างคานึงถึงปั จจัยด้านราคาเป็ นสาคัญอยูแ่ ล้ว
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของคอตเลอร์ (2546) ที่ได้กล่าวว่า ปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค โดย
ปั จจัยทางสังคมเป็ นปั จจัยทางสังคมเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องในชีวติ ประจาวันและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ และ
ปั จจัยด้านวัฒนธรรมที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคนับได้วา่ เป็ นปั จจัยขั้นพื้นฐานที่สุดในการกาหนด
ความต้องการและพฤติกรรมของมนุษย์เช่น การศึกษา ความเชื่อ ยังรวมถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ได้รับการยอมรับ
จากสังคมใดสังคมหนึ่ งโดยเฉพาะ จากผลการวิจยั ที่พบว่า สปามีส่วนทาให้หน้าตาและผิวพรรณของท่านดีข้ ึน มี
ค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คงเนื่องมาจากการใช้บริ การสปาเป็ นค่านิ ยมความเชื่อที่วา่ จะทาให้หน้าตาดีและผิวพรรณดีข้ ึน ซึ่ ง
มีการถ่ายทอดและบอกเล่าต่อๆกันมา ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของคอดเลอร์ (2546) ที่ได้กล่าวว่า ปั จจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค ทางด้านวัฒนธรรมนั้น เกิ ดจากความเชื่ อและแนวทางปฏิ บตั ิที่เห็ นแล้วว่าดี งาม
ของบุ ค คลและกลุ่ ม บุ ค คลที่ เกิ ด จากการเรี ย นรู ้ (Learning) ค่ านิ ย ม (Value) และทัศ นคติ (Attitude) โดยการ
ถ่ ายทอดจากคนรุ่ น หนึ่ งสู่ อี ก รุ่ น หนึ่ ง และส่ ว นด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่ อ งทางการจัด จาหน่ าย ด้าน
บุคคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านครอบครัว ด้านแหล่งที่มาไม่เป็ นทางการ และด้านชนชั้นทางสังคม ไม่
มีผลต่อการใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม ในเขต อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ อง วิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การซ้ าของลูกค้าที่ใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม ในเขต
อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริ การ ซึ่ งมีระดับความพึงพอใจต่าสุ ด
ดังนั้นคลินิกเสริ มความงามควรพิจารณา และปรับเปลี่ยนกระบวนการในการให้คาแนะนา การนัดหมายที่สะดวก
และการจัดลาดับที่ถูกต้องแม่นยา รวมถึงการให้บริ การหลังการขายที่ประทับใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริ การ
1.2 ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมสังคมและวัฒ นธรรม ซึ่ งมี ระดับ ความพึ งพอใจต่ าสุ ด ดังนั้นควร
ปรับปรุ งคลินิกโดยคานึงถึงค่านิยมในการดูแลใส่ใจสุขภาพ และวิวฒั นาการทางการแพทย์สมัยใหม่
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรศึ กษาเกี่ ยวกับปั จจัยอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับคลินิกเสริ มความงามทั้งในเขตจังหวัดปทุ มธานี
และจังหวัดใกล้เคียง
2.2 ควรศึ กษาเปรี ยบเทียบส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่ มีผลต่อการใช้บริ การซ้ าของคลิ นิก
เสริ มความงามในเขตจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียง
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คุณภาพชีวติ การทางานทีม่ ผี ลต่ อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
โรงงานผลิตอาหารแห่ งหนึ่งในจังหวัดนครราชสี มา
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ปิ ยมาภรณ์ กู้กติ ติไมตรี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ชั ยกิจอุราใจ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทางานที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรโรงงานผลิตอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสี มา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นบุคลากร
ที่ปฏิบตั ิงานในโรงงานผลิตอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสี มา จานวน 91 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชีวิตการทางานมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ได้แก่ คุณภาพชีวติ
การทางานด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านธรรมนูญในองค์การ และ
ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ส่วนตัวสามารถทานายหรื ออธิบายความผันแปรของ ประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: คุณภาพชีวติ การทางาน ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

ABSTRACT
The purpose of this research was to study quality of work life affecting performance efficiency of
employees in a food factory in Nakornratchasima Province. The sample were 91 people from a food factory in
Nakornratchasima Province. The data were collected using a questionnaire. Frequency percentage mean and
multiple regression analysis were applied as the statistical analysis tools. The research result showed that quality
of work life in categories of growth and security, social integration, constitutionalism and the total life space
affecting performance efficiency.
KEYWORDS: Quality of work life, Performance efficiency
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
มนุษย์ใช้เวลามากกว่า 1 ใน 3 ของเวลาทั้งหมดในแต่ละวันไปกับการทางาน กล่าวได้วา่ การทางานเป็ น
กิจกรรมที่ใช้เวลาส่ วนมากในชีวิตประจาวัน การออกจากบ้านมาทางานไม่เพียงแต่เป็ นกิจกรรมที่แสวงหารายได้
เพื่อการดารงชีพ แต่ยงั เป็ นการแสวงหากิจกรรมทางสังคม การมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น การได้รับการยอมรับชื่นชม
จากผูค้ นรอบข้าง การแสวงหาความสาเร็ จ นอกจากนี้ แล้วมนุษย์ยงั แสวงหาความสุ ขจากการทางานด้วย ดังนั้น
องค์การต่าง ๆ จึงนาประเด็นการทางานอย่างมีความสุ ข มาเป็ นสิ่ งจูงใจทั้งบุคลากรของตนเองและบุคคลภายนอก
ต้องยอมรั บว่าปั จจุบนั การแข่งขันทางธุ รกิ จอยู่ในระดับสู งในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นยอดขาย ผลกาไร ลูกค้า
กระบวนการทางาน และสิ่ งสาคัญที่ถูกนามาเปรี ยบเทียบระหว่างองค์การต่าง ๆ คือเรื่ องของบุคลากรขององค์การ
เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่เป็ นตัวแทนขององค์การซึ่ งสามารถบอกเล่าถึงการดูแลพนักงานขององค์การแทนคาพูดได้ ทั้งใน
เรื่ องสภาพแวดล้อมการทางาน ค่าจ้างค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ขวัญกาลังใจ รวมทั้งการมีคุณภาพ
ชีวิตการทางานที่ดี (Quality of Work Life) หลาย ๆ องค์การจึงหันมาใช้เรื่ องการดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชี วิต
การทางานที่ดีเพื่อเป็ นสิ่ งดึงดูดบุคลลภายนอกให้เข้าทางานกับองค์การ และเป็ นสิ่ งสร้างแรงจูงใจและเป็ นกลยุทธ์
ในการธารงรักษาบุคลากรขององค์การ
กระแสการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตการทางานได้รับการยอมรั บ และได้รับความสนใจในหลายประเทศ
รวมทั้งประเทศไทย โดยองค์การต่าง ๆ ในประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญและให้ความสนใจในการพัฒนา
และส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตการทางานให้กบั พนักงาน เนื่ องจากเล็งเห็นความสาคัญของทรัพยากรมนุษย์ และการอยู่
ร่ วมกันในสังคมที่ ธุรกิ จไม่สามารถสร้ างกาไรได้จากการเร่ งเร้ าให้แรงงานปฏิ บตั ิงานเพียงด้านเดี ยว แรงงาน
สมควรจะต้องมีชีวติ ที่นอกเหนือจากงาน ตลอดจนตระหนักถึงประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพชีวติ การทางานที่มี
ต่อบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ 1) สร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานให้กบั พนักงาน 2) สร้าง
ความจงรั กภักดี การมี ส่วนร่ วม และการเป็ นประชาชนขององค์การ 3) พัฒนาผลิ ตภาพในการดาเนิ นงานของ
องค์การทั้งระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน และระดับองค์การ 4) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและองค์การ
5) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การที่มีต่อสมาชิกและสังคม 6) เพิ่มโอกาสในการเติบโตและขยายธุรกิจผ่านความ
เชื่อถือและเชื่อใจของชุมชน 7) ช่วยลดปั ญหาสังคมทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์,
2551)
บุคลากรเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดขององค์การ การที่บุคลากรจะสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่และมี
ประสิ ท ธิ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ป ระสิ ท ธิ ผลขององค์การเพิ่ ม ขึ้ น เกิ ด จากการมี คุ ณ ภาพชี วิต การท างานที่ ดี
คุณภาพชีวิตที่ดีการทางานในมุมมองของลูกจ้างคือการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมการทางานที่มีเงื่อนไขในการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตการทางานให้ดีข้ ึน และในมุมมองของนายจ้างคือ การเพิ่มขึ้นของประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร และประสิ ทธิผลขององค์การ (Mohammad Reza Faghih, 2013)
โรงงานอุตสาหกรรมผลิ ตอาหาร ในอาเภอปากช่ อง จังหวัดนครราชสี มา เป็ นโรงงานขนาดเล็ก เปิ ด
ดาเนิ นการมายาวนาน และมีการเปลี่ยนมือเจ้าของโรงงานแห่ งนี้ โดยการขายกิจการให้แก่ผปู ้ ระกอบการรายใหม่
มาแล้วถึง 4 ครั้ง นโยบายการบริ หารจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ของผูป้ ระกอบการทั้ง 4 รายที่ มีท้ งั ผูป้ ระกอบการ
ชาวต่างชาติและชาวไทยมีความแตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรภายในโรงงาน และ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์การ
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จากเหตุผลข้างต้นทาให้ผศู ้ ึกษามีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากรใน
โรงงานแห่งนี้ ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ โดยสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการแก้ปัญหา ปรับปรุ งและส่งเสริ มคุณภาพชีวติ การทางานของบุคลากร
เพื่อให้บุคลการสามารถทางานได้เต็มที่และบรรลุเป้ าหมายตามที่องค์การต้องการ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวติ การทางานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
โรงงานผลิตอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสี มา

3. กรอบแนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “คุณภาพชีวติ การทางานที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรโรงงานผลิต
อาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสี มา” ได้พิจารณาจากแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
ศึ กษาคุณภาพชี วิตการทางาน ตามแนวคิดของ Richard E. Walton (1974) ประกอบด้วยลักษณะ 8 ด้าน
ได้แก่ 1. ด้านค่าตอบแทนที่ ยุติธรรมเพียงพอ 2. ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ ปลอดภัยและส่ งเสริ มสุ ขภาพ 3. ด้านพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร 4. ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน 5. ด้านการบูรณาการทางสังคม 6. ด้าน
ธรรมนูญในองค์การ 7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชี วิตส่ วนตัว และ 8. ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั
สังคม
ศึกษาประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน โดยใช้แนวคิดของ Petersen & Plowman (1953) คือประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิ บัติงาน ประกอบด้วยปั จจัยสาคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1. คุ ณภาพของงาน 2. ปริ มาณงาน 3. เวลาในการ
ปฏิบตั ิงาน และ 4. ค่าใช้จ่าย
จากการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่า คุณภาพชีวติ การทางานมีผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานของบุคลากร
1) อุสุมา ศักดิ์ไพศาล (2556) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง คุณภาพชีวติ การทางานที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน บริ ษทั อินเตอร์ เรี ยลตี้ แมเนจเม้นท์ จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ การทางาน
ที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างจานวน 180 คน สถิติที่ใช้ในการวิเ คราะห์
ข้อมูล ได้แก่คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพ
ชี วิตการทางานมีผ ลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงาน สอดคล้องกับ 2) กิ ตติคุณ ซื่ อสัตย์ดี (2557) ได้ศึกษาวิจยั
เรื่ อง คุณภาพชีวิตการทางานกับประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงารของเจ้าพนักงานชวเลข สังกัดสานักงานเลขาธิ การ
สภาผูแ้ ทนราษฎร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาระดับคุณภาพชี วิตการทางาน ประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิงาน และ
อิ ทธิ พลของคุณภาพชี วิตการทางานต่อประสิ ทธิ ผลในการปฏิ บตั ิงานของเจ้าพนักงานชวเลข สังกัดสานักงาน
เลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร โดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้ น 80 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ
พรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนการทดสอบสมมติฐานใช้เทคนิ คการถดถอย
พหุ คูณ (Multiple Regression) วิธี Backward ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชี วิตการทางานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลใน
การปฏิบตั ิงานและเป็ นไปในทิศทางเชิงบวก 3) ณัฐพร ฉายประเสริ ฐ (2557) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง คุณภาพชีวติ การ
ทางานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดปทุมธานี มีวตั ถุประสงค์เพื่อหา
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ความสัมพันธ์ระดับคุณภาพชีวิตการทางานกับประสิ ทธิ ภาพการทางานของบุคลากร โดยทาการสุ่ มตัวอย่าง อย่าง
ง่าย เลือกโรงงานอุตสาหกรรม 20 แห่ง โดยวิธีการคานวณ แบบไม่ทราบประชากร ได้ 385 ตัวอย่าง และเก็บข้อมูล
จากโรงงานแห่ งละ 20 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
Multiple Regression Analysis ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชีวิตการทางานส่ งผลเชิงบวกกับประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ทุกด้าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) จันทนา ฤทธิ์ สมบูรณ์, พิรุณา สุ ทธิ สรณ์ (2555) ได้ศึกษาวิจยั
เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยา
เขตจันทบุ รี มี ว ตั ถุ ป ระสงค์คือ ศึ ก ษาความสัมพันธ์ ร ะหว่า ง ปั จ จัยด้า นความคิ ดเห็ น/การปฏิ บัติ งานจริ ง กับ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีกลุ่มตัวอย่าง
คือบุคลากรของมหาวิทยาลัย จานวนทั้งสิ้ น 174 คน ผลการศึ กษาวิจยั พบว่า คุณภาพชี วิตในการทางานส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการทางาน โดยรวมในระดับปานกลาง
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ในอดีตที่เกี่ยวข้องนามาสร้างกรอบแนวความคิดสาหรับ
การวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
คุณภาพชีวติ การทางาน (Quality of Work Life)
1. ด้านค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรมเพียงพอ
2. ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ
3. ด้านพัฒนาความสามารถของบุคลากร
4. ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน
5. ด้านการบูรณาการทางสังคม
6. ด้านธรรมนูญในองค์การ
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ส่วนตัว
8. ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม
(Richard E. Walton, 1974)

ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
(Performance Efficiency)
1. คุณภาพของงาน
2. ปริ มาณงาน
3. เวลาในการปฏิบตั ิงาน
4. ค่าใช้จ่าย (Cost)
(Petersen & Plowman ,1953)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยคุณภาพชีวติ การทางานมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

5. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ บุ คลากรทุ กระดับในโรงงานผลิ ตอาหารแห่ งหนึ่ งในจังหวัด
นครราชสี มา จานวนรวม 118 คน (ข้อมูลอัตรากาลัง ณ วันที่ 1 สิ งหาคม 2559) จากนั้นใช้วธิ ีการคานวนของ Taro
Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จานวน 91 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บรวบรวมข้อ มู ล วิจัย ครั้ งนี้ ใช้แ บบสอบถามที่ ส ร้ า งและปรั บปรุ ง ขึ้ น มาจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน และประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
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โดยดัดแปลงเพื่อให้มีความเหมาะสมกับกรอบแนวคิดในการทาวิจยั ซึ่ งรู ปแบบคาถามเป็ นปลายปิ ด (Close Ended
Questions) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชี วิตการทางาน
และส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน และนาข้อคาถามมาหาค่าความเชื่ อมัน่
(Reliability) ของข้อคาถามแต่ละด้าน ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Chronbach’s Coefficient alphas)
ซึ่ง ค่าความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ควรจะมากกว่า 0.70 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
ปัจจัย
คุณภาพชีวติ การทางาน
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

จานวนข้ อคาถาม
16
8

ค่ าสัมประสิทธิ์ Cronbach’Alpha
0.879
0.921

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล 1) ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) อธิบายข้อมูลทัว่ ไป
เกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม และค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายความ
คิดเห็นที่มีต่อตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั 2) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรทุกระดับของโรงงานผลิตอาหาร โดยได้ติดต่อไปยังผูจ้ ดั การโรงงาน
ทาการสัมภาษณ์ถึงปั ญหาในการบริ หารและจัดการทรัพยากรบุคคลที่พบ และยินดีให้ขอ้ มูลหรื อไม่ จากนั้นนา
หนังสื อขอความร่ วมมือในการรวบรวมข้อมูลไปติดต่อผูจ้ ดั การโรงงาน และส่ งแบบสอบถามไปยังโรงงานโดย
ผ่านฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของโรงงาน โดยกาหนดวันเวลาในการรับแบบสอบถามกลับคืน อัตราการตอบกลับของ
แบบสอบถามที่ ได้รับคืน ร้ อยละ 100 ของจานวนแบบสอบถามทั้งหมด จากนั้น ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้รับกลับมา และนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปประมวลผลในขั้นตอนต่อไป

6. สรุ ปผลการวิจัย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น เพศชาย จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.3 อายุ 31 – 40 ปี จานวน 40 คน
คิดเป็ นร้อยละ 44.0 อยูใ่ นระดับตาแหน่งพนักงาน จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ 83.5 มีอายุงานระหว่าง 6 – 10
ปี จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.8 และมีรายได้รวมเฉลี่ยระหว่าง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน จานวน 40
คน คิดเป็ นร้อยละ 44.0
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ การทางาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ การทางาน พบว่าระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวติ การทางาน
โดยรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.38 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน อธิบายได้ดงั นี้
ด้านค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรมเพียงพอ พบว่าระดับความคิดเห็นต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยรวม อยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.98 และมีความคิดเห็นว่าพนักงานได้รับรายได้เพียงพอสาหรับการดารง
ชีพตามสภาพเศรษฐกิจ มีค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.05
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ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุ ขภาพ พบว่าระดับความคิดเห็นต่อสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.74 และมีความคิดเห็นว่า องค์การมีมาตรการ
หรื อกฎระเบี ยบที่ ชดั เจนในการจัดสภาพการทางานให้ปลอดภัยป้ องกันอุบตั ิเหตุและสภาพแวดล้อมที่ ส่งเสริ ม
สุขภาพมีค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.84
ด้านพัฒนาความสามารถของบุคลากร พบว่าระดับความคิดเห็นต่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร อยู่
ในระดับปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย รวมเท่ า กับ 3.28 และมี ค วามคิ ดเห็ นว่า พนัก งานได้ใ ช้ฝี มื อ ในการทางาน เกิ ด
ความรู ้สึกท้าทายและมีคุณค่าในการทางาน มีค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.34
ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน พบว่าระดับความคิดเห็นต่อความก้าวหน้าและความมัน่ คงใน
งาน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.44 และมีความคิดเห็นว่า พนักงานรู ้สึกว่าองค์การ ตาแหน่งหน้าที่
การงานที่ทารวมถึงรายได้ที่ได้รับอยูม่ ีความมัน่ คง มีค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.47
ด้านการบูรณาการทางสังคม พบว่าระดับความคิดเห็นต่อการบูรณาการทางสังคมโดยรวม อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.31 และมีความคิดเห็นว่า พนักงานมีสมั พันธภาพที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงานอยูเ่ สมอ มี
ค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.40
ด้านธรรมนู ญในองค์การ พบว่าระดับความคิดเห็ นต่อธรรมนูญในองค์การโดยรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.31 และมีความคิดเห็นว่า วิธีการเลื่อนตาแหน่งพนักงานในองค์การมีความโปร่ งใส
และยุติธรรม มีค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.54
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชี วิตส่ วนตัว พบว่าระดับความคิดเห็นต่อความสมดุลระหว่างชี วิต
งานกับชี วิตส่ วนตัวโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.57 และมีความคิดเห็ นว่า พนักงานรู ้ สึก
พอใจกับเวลาในการทางานและเวลาว่างส่ วนตัวกับเวลาของครอบครัว มีค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.86
ด้านความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม พบว่าระดับความคิ ดเห็ นต่อความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กับสัง คม
โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.41 และมีความคิดเห็นว่า พนักงานได้รับโอกาสเข้าร่ วมในการ
ทากิจกรรมต่างๆ ขององค์การอันเป็ นประโยชน์ต่อสังคม มีค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.53
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน พบว่าระดับความคิดเห็นต่อประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.94 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน อธิบายได้ดงั นี้
ด้านคุณภาพของงาน พบว่าระดับความคิดเห็นต่อคุณภาพของงานโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 4.10 และมีความคิดเห็นว่า พนักงานสามารถทางานตรงตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง มีค่า
ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.11
ด้านปริ มาณงาน พบว่าระดับความคิดเห็นต่อปริ มาณงานโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
3.80 และมีความคิดเห็นว่า พนักงานสามารถทางานได้ปริ มาณตามความคาดหวังของบริ ษทั มีค่าความสาคัญอยูใ่ น
ระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.05
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ด้านเวลา พบว่าระดับความคิดเห็นต่อเวลาโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.06 และมี
ความคิดเห็นว่า พนักงานสามารถทางานได้เสร็ จทันตามระยะเวลาที่กาหนด มีค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่ สุด
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.21
ด้านค่าใช้จ่าย พบว่าระดับความคิดเห็นต่อค่าใช้จ่ายโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.81
และมีความคิดเห็นว่า พนักงานสามารถทางานโดยใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้อย่าง
ประหยัด มีค่าความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.97
สมมติฐาน: คุณภาพชีวติ การทางานมีอทิ ธิพลต่ อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
ตารางที่ 2 แสดงผลค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความเหมาะสมของการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณของปั จจัย 8 ด้านของ
คุณภาพชีวติ การทางานโดยรวมที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
Model
R
R Square
Adjust R
Std. Error of
Square
the Estimate
1
0.557
0.310
0.243
0.41256
จากตารางที่ 2 พบว่าปั จจัยทั้ง 8 ด้าน มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานในระดับปาน
กลาง คือ 0.557 ปั จจัยทั้ง 8 ด้าน มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานถึง 31.0 % การพยากรณ์
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานจะมีความคลาดเคลื่อนหรื อความผิดพลาดประมาณ 0.412
ตารางที่ 3 การตรวจสอบปัจจัย ด้านค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรมเพียงพอ ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ
ด้านพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคม
ด้านธรรมนูญในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ส่วนตัว ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม
ที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
Model
Sum of
df
Mean
F
P
Squares
Square
1
Regression
6.272
8
.784
4.606
0.000
Residual
13.957
82
.170
Total
20.228
90
*มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 3 พบว่า มีปัจจัยด้านค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรมเพียงพอ ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริ ม
สุ ขภาพ ด้านพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ด้านการบูรณาการทาง
สังคม ด้านธรรมนูญในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ส่วนตัว และด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับสังคม บางตัวสามารถใช้พยากรณ์ ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4 แสดงผลค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของ ปั จจัยคุณภาพชีวติ การทางานที่ใช้พยากรณ์ประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน
Model
ตัวแปร
Unstandardized
Standardized T
P
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
1 (Constant)
ด้านค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรมเพียงพอ
ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ
ด้านพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน
ด้านการบูรณาการทางสังคม
ด้านธรรมนูญในองค์การ
ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ส่วนตัว
ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั สังคม
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.030
-.100
.111
.097
-.199
.386
-.284
.426
-.206

.345
.092
.091
.069
.084
.109
.123
.090
.104

-.144
.185
.217
-.350
.656
-.378
.697
-.316

8.783
-1.082
1.224
1.418
-2.365
3.560
-2.312
4.741
-1.979

.000
.283
.224
.160
.020*
.001*
.023*
.000*
.051

จากตารางที่ 4 สามารถสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
Y = 3.030 - 0.199 (ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน) + 0.386 (ด้านการบูรณาการทาง
ผลการทดสอบนัยสาคัญของสัมประสิ ทธิ์ การถดถอย ด้วยสถิติทดสอบ t พบว่า คุณภาพชีวิตการทางาน
ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านธรรมนูญในองค์การ และด้านความ
สมดุ ล ระหว่า งชี วิต งานกับ ชี วิต ส่ ว นตัว สามารถท านายหรื อ อธิ บ ายความผัน แปรของ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ค่า B ของคุณภาพชีวติ การทางานด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน = - 0.199 หมายความว่า เมื่อ
คุณภาพชีวิตการทางานด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานลดลง .199 หน่วย
ค่า B ของคุณภาพชีวิตการทางานด้านการบูรณาการทางสังคม = 0.386 หมายความว่า เมื่อคุณภาพชี วิต
การทางานด้านการบูรณาการทางสังคม เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้น .386 หน่วย
ค่า B ของคุณภาพชีวิตการทางานด้านธรรมนูญในองค์การ = - 0.284 หมายความว่า เมื่อคุณภาพชีวติ ด้าน
ธรรมนูญในองค์การ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานลดลง .284 หน่วย
ค่า B ของคุณภาพชีวิตการทางานด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่ วนตัว = 0.426 หมายความ
ว่า เมื่ อคุ ณภาพชี วิตการทางานด้านความสมดุ ลระหว่างชี วิตงานกับชี วิต ส่ วนตัวเพิ่มขึ้ น 1 หน่ วย จะส่ งผลให้
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้น .426 หน่วย
สรุ ปผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่าคุณภาพชีวิตการทางานโดยรวมมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในระดับปานกลาง และปั จจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน ด้านการบูร
ณาการทางสังคม ด้านธรรมนูญในองค์การ และด้านความสมดุลระหว่างชี วิตงานกับชี วิตส่ วนตัว มีอิทธิ พลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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7. อภิปรายผล
การวิจยั ปัจจัยคุณภาพชีวติ การทางานมีผลต่ อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวติ การทางานมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ อุสุมา ศักดิ์ ไพศาล (2556) เรื่ อง คุ ณภาพชี วิตการท างานที่ มีผ ลต่อประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บัติ งานของ
พนักงาน บริ ษทั อินเตอร์ เรี ยลตี้ แมเนจเม้นท์ จากัด ที่ให้ผลว่าคุณภาพชี วิตการทางานมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิ บัติ ง าน ทั้ง ยัง สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ กิ ต ติ คุ ณ ซื่ อ สัต ย์ดี (2557) เรื่ อ ง คุ ณ ภาพชี วิต การท างานกับ
ประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานของเจ้าพนักงานชวเลข สังกัดสานักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร ผลการวิจยั
พบว่า คุณภาพชีวติ การทางานส่งผลต่อประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานและเป็ นไปในทิศทางเชิงบวก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของณัฐพร ฉายประเสริ ฐ (2557) เรื่ องคุ ณภาพชี วิตการท างานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภ าพการท างานของ
โรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชีวติ การทางานส่งผลเชิงบวกกับประสิ ทธิภาพ
การทางานทุกด้าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์, พิ
รุ ณา สุ ทธิ สรณ์ (2555) เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ผลการศึกษาวิจยั พบว่า คุณภาพชีวิตในการทางานส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การทางาน โดยรวมในระดับปานกลาง สาหรับการศึกษาครั้งนี้พบว่าคุณภาพชีวติ การทางานด้านความก้าวหน้าและ
ความมัน่ คงในงาน ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านธรรมนูญในองค์การ และด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน
กับชีวติ ส่วนตัวสามารถร่ วมพยากรณ์ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยมีสมั ประสิ ทธิ์ การ
ทานาย ร้อยละ 31.0 โดยปั จจัยคุณภาพชีวิตการทางานที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน สู งที่สุด คือ
ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ งานกับชีวติ ส่วนตัว หากพิจารณาตามจริ งจะพบว่าหากพนักงานสามารถมีความสมดุล
ในเรื่ องชีวติ ส่วนตัวและชีวติ การทางานได้จะส่งผลดีต่อการทางาน และเป็ นประโยชน์แก่องค์การในการที่พนักงาน
มีประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานที่ดี สามารถบรรลุเป้ าหมายการทางานส่ วนตัวได้ ย่อมส่งผลในด้านบวกต่อเป้ าหมาย
ของหน่ วยงานและองค์การด้วยเช่นกัน คุณภาพชี วิตการทางานด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านธรรมนูญใน
องค์การและด้านความก้าวหน้าและความมัน่ คงในงาน มีผลทางในบวกแก่ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน เนื่ องจาก
เมื่อพนักงานได้รับการยอมรับ นับถือ การยกย่องให้เกี ยรติจากผูค้ นในสังคมรอบข้าง รวมถึงมีความเชื่ อมัน่ ใน
องค์การทั้งนโยบายการดาเนินธุรกิจ นโยบายการดูแลทรัพยากรบุคคลขององค์การและเชื่อมัน่ ว่าตนเองทางานใน
องค์การที่มีความมัน่ คงและสามารถก้าวหน้าในสายงานได้ จะส่งผลให้พนักงานมีกาลังใจที่ดีในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ง
ส่งผลให้มีผลการปฏิบตั ิงานในระดับดีตามความคาดหวังขององค์การได้ต่อไป

8. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. ผูบ้ ริ หารควรย้ าเน้นให้มีการแจ้งผลการทางาน (Feedback) ให้แก่พนักงานทราบทันทีทุกครั้งหากพบ
ข้อผิดพลาดในการทางาน หรื อการให้คาชมเชยและกาลังใจในทันทีที่พบว่าพนักงานทางานได้ดีและถูกต้อง
2. ผูบ้ ริ หารควรจัดให้หัวหน้างานได้รับการพัฒนาเรื่ องของการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การสื่ อสาร การแจ้งผลป้ อนกลับของงาน การให้กาลังใจ เพื่อนาความรู ้ที่ได้มาใช้ในการสื่ อสารเพื่อติดตามและ
แจ้งผลการทางานของพนักงานเป็ นรายบุคคล รวมถึงการสามารถถ่ายทอดความคิดเกี่ ยวกับค่านิ ยมองค์การให้
พนักงานเข้าใจได้อย่างชัดเจน และสามารถสร้างกาลังใจให้แก่พนักงานได้
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3. ผูบ้ ริ หารควรทบทวนลักษณะงานของพนักงาน หรื อจัดให้มีการหมุนเวียนงานในแผนก เพื่อให้
พนักงานได้มีโอกาสเรี ยนรู ้และฝึ กฝนการทางานในหน้าที่อื่น ๆ เพื่อให้มีความหลากหลายในการปฏิบตั ิงานและ
ควรให้การสนับสนุนให้บุคลากรที่มีผลงานและมีความเหมาะสมในการขึ้นสู่ ตาแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อมีโอกาส ทั้งใน
โรงงานหรื อในสถานที่ทางานอื่นภายในองค์การเดียวกัน
4. ผูบ้ ริ หารควรสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู ้ในงานให้เกิดความเชี่ยวชาญเพื่อ
สามารถปรับปรุ งกระบวนการทางานของโรงงานและแข่งขันได้ภายในองค์การ รวมทั้งเป็ นการลดต้นทุน เพิ่มผล
กาไรให้โรงงานเพื่อผลที่ได้รับจะสะท้อนกลับมาเป็ นรางวัลให้แก่พนักงาน
5. ผูบ้ ริ หารและหัวหน้างานต้องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีของการทุ่มเททางานเต็มกาลังความสามารถ
และดูแลบริ หารทีมงานด้วยความยุติธรรม เห็นอกเห็นใจกัน เพื่อให้อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุข
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรทาการศึกษาองค์การที่มีลกั ษณะงานใกล้เคียงกัน เพื่อเปรี ยบเทียบและนาผลวิจยั ไปใช้ในการพัฒนา
บุ ค ลากรในองค์การให้มี คุณภาพชี วิต การท างานและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บัติ งาน รวมทั้ง ควรเพิ่ ม เติ ม
การศึกษาปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลการดาเนินงานของโรงงาน เช่น ประสิ ทธิผลการบริ หารงานของโรงงาน

9. เอกสารอ้างอิง
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาพฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์ ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การร้านอาหารในในจังหวัดนครศรี ธรรมราช 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยส่ วนบุคคลกับส่วนประสม
ทางการตลาดที่ ใช้สังคมออนไลน์ ต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านอาหารในในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ระเบียบวิธีวิจยั ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจานวน
400 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิติพ รรณนาทดสอบหาค่าความแตกต่างโดยใช้ t-test , ANOVA
การหาค่ า แตกต่า งเป็ นรายคู่โ ดยใช้LSD และค่ า สัม ประสิ ทธิ์ เพี ย ร์ สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติ กรรมการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้านอาหารในจังหวัดนครศรี ธรรมราชส่ วนใหญ่เป็ น
ร้านอาหารระดับกลาง มีความถี่ในเลือกร้านอาหารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ วันละ 3 ครั้งขึ้นไป โดยส่ วนใหญ่ใช้
Facebook และส่ วนใหญ่ใช้เหตุผลที่เลือกคือ บรรยากาศของร้านดีถ่ายรู ปสวย 2) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างส่ วนประสมทางการตลาด 7P ของผูบ้ ริ โภคที่ใช้สังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การร้านอาหารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01และ 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในแต่ละรุ่ นในด้านพฤติกรรมการในการใช้สังคม
ออนไลน์พบว่า ด้านความถี่ในเลือกร้านอาหารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ มีความแตกต่างกัน ส่ วนด้านส่ วนประสม
การตลาด7P ในแต่ละด้านโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: อิทธิพลของกระบวนการสื่ อสาร สังคมออนไลน์ การตัดสิ นใจใช้บริ การ ร้านอาหาร
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ABSTRACT
The objectives of this study were 1) the study of social network behavior for restaurant service decision
making in Nakhon Si Thammarat province. 2) the study of correlation between the social network behavior with
marketing mixes in restaurant service decision making in Nakhon Si Thammarat province. This research used
Multi-stage random sampling and selecting a purposive sampling. Questionnaires were used to collect data on
400 cases and then analyzed using statistical package. The statistics used to analyze the data was descriptive
statistics and was evaluated for differences using t-test and ANOVA F-test to determine the difference of the pair
by the Pearson’s correlation coefficient.
The results from using social network behavior for restaurant service decision making in Nakhon Si
Thammarat province showed that most choosing Casual Dining with the choosing frequency of more than 3 times
per day) in facebook and the best restaurant surroundings. The correlation analysis of the social network
consumers’ 7P marketing mix 7P showed positive relationship with restaurant service decision making, r = 0.487
** P = 0.000,which is lower than the significance level of 0.01.The hypothesis testing. For the restaurant service
decision making in Nakhon Si Thammarat province through the social network, it was found that the restaurant
choosing frequency was different. In term of 7P Marketing Mix, each dimension showed no difference.
KEYWORDS: Influence of communication process, Social Network, Service decision making, Restaurant

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารข้อมูลที่เข้าถึงผูค้ นทุกระดับในปั จจุบนั โดยมี
การใช้กันอย่างแพร่ หลายภายใต้การพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งมี แนวโน้มจะ
กลายเป็ นสื่ อหลักสาหรั บผูค้ นในโลกอนาคต จากการศึ กษาของศู นย์วิจัยเศรษฐกิ จและธุ รกิ จกล้า ตั้งสุ วรรณ
(2559) พบว่า ตอนนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วจากอดีต ต่อไปธุรกิจจะถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ที่มากจาก Social Media
หรื อ Social Network ที่ มีอิทธิ พลต่อวิถีชีวิตในการดาเนิ นชี วิตของมนุ ษย์ในยุคปั จจุบนั รวมถึงการดาเนิ นธุ รกิจ
ต่างๆ เพราะคนใช้เวลาดูโทรทัศน์ลดลงแต่ใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือมากขึ้น ทาให้การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ
รวดเร็ วมากขึ้ นและการแบ่ งปั่ นข้อมูลต่างๆ รวดเร็ วและง่ ายในการเข้าถึ งข้อมูล จึ งเป็ นช่ องทางที่ สาคัญของ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจที่ใช้ช่องทางนี้ ในการนาเสนอข้อมูล ข่าวสาร โฆษณา อื่นๆ อีกมากมาย เพียงแค่ได้รับความ
สนใจจากกลุ่มคนต่างๆ และเกิดการแบ่งบั้นข้อมูลกันก็จะทาให้ธุรกิจหรื อสิ นค้านั้นๆก็ได้รับความนิ ยมกลุ่มต่างๆ
เพียงแค่ขา้ มคืน แต่อย่างไรก็ตามการแบ่งบั้นข้อมูลมีท้ งั ด้านดีและไม่ดี
สาหรับธุ รกิ จด้านการท่ องเที่ ยว ที่ พกั และร้านอาหาร สังคมออนไลน์ เปลี่ยนแปลงรู ปแบบของการ
ดาเนิ นงานของธุ รกิ จท่ องเที่ ยว ที่ พกั และร้ านอาหาร ไปอย่างมาก โดยเฉพาะการหาข้อมูลเพื่อวางแผนการ
ท่ อ งเที่ ย ว ปั จ จุ บัน นัก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ห าข้อ มู ล ที่ พ กั การเดิ น ทาง ร้ า นอาหาร และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วผ่าน
อินเตอร์ เน็ต โดยเฉพาะ Facebook Fan page, IG ต่างๆที่เป็ นสังคมออนไลน์ แม้แต่ผบู ้ ริ โภคยุคปั จจุบนั ที่ตอ้ งการ
รับประทานอาหารนอกบ้านก็จะใช้สังคมออนไลน์ในการเลือกร้านอาหาร ดังนั้นปั จจุบนั ธุรกิจร้านพึ่งพาสื่ อทาง
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สังคมออนไลน์มากขึ้น ธุรกิจร้านอาหารต้องสร้างพื้นที่ของตนเองในสังคมออนไลน์ จึงจะเห็นได้จากร้าอาหาร
ต่างๆ มี Facebook Fan page, IG ของตนเองโดยเฉพาะร้านอาหารที่เปิ ดใหม่และมีรูปแบบร้านที่เอาใจวัยรุ่ นหรื อ
กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการสิ่ งแปลกใหม่ก็จะอาศัยช่องทางของสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างกระแสความนิ ยมของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่งสอดคล้องข้อมูลกับภาวุธ พงษ์วทิ ยภานุ (2559) ประเทศไทยใช้ Facebook มากเป็ นอันดับ 8 ของโลก
และเป็ นอันดับ 3 ของเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้คนไทยใช้ Facebook 41 ล้านคน โตขึ้ น 17% คิ ดเป็ น 60% ของ
ประชากรไทย ส่ วน Facebook Page ไทย มีมากถึง 7 แสนเพจ และคนไทยใช้ Instagram 7.8 ล้านคน โตขึ้น 74%
มียอด Active User 1 ล้านราย นับได้ว่าสังคมออนไลน์ เป็ นเครื อข่ายที่ มีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นชี วิตของคนใน
สังคมยุคปั จจุบนั รวมไปถึงภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะร้านอาหารและบริ การที่ได้รับอิทธิ พลจากสังคมออนไลน์
ทางด้านที่ ดี เช่นจะทาให้ได้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภคเพียงชัว่ ข้ามคืน แต่ถา้ ด้านที่ ไม่ดีก็อาจทาลายชื่ อเสี ยงได้
เพียงชัว่ ข้ามคืนเช่นกัน ปั จจุบนั จังหวัดนครศรี ธรรมราชมีร้านอาหารเกิดขึ้นใหม่มากมาย ทั้งร้านอาหารข้างทาง
ร้านอาหารตามสั่ง ร้านอาหารจานหลัก ร้านกาแฟ ร้านอาหารเฉพาะกลุ่ม เป็ นต้น ซึ่ งร้านอาหารเหล่านี้ ก็จะมีกล
ยุทธ์ต่างๆที่จะใช้ในการดึงดูดผูบ้ ริ โภคให้มาใช้บริ การโดยใช้ช่องทางสังคมออนไลน์ เป็ นหนึ่งกลยุทธ์ที่สาคัญใน
การเข้าถึงผูบ้ ริ โภคยุคปั จจุบนั จากข้อมูลศูนย์วิจยั กสิ กรไทย (2559) พบว่า ตลาดธุรกิจร้านอาหาร ครอบคลุมถึง
เชนร้านอาหารและร้านอาหารทัว่ ไป ในปี 2559 นี้ น่าจะมีมูลค่าประมาณ 382,000-385,000 ล้านบาท เติบโตอยูใ่ น
กรอบร้อยละ1.9-2.7 จากในปี 2558 ที่มีมูลค่า 375,000 ล้านบาท โดยเป็ นการเติบโตอย่างชะลอตัวจากในปี 2558 ที่
เติบโตร้อยละ 4 โดยแบ่งเป็ นมูลค่าตลาดของเชนร้านอาหาร 114,000-116,000 ล้านบาท เติบโตอยูใ่ นกรอบร้อยละ
3.6-5.5จากในปี 2558 ที่ มีมูลค่า 110,000 ล้านบาท และมูลค่าตลาดของร้ านอาหารทั่ว ไป ซึ่ งส่ วนใหญ่เ ป็ น
ร้านอาหารขนาดกลางและเล็กประมาณ 268,000-269,000 ล้านบาท เติบโตอยูใ่ นกรอบร้อยละ 1.1-1.5 จากในปี
2558 ที่มีมูลค่า 265,000 ล้านบาทจากเหตุดงั กล่าว ผูว้ จิ ยั สนใจศึกษาอิทธิพลของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารในจังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อใช้ขอ้ มูลเบื้องต้นในการพิจารณาถึงแนวทางใน
การบริ หารจัดการเพื่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภคยุคปั จจุบนั และในอนาคตให้มากขึ้น ในลักษณะการศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปั จจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับใช้
สาหรั บการทาการตลาดของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่ อการตัด สิ นใจใช้บริ การร้ านอาหารในจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารใน
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์กบั ส่ วนประสมทางการตลาดต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

- ประเภทร้านอาหาร
- ความถี่ในเลือกร้านอาหรการผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์
- ชนิ ดหรื อประเภทของสื่ อสังคมออนไลน์
- เหตุ ผ ลในการเลื อ กร้ า นอาหารผ่ า นสื่ อ
สังคมออนไลน์

- ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจาหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
- ด้านการบริ การของบุคลากร
- ด้านทางกายภาพ
- ด้านกระบวนการให้บริ การ

การตัดสินใจ
เลือกใช้ บริการ
ร้ านอาหารใน
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ด้ว ยการศึ ก ษาจากข้อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) โดยการตอบ
แบบสอบถาม และข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) การศึ ก ษาข้อ มู ล เอกสาร (Documentary Research) เป็ น
การศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามประเด็นที่วางไว้จะใช้เอกสารที่มีความเที่ยงตรง
น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นที่ตอ้ งการศึกษา
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้งนี้ ผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในจังหวัดนครศรี ธรรมราชมีจานวนมากจึงไม่พบข้อมูลสถิติ
ของกลุ่มประชาชนที่ที่แน่นอน จากข้อมูลสถิติและจานวนผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทย ปี 2559
ทั้งหมดโดยรวม 49 ล้านคน (ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ , 2559) ดังนั้นกลุ่มตัวอย่าง คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
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การศึ ก ษาครั้ งนี้ เ ท่ า กับ 400 ตัว อย่า ง โดยใช้ก ารกลุ่ ม ตัว อย่า งแบบเจาะจง ซึ่ ง พื้ น ที่ ใ นการศึ ก ษา คื อ จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ
(1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
(2) พฤติกรรมการในการใช้สังคมออนไลน์ ได้แก่ ประเภทร้านอาหาร ความถี่ในเลือกร้านอาหร
การผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ชนิ ดหรื อประเภทของสื่ อสังคมออนไลน์ และเหตุผลในการเลือกร้านอาหารผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์
(3) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จาหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านการบริ การของบุคลากร ด้านทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริ การ
ตัว แปรตาม คื อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ การตัดสิ น ใจเลื อ กใช้บริ ก ารร้ า นอาหารที่ ใช้เ ครื อ ข่า ยสังคม
ออนไลน์ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ในการเก็ บรวบรวมข้อมู ล ในครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถามจ านวน 400 ชุ ด แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยแจกแบบสอบถามให้แก่ผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการเลือกใช้บริ การร้านอาหารใน
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) ผูว้ จิ ยั ทาการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองไปยังกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุด ตามเขตพื้นที่ ต่างๆ
เพื่อให้ตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลกลับมาวิเคราะห์
(2) จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับด้วยตนเอง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน
(3) สามารถรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาจนครบ 400 ชุด และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
คาตอบในแบบสอบถาม
(4) จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการทดสอบ
เครื่ องมือที่ใช้โดยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ค่า t-test และ ANOVA และผลการทดสอบเพื่อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยรายคู่ด้วยค่าสถิ ติ LSD (Least Significant Different) และค่าเพียร์สนั (Pearson Correlation)

5. สรุ ปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามที่ ใช้เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ในการตัด สิ นใจเลื อ กใช้บริ การร้ า น
อาหารโดยส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.75 มีสถานภาพโสด จานวน 220 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 57.25 มีอายุ 21-30 ปี จานวน210 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.00 มีการศึกษาสู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี จานวน
230 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.75 ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน จานวน 252 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.75 และ มี
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รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 15,001 – 20,000 บาท จานวน 201 คิดเป็ นร้อยละ 52.50 พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ใ นเลื อกใช้บริ การร้ าน อาหารด้า นประเภทของร้ า นอาหาร กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ เลื อ กใช้บริ การ
ร้านอาหารระดับกลาง(casual dining) มากที่ สุด จานวน 247 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.02 รองลงมาคือ ร้านอาหาร
ทัว่ ไป (fast dining) จานวน 230 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.32 ด้านความถี่ในเลือกร้านอาหรการผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความถี่ ในเลื อกร้านอาหารการผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ วันละ 3ครั้ งขึ้ นไป มากที่ สุด
จานวน170 คนคิดเป็ นร้อยละ 44.50 รองลงมาคือ วันละ 5-6 ครั้งจานวน 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.75 ด้านชนิด
หรื อประเภทของสื่ อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้สังคมออนไลน์ คือ ประเภท Facebookมากที่สุด
จานวน270 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.29 รองลงมาคือ อินตราแกรม (IG) จานวน202 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.94 และ
ด้านเหตุผลในการเลือกร้านอาหารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้เหตุผลที่เลือกคือ บรรยากาศ
ของร้านดีถ่ายรู ปสวย มากที่สุด จานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.25 รองลงมาคือ อาหารน่ากินและดูดี จานวน
101 คนคิดเป็ นร้อยละ 25.25
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประสมทางการตลาดที่ ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ต่อการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารในในจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช ทัศ นคติ ส่ ว นบุ ค คลต่ อ ส่ ว นประสมทาง
การตลาด 7P ของผูบ้ ริ โภคที่ ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช มี ความสัมพันธ์กับ การ
ตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหาร โดยรวมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้ า นพบว่ า ด้ า นมากที่ สุ ด คื อ ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ การ (Product) ด้ า นการให้ บ ริ การส่ ว นบุ ค คล
(Personalization)ด้านกายภาพ (Physical Presentation) ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย(Place) ด้านกระบวนการ
(Process) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) และ ด้านการกาหนดราคา (Price) ตามลาดับพฤติกรรมการใน
การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจใช้บริ การร้านอาหารของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกันใน
แต่ละช่วงวัย ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั เกี่ ยวกับ พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเลือกใช้
บริ การร้าน อาหารด้านประเภทของร้านอาหาร ด้านความถี่ในเลือกร้านอาหรการผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ด้าน
ชนิ ดหรื อประเภทของสื่ อสังคมออนไลน์ เหตุผลในการเลื อกร้ านอาหารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ที่แตกต่ า งมี
ผูบ้ ริ โภคในแต่ละช่วงวัยเลือกใช้บริ การร้ านอาหาร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่ วนพฤติกรรมการในการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ร้ านอาหาร ด้านความถี่ ในเลื อกร้ านอาหรการผ่านสื่ อสังคมออนไลน์แตกต่างกันมี
ผูบ้ ริ โภคในแต่ละช่วงวัย เลือกใช้บริ การร้านอาหารโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดัง นั้น จึ ง ท าการทดสอบLeas Significant Difference (LSD) เพื่ อ หาว่า ค่ า เฉลี่ ย คู่ ใ ดบ้า งที่ แ ตกต่ า ง และผลการ
วิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ที่มีค่าเฉลี่ยช่วงวัย ของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน 2 คู่ กล่าวคือผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 21-30 ปี
มีค่าเฉลี่ยการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารในจังหวัดนครศรี ธรรมราช มากกว่าที่ มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และ
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารในจังหวัดนครศรี ธรรมราช มากกว่าที่
มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และพฤติกรรมการในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ด้านเหตุผลในการเลือกร้านอาหารผ่านสื่ อ
สังคมออนไลน์ แตกต่างกันมีผูบ้ ริ โภคในแต่ละช่วงวัย เลือกใช้บริ การร้านอาหารในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ภาพรวมแตกต่ า งกัน ดัง นั้น จึ ง ทาการทดสอบ Leas Significant Difference(LSD) เพื่ อ หาว่า ค่ า เฉลี่ ยคู่ ใดบ้างที่
แตกต่างพบว่าพฤติกรรมการในการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสิ นเลือกใช้บริ การร้านอาหารใน
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จังหวัดนครศรี ธรรมราช มีคา่ เฉลี่ยช่วงวัย ของผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกัน 1 คู่ กล่าวคือผูบ้ ริ โภคที่มีอายุ 31-40 ปี (Gen
y) มีค่าเฉลี่ยการตัดสิ นเลือกใช้บริ การร้านอาหารในจังหวัดนครศรี ธรรมราช น้อยกว่าที่มีอายุ 21-3 0ปี นอกจากนี้
ความแตกต่างของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านการกาหนดราคา ด้าน
ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นการให้บ ริ ก ารส่ ว นบุ ค คล ด้านกายภาพ และด้า น
กระบวนการ แตกต่ า งกั น มี ผู ้บ ริ โภคในแต่ ล ะช่ ว งวัย การตัด สิ น เลื อ กใช้ บ ริ การร้ า นอาหารในจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

6. อภิปรายผล
1. พฤติ ก รรมการใช้เ ครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ใ นการตัด สิ น เลื อ กใช้บ ริ ก ารร้ า นอาหารในจัง หวัด
นครศรี ธรรมราช กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการตัดสิ นเลือกใช้บริ การร้านอาหารใน
จัง หวัด นครศรี ธรรมราช ประเภทFacebook มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป็ นการสร้ างเครื อข่า ยและจุ ด ประกายด้าน
การศึกษาข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง เพื่อทราบความคืบหน้า เหตุการณ์ของบุคคลต่างๆ จากผูท้ ี่ใกล้ชิด แล้วแบ่งปั น
ประสบการณ์ ให้บุคคลอื่ นได้รับรู ้ สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (2559) ประเทศไทยใช้
Facebook มากเป็ นอันดับ 8 ของโลก และเป็ นอันดับ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้คนไทยใช้ Facebook 41 ล้าน
คน โตขึ้น 17% คิดเป็ น 60% ของประชากรไทย ส่วน Facebook Page ไทย มีมากถึง 7 แสนเพจ และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ ณัฏฐา อุ่ยมานะชัย (2556) ได้ศึกษาผูท้ รงอิทธิ พลในโลกออนไลน์กบั พลังการบอกต่อการสร้าง
กระแสโน้มน้าวใจผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั สื่ อออนไลน์กลายเป็ นช่องทางอันทรงประสิ ทธิ ภาพในการเข้าถึงข้อมูล
และช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริ โภค
2. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ผลการวิเคราะห์ระหว่างส่ วนประสมทางการตลาด 7P มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ น
เลือกใช้บริ การร้านอาหารในจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยรวมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ส่ วนประสมทางการตลาดสังคมออนไลน์ในการตัดสิ นเลือกใช้บริ การร้านอาหาร
ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นตัวกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ ถึงความต้องการของตนที่ จะเลื อ กใช้บ ริ ก าร
ร้านอาหารจากนั้นจะแสวงหาข้อมูลร้านอาหารเกี่ ยวกับคุณลักษณะที่ สาคัญเกี่ ยวกับประเภทสิ นค้าและบริ การ
ราคา ข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ แล้วจึ งประเมินทางเลือกโดยการเปรี ยบเทียบผลประโยชน์ที่ได้จากส่ วนประสมทาง
การตลาดที่สถานที่หรื อร้านอาหรแต่ละรายนามาเสนอแล้วจึงตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การที่พึงพอใจ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ ปาณิ สรา เร้ ารุ จา (2550) กลุ่มตัวอย่างที่ มีเพศและสถานภาพที่ ต่างกันให้ความสาคัญในด้า น
ช่ องทางช่ องทางการจัดจาหน่ ายที่ แตกต่างกัน ด้านการส่ งเสริ มการตลาดเพราะมี การส่ งเสริ มการตลาดในตัว
ผลิตภัณฑ์ ด้วยการจัดโปรโมชัน่ ส่งเสริ มการขายซึ่งถือได้วา่ เป็ นหัวใจหลักของการขาย สอดคล้องกับ ผลงานวิจยั
ของ ณัฐภรณ์ เหลืองพิพฒั น์ (2555)พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวมากที่สุด คือราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย เพราะสถานที่ในการนาเสนอช่องทางในการขายสิ นค้า ตรงกลุ่มเป้ าหมายสามารถ
เดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็ วมีระบบการติดต่อสื่ อสารที่ดีในบริ เวณนั้นๆ และสถานที่ต้ งั และลักษณะทาง
กายภาพและด้านกระบวนการ เพราะกระบวนการต่างๆ ในการจัดการรับรู ้ดา้ นสิ นค้าและบริ การ ที่ ชดั เจนและ
รวดเร็ ว เพื่อให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความประทับใจ
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจยั ไปใช้
ด้านผลิ ตภัณฑ์ ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จร้านอาหารควรให้ความสาคัญในการสร้ างภาพลักษณ์ของ
อาหาร บรรยากาศของร้าน รสชาติของอาหาร ความแตกต่างที่มีจุดเด่นของร้าน ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะมีผลต่อ
การตัดสิ นใจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคยุคปั จจุบนั หรื อนักท่องเที่ ยวที่ เลื อกใช้บริ การเพราะเชื่ อถื อและทาตามสังคม
ออนไลน์ ด้านการกาหนดราคา ผูป้ ระกอบการควรมีกลุ่มเป้ าหมายของกลุ่มลูกค้าเพื่อการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้า
เพราะราคาส่งผลเป็ นอย่างมากกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผูป้ ระกอบการควรให้
ความสาคัญในด้านความสาคัญของปั จจัยด้านช่ องทางโดยเพราะFacebookให้มากขึ้นเพื่อเข้าถึ งกลุ่มลูกค้าได้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ผูป้ ระกอบการควรเพิ่มการส่ งเสริ มการตลาดด้วยการจัดส่ วนลด
เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริ การแล้วcheck-in, แบ่งบั้นข้อมูลหรื อรู ปภาพร้านอาหารในสังคมออนไลน์ของตนเองเพื่อเพิม่
การกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการส่งผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ ด้านการให้บริ การส่วนบุคคล ผูป้ ระกอบ
ควรเข้าให้ขอ้ มูลหรื อรับฟังปั ญหาเพื่อนามาปรับปรุ งการให้บริ การเมื่อเกิดกรณี ลูกค้าโพสถึงร้านในแห่ มุมต่างๆ
เพื่อเข้าถึงลูกค้า ด้านกายภาพผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญในความสะดวกรวดเร็ วในการเลือกใช้บริ การหรื อ
การจัดร้านให้มีมุมสวยๆ ไว้อานวยความสะดวกสาหรับผูม้ าใช้บริ การที่ ตอ้ งการถ่ายภาพเพื่อแบ่งบั้นในสังคม
ออนไลน์ และด้านกระบวนการ ผูป้ ระกอบการควรใส่ใจเรื่ องคุณภาพของร้านอาหารเพื่อให้ลูกเกิดความน่าเชื่อถือ
และรู ้สึกมัน่ ใจในการเลือกใช้บริ การ ด้านความถี่ในเลือกร้านอาหารการผ่านสื่ อสังคมออนไลน์มีความแตกต่างกัน
ในแต่ละช่วงอายุ เลือกใช้บริ การร้านอาหารในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ดังนั้นควรให้ความสาคัญกับผูบ้ ริ โภคที่มี
ช่วงอายุ 21-30 ปี และช่วงอายุ 31-40 กับอายุ 60 ปี ขึ้นไป ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรเน้นแผนงานทางการตลาดให้
ตรงตามความต้องการของแต่ละวัยเนื่องจากกลุ่มนี้จะให้ความสาคัญในทุกๆ ด้านมากกว่าทุกๆกลุ่มโดยเฉพาะช่วง
อายุ 21-30 ปี เป็ นช่วงอายุที่อยู่ในวัยที่กาลังเริ่ มสร้างเนื้ อสร้างตัวและเป็ นวัยที่รับรู ้ข่าวและหาข้อมูลต่างๆ ผ่าน
ช่องทางสังคมออนไลน์มากที่สุดและเข้าถึงเร็ วและตอบสนองเร็ วที่สุด
7.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้งต่อไปควรจะศึ กษากลุ่มตัวอย่างที่ กว้างกว่านี้ เช่น กลุ่มคนในเมืองต่างจังหวัด หรื อ
เฉพาะกลุ่ม เพราะเป็ นคนที่ใช้สงั คมออนไลน์และมีจานวนมากขึ้นในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านอาหารโดย
ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ซึ่ งจะทาให้การศึกษาวิจยั ได้ผลสารวจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เนื่ องจากการศึกษาในครั้งนี้ใช้
กลุ่มตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนครศรี ธรรมราชอาจไม่ครอบคลุมกลุ่มผูใ้ ช้สังคมออนไลน์ในการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การร้านอาหาร ที่ พกั หรื อสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แม้แต่การเลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆ ในการศึ กษาครั้งต่อไปควร
ศึกษากลยุทธ์การรับมือหรื อการพัฒนารู ปแบบการบริ การที่ตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคยุคเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ และผลกระทบของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในยุคปั จจุบนั กับผูป้ ระกอบการร้านอาหาร ที่พกั หรื อแหล่ง
ท่องเที่ยว เพื่อจะได้เป็ นแนวทางในพัฒนาธุรกิจและผูป้ ระกอบการยุคปั จจุบนั และอนาคต
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บทคัดย่อ
จากการที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ดาเนิ นโครงการพักชาระหนี้ เกษตรกรและ
ประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ย โดยที่ รัฐบาลเป็ นผูร้ ับภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรในระหว่างปี 2554-2557 ดังนั้นเพื่อ
เป็ นการประเมินแนวนโยบายการพักหนี้ดงั กล่าว จึงควรที่จะมีการประเมินผลการดาเนินงานโครงการ ว่าสามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปกาหนดแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
หนี้ สินและความยากจนของเกษตรกรรายย่อยและผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่เหมาะสม การศึกษาในครั้งนี้ ได้ทาการสารวจ
ข้อ มู ล กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ เ ป็ นลู ก ค้า ของ ธ.ก.ส. ที่ พ กั ช าระหนี้ ตามโครงการฯ ในภู มิ ภ าคต่ า งๆ ได้แ ก่ เชี ย งใหม่
เพชรบูรณ์ ขอนแก่น นครราชสี มา สระบุรี ฉะเชิ งเทรา กาญจนบุรี สุ ราษฎร์ ธานี และนครศรี ธรรมราช จานวน
ทั้งสิ้น 472 ราย พบว่า ความสามารถในการชาระหนี้ของเกษตรกรเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ในปี 2557 ยังอยูใ่ นระดับ
ต่า และเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในประสิ ทธิ ภาพในการผลิต เกษตรกรในกลุ่มตัวอย่างมีการเพิ่มขึ้นของ
ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตรวมโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.46 เมื่อเทียบกับระดับการผลิตในปี 2554 ปั จจัยส่ วนบุคคลเป็ น
ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จของโครงการมากที่สุดปั จจัยหนึ่ง ประกอบด้วย ความตั้งใจจริ งในการเข้าร่ วมโครงการ
และวินยั ในการใช้จ่ายของเกษตรกรในการดาเนิ นโครงการครั้งต่อไปควรทีการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ และ
กาหนดหลักสู ตรฝึ กอบรมให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ก็จะมีส่วยช่วยให้โครงการในอนาคตประสบผลสาเร็ จมาก
ยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ: ความสามารถในการชาระหนี้ ประสิ ทธิภาพการผลิต พักชาระหนี้เกษตรกร

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

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
จากในปี 2554 ประชาชนได้ประสบกับปั จจัยเสี่ ยงในการผลิตอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ราคาสิ นค้าเกษตร
ตกต่า รวมถึงปั จจัยอื่นที่ทาให้รายได้ไม่เพียงพอต่อภาระการใช้จ่ายของครัวเรื อนและหนี้ สิน อันเป็ นต้นเหตุของ
ปั ญหาหนี้ สินและความยากจน รัฐบาลจึงได้มีนโยบายที่จะแก้ไขปั ญหาหนี้สินและความยากจน โดยเมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2554 คณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังดาเนินโครงการพักหนี้ครัวเรื อนของเกษตรกร
และผูม้ ี รายได้น้อยให้แก่ ลูกค้าสถาบันการเงิ นของรั ฐรวม 6 แห่ ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิ น (ธ.ออมสิ น) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.) ธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธ.ว.พ.) ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย (ธ.อ.ท.) และบริ ษทั ตลาด
รองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย (บ.ต.ท.) โดยให้ประชาชนแต่ละรายที่มีตน้ เงินกูก้ บั สถาบันการเงินรวมแล้วไม่เกิน 500,000
บาท เข้าร่ วมโครงการพักชาระหนี้ ปี 2554 กับสถาบันการเงินที่ตนเองมีหนี้คา้ งชาระอยู่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ซึ่ งเป็ นสถาบันการเงิ นที่ มี ประชาชนผูม้ ี สิทธิ ท้ งั หมด
775,090 ราย และมีมูลหนี้ รวมสู งถึงกว่า 82,000 ล้านบาท ซึ่ งนับได้วา่ สู งที่สุดในบรรดาสถาบันการเงินของรัฐที่
ร่ วมโครงการ ได้ดาเนิ นงานโครงการพักชาระหนี้ ปี 2554 ตามนโยบายรัฐบาลในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1
ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรลูกค้าที่มีหนี้สินที่เป็ นภาระหนัก โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งโครงการพักหนี้ เดิ มที่กาลังดาเนิ นการอยู่ และเพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนที่เข้าใช้สิทธิ
โครงการนี้มีความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพในการชาระหนี้ โดยที่รัฐบาลเป็ นผูร้ ับภาระดอกเบี้ยแทนในระยะเวลา
ของโครงการ ซึ่ งผูท้ ี่เข้าร่ วมโครงการนั้นจะต้องเป็ นเกษตรกรรายย่อย และประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่มีหนี้คงค้าง
ต่ากว่า 500,000 บาท (โยธิน แสวงดี, 2556)
ดังนั้นเพื่อเป็ นการประเมินแนวนโยบายการพักหนี้ดงั กล่าว จึงควรที่จะมีการประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการในช่วงระยะเวลา 3 ปี ว่าสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด เพื่อนาข้อมูลที่
ได้ไปกาหนดแนวทางในการแก้ไขปั ญหาหนี้ สินและความยากจนของเกษตรกรรายย่อยและผูม้ ี รายได้น้อยที่
เหมาะสม
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความสามารถในการชาระหนี้ ของเกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการก่อนเข้าร่ วม
โครงการและหลังจากสิ้นสุดโครงการ
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการผลิต ของเกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการก่อนเข้าร่ วมโครงการและ
หลังจากสิ้นสุดโครงการ
(3) เพื่อศึกษาปั ญหาในการดาเนินการโครงการ และปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จของโครงการ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
คณะผูว้ ิจยั ศึ กษาทาการออกแบบศึ กษาโดยใช้วิธีการแบบผสม (Mixed Method) ในการสารวจข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามในการหาข้อมูลด้านการเงิ นและการผลิต ใช้แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ในการ
รวบรวมปั ญหา อุปสรรค และปั จจัยสาคัญในการพัฒนาโครงการ จากนั้นจึ งนามาทาการวิเคราะห์ โดยใช้การ
เปรี ยบเทียบและทดสอบสมมติฐานทางสถิติของพารามิเตอร์ของข้อมูลก่อนและหลังจากจบโครงการในด้านต่างๆ
รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ เพื่อค้นหาปั ญหาในการดาเนินการโครงการ และปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ
ของโครงการ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้าร่ วมโครงการพักชาระหนี้ ปี 2554 ในพื้นที่
ดาเนิ นงานของ ธ.ก.ส. ทั้ง 9 ฝ่ ายกิจการสาขา จานวน 319,021 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิ งหาคม 2557) โดยผูว้ ิจยั
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ได้ด าเนิ น การสุ่ ม ตัว อย่า งลู ก ค้า ธ.ก.ส. ที่ เ ข้า ร่ ว มโครงการพัก ช าระหนี้ ปี 2554 โดยการสุ่ ม ตัว อย่า งแบบ
เฉพาะเจาะจง และแบ่งสัดส่ วนใน 9 ภาคๆ ละ 50 คน รวม 450 คน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Yamane (1967)
โดยค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 และที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยการเลือกจังหวัดในแต่ละภาคจะเลือกจาก
จังหวัดที่มีผเู ้ ข้าร่ วมโครงการสูงที่สุด (อ้างอิงจากข้อมูลของ ธ.ก.ส.) และเก็บข้อมูลจากผูท้ ี่เป็ นลูกค้า หรื อหัวหน้า
ครัวเรื อน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ในการคานวณหาความสามารถของเกษตรกรในการชาระหนี้สินที่มีต่อสถาบันการเงินในภาพรวมของ
ครัวเรื อน จะใช้การคานวณทางอ้อม จากการหาผลต่างของรายรับรวม และรายจ่ายรวมของครัวเรื อน แล้วจึงนามา
คานวณเป็ นสัดส่ วนของภาระหนี้ สินที่ครัวเรื อนนั้นมีอยู่ ดังนั้น ตัวแปรที่ทาการเก็บข้อมูลได้แก่ รายรับ รายจ่าย
ภาระหนี้สิน และเงินออมของครัวเรื อน โดยจาแนกตามแหล่งที่มา และแยกรายจังหวัด
ในการคานวณหาประสิ ทธิภาพการผลิตของเกษตรกร จะคานวณจากสัดส่วนของผลผลิตทางการเกษตร
ของครัวเรื อน ต่อการใช้ปัจจัยการผลิตของครัวเรื อน โดยตัวแปรที่ใช้วดั ผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ รายได้จาก
การเกษตร และตัวแปรที่ใช้วดั ปั จจัยการผลิตประกอบด้วย ที่ดิน แรงงาน และเงินลงทุน
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั ประกอบไปด้วยการวิจยั เชิ งปริ มาณ ซึ่ งจะใช้
แบบสอบถามปลายปิ ด สาหรับรวบรวมข้อมูลทางการผลิต และข้อมูลทางการเงิน ส่ วนในการรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพ จะใช้เครื่ องมือ 2 ชนิด คือ 1. แบบสัมภาษณ์ และ 2. การสนทนากลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. แบบสัมภาษณ์ สาหรับ 1) กลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้าร่ วมโครงการพักชาระหนี้ ปี 2554 และ 2) ผูม้ ี
ส่ วนเกี่ ยวข้องกับเกษตรกร เช่น ผูน้ าชุมชน และผูข้ ายปั จจัยการผลิต เป็ นต้น 3) บุคลากรของ ธ.ก.ส. ที่ มีส่วน
เกี่ยวข้องในโครงการ
2. การสนทนากลุ่มเพื่อระดมความคิ ดเห็ นของกลุ่มตัวอย่างเช่ นเดี ยวกับในข้อ 1 โดยจะใช้การ
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจานวน 9 ครั้งๆ ละ 10 ราย
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ทาการสารวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีสิทธิพกั ชาระหนี้ตามโครงการ
พัก ช าระหนี้ ในภู มิ ภ าคต่ า งๆ ตามการแบ่ ง เขตสาขาบริ ก ารของ ธ.ก.ส. รวมทั้ง หมด 9 ฝ่ าย ระหว่า งวัน ที่ 3
พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2557 จานวนทั้งสิ้น 450 ราย
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความสามารถในการชาระหนี้ จะใช้ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และค่า
T-test ในการทดสอบความแตกต่างของความสามารถในการชาระหนี้ ระหว่างก่อนและหลังจากเข้าร่ วมโครงการ
(สุชาติ ประสิ ทธิ์รัฐสิ นธุ์, 2547) โดยที่ ความสามารถในการชาระหนี้ หมายถึง ความสามารถของเกษตรกรในการ
ชาระหนี้ สินที่ มีต่อสถาบันการเงิ นในภาพรวมของครัวเรื อน โดยในการประมาณค่าความสามารถนี้ จะใช้การ
คานวณทางอ้อม จากการหาผลต่างของรายรับรวม และรายจ่ายรวมของครัวเรื อน แล้วจึงนามาคานวณเป็ นสัดส่วน
ของภาระหนี้สินที่ครัวเรื อนนั้นมีอยู่
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(รายรับรวม−รายจ่ายรวม)
ภาระหนี้สินของครัวเรื อน

(เท่า)

ส่ วนการประเมินการเปลี่ยนแปลงในประสิ ทธิ ภาพการผลิตของครัวเรื อนนั้น เนื่ องจากในการศึกษาครั้ง
นี้ทาการศึกษาในหลายภูมิภาคของประเทศไทย โดยในแต่ละพื้นที่จะมีลกั ษณะของการผลิตที่แตกต่างกัน โดยบาง
แห่งเป็ นการผลิตเชิงเดี่ยว บางแห่งเป็ นการผลิตแบบผสม ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงใช้การคานวณอัตราส่วนของผลผลิตรวม
ของครัวเรื อน ต่อปั จจัยการผลิตรวม หรื อที่เรี ยกว่าประสิ ทธิภาพในการผลิตรวม (Total Factor Productivity: TFP)
เพื่อให้สามารถเปรี ยบเทียบผลของแต่ละภูมิภาคได้ (Farell, 1957)
Coelli et al. (1999) ได้นิยามประสิ ทธิ ภาพในการผลิตรวม (TFP) ของหน่วยผลิตแห่ งหนึ่ งว่า สามารถ
คานวณจากสัดส่วนระหว่างผลผลิตทั้งหมดและปั จจัยการผลิตทั้งหมดที่ใช้ไปในการผลิต โดย TFP สามารถใช้ใน
การเปรี ยบเทียบศักยภาพการผลิตในสองช่วงเวลาใดๆ (เช่น ณ เวลา s และ ณ เวลา t) ของหน่วยผลิตหนึ่ งได้โดย
ใช้สูตรการคานวณดังนี้ คือ
In TFPst = ln Output Index st
Input Index st

โดยที่ Output Indexst คือดัชนีปริ มาณผลผลิตที่ผลิตได้ Input Indexst คือดัชนีปริ มาณการใช้ปัจจัยการผลิต
อย่างไรก็ตามการที่จะคานวณดัชนีท้ งั สองได้น้ นั จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลปริ มาณผลผลิต ปั จจัยการผลิต ราคาสิ นค้า
และราคาปั จจัยการผลิต แต่ในทางปฏิบตั ิแล้วข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถหาข้อมูลราคาปัจจัยการผลิตได้ เช่น ราคา
ที่ดิน หรื อราคาสิ นค้าทุน เมื่อเป็ นเช่นนี้ จึงต้องหาดัชนีอื่นๆ ที่ไม่จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลราคาสิ นค้า ซึ่งดัชนีที่มี
ลักษณะดังกล่าว อันเป็ นที่นิยมใช้กนั แพร่ หลายก็คือ ดัชนีความสามารถในการผลิตของ Malmquist
ดัชนี Malmquist ถูกนาเสนอโดย Caves et. Al (1982) เพื่อใช้หาคาตอบว่าประสิ ทธิภาพในการผลิตสิ นค้า
ของหน่วยผลิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยวิธีการคานวณดัชนี Malmquist อธิบายได้ ดังนี้
1

d t (y , x ) d s (y , x ) d s (y , x )2
m0 ( y s , xs , yt , xt )  0s t t  0t t t  0t s s  ,
d 0 ( y s , xs )  d 0 ( yt , xt ) d 0 ( y s , xs ) 

โดยที่ m0 ( ys , xs , yt , xt ) หมายถึง ประสิทธิภาพในการผลิตรวม (Productivity) ระหว่างช่วงเวลา s ถึง
ช่วงเวลา t ซึ่งหากมีค่ามากกว่า 1 หมายถึงหน่วยผลิตมีประสิ ทธิภาพในการผลิต เพิ่มขึ้นในช่วงเวลา s ถึงช่วงเวลา t
d 0t ( yt , xt )
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงประสิ ทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency Change) จาก
d 0s ( ys , xs )

ช่วงเวลา s ถึงช่ วงเวลา t
1

 d 0s ( yt , xt ) d 0s ( ys , xs )  2
 t
 t

 d 0 ( yt , xt ) d 0 ( ys , xs ) 

หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยี (Technological change) จาก

ช่วงเวลา s ถึงช่ วงเวลา t

5. สรุ ปผลการวิจัย
ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ได้ขอ้ มูลจริ งจากกลุ่มทั้งสิ้น 472 ราย เกินกว่าแผนที่กาหนดไว้ และเนื่องจาก
ข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมเป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล จึงได้รวมข้อมูลจริ งทั้ง 472 ชุดข้อมูลในการวิเคราะห์และ
สรุ ปผลในครั้งนี้ ในด้านปั จจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการพักชาระหนี้พบว่า ประมาณร้อยละ 70 มี
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อายุมากกว่า 50 ปี และระดับอายุ 40 ปี ลงมามีเพียงประมาณร้อยละ 5 เมื่อพิจารณาด้านระดับการศึกษาพบว่าร้อย
ละ 75 โดยประมาณของกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาตั้งแต่ประถมศึ กษาลงไป ด้านการกระจายตัวของขนาด
ครอบครั ว เกษตรกรมี ข นาดอยู่ระหว่า ง 2-5 คน ซึ่ ง เป็ นลัก ษณะของครอบครั ว เดี่ ย ว มากกว่า อยู่ร วมกัน เป็ น
ครอบครัวขยาย และรายได้ต่อครัวเรื อนต่อเดือนประมาณ 16,000 บาท ส่ งผลให้มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดื อนไม่
เกิ น 5,000 บาท จากปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลนี้ จะแสดงให้เ ห็ นถึ ง ความน่ า กัง วลเกี่ ย วกับแรงงานในภาคการเกษตร
ความสามารถด้านการเงินและการลงทุน การใช้ความรู ้ และเทคโนโลยีใหม่ในการผลิต รวมไปถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาปรับปรุ งเกษตรกรที่ให้ขอ้ มูลส่วนใหญ่ทานาปลูกข้าวจานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 20
โดยประมาณ รองลงมา ได้แก่ การรับจ้างนอกภาคเกษตร และการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 12.5 และ 9.53
ตามลาดับ นัน่ แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. ที่เข้าร่ วมโครงการพักชาระหนี้จานวนไม่นอ้ ย ที่ปัจจุบนั
ประกอบอาชี พนอกภาคการเกษตร ในส่ วนของเกษตรกรที่ ทานาปลูกข้าวนั้นส่ วนใหญ่มาจากกลุ่มตัวอย่างใน
จังหวัดนครราชสี มา กาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา และเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์น้ นั ส่วนมากจะมาจากกลุ่ม
ตัวอย่างในจังหวัดสระบุรี โดยในการสารวจครั้งนี้ เกษตรกรบางส่ วนมีการผลิตหลายชนิด ดังนั้นในการแบ่งกลุ่ม
จะใช้ผลิตภัณฑ์หลักของเกษตรกร
ข้อมูลสรุ ปการเปรี ยบเที ยบระดับความสามารถในการชาระหนี้ ครัวเรื อน ของเกษตรกรก่อนเข้าร่ วม
โครงการและหลังจากสิ้นสุดโครงการ แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสามารถในการชาระหนีข้ องเกษตรกร เปรียบเทียบก่ อนและหลังเข้ าร่ วมโครงการฯ จาแนกราย
จังหวัด
จังหวัด

เชียงใหม่
เพชรบูรณ์
ขอนแก่น
นครราชสีมา
สระบุรี
ฉะเชิงเทรา
กาญจนบุรี
สุ ราษฎร์ ธานี
นครศรีธรรมราช
ค่าเฉลีย่ รวม

ค่าเฉลีย่ อัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ (ร้ อยละ)
ปี 2554
0.37
2.42
1.72
10.41
3.94
2.66
1.63
4.75
6.30
3.32

ปี 2557
0.38
4.83
2.53
12.06
4.58
2.52
2.49
3.32
2.50
3.71

เปลีย่ นแปลง

T-Test

0.01
2.41
0.81
1.65
0.63
- 0.14
0.86
- 1.44
- 3.80
0.39

0.2708
0.0377*
0.1801
0.1567
0.3448
0.4682
0.1710
0.1484
0.0036*
0.2203

ความสามารถในการชาระหนี้ ของเกษตรกรเมื่ อสิ้ นสุ ด โครงการพักชาระหนี้ ในปี 2557 อยู่ที่ระดับ
ร้อยละ 3.71 แม้วา่ ระดับดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีความสามารถในการชาระหนี้อยูท่ ี่ระดับร้อยละ 3.32 อยู่
ร้อยละ 0.39 แต่เมื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระกับ 0.05 หรื อ
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กล่าวได้อีกอย่างหนึ่ งว่าความสามารถในการชาระหนี้ ของเกษตรกรก่อน และหลังเข้าร่ วมโครงการพักชาระหนี้
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ และอยูใ่ นระดับต่ามาก
เมื่อเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพในการผลิตของครัวเรื อนเกษตรกรก่ อนเข้าร่ วมโครงการและหลังจาก
สิ้ น สุ ด โครงการโดยการประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงในประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต รวม (Total Factor Productivity
Change) ของครัวเรื อนนั้น จากการใช้เครื่ องมือ Malmquist Total Productivity Change บนฐานการคานวณของ
แบบจ าลอง Data Envelopment Analysis โดยใช้โ ปรแกรม DEAP 2.0 ของ Tim Coeli (1996) ได้ผ ลการวัด
ประสิ ทธิภาพการผลิตของครัวเรื อน ดังนี้
ตารางที่ 2 การเปลีย่ นแปลงในประสิทธิภาพในการผลิตของครัวเรือน แยกตามองค์ ประกอบ เปรียบเทียบก่ อนและ
หลังเข้ าร่ วมโครงการฯ จาแนกรายจังหวัด

เชียงใหม่
เพชรบูรณ์
ขอนแก่น
นครราชสีมา
สระบุรี
ฉะเชิงเทรา
กาญจนบุรี
สุ ราษฎร์ ธานี
นครศรีธรรมราช
ค่าเฉลีย่ รวม

Technical
Efficiency
Change
1.4089
0.9841
1.1271
0.9810
1.0756
0.9133
0.9668
1.0482
0.9945
1.0584

Technological
Change

Pure Technical
Efficiency
Change
1.4202
1.0069
1.1452
1.0011
1.0791
1.1164
0.9818
1.0518
0.9813
1.0880

0.9911
0.9967
0.9909
0.9927
0.9961
0.9841
0.9987
0.9675
0.9750
0.9891

Scale Efficiency
Change
0.9676
0.9749
0.9742
0.9802
0.9975
0.9785
0.9795
1.0239
1.0721
0.9906

Total Factor
Productivity
Change
1.3639
0.9808
1.1245
0.9774
1.0718
0.9067
0.9651
1.0045
0.9618
1.0446

จากตารางที่ 2 จะพบว่า ในภาพรวมในปี 2557 เกษตรกรในกลุม่ ตัวอย่างมีการเพิ่มขึ้นของประสิ ทธิ ภาพ
ในการผลิตรวม (Total Factor Productivity Change) จากเดิมร้อยละ 100 ในปี 2554 เป็ น 104.46 หรื อเพิ่มขึ้นโดย
เฉลี่ยร้อยละ 4.46 เมื่อเทียบกับระดับการผลิตในปี 2554 โดยที่การเปลี่ยนแปลงในประสิ ทธิ ภาพการผลิตรวมนั้น
อาจจาแนกสาเหตุออกได้เป็ น 2 ส่ วนใหญ่ ได้แก่ (1) ผลจากการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตทางเทคนิ ค
(Technical Efficiency Change) ของหน่ วยผลิตเอง ซึ่ งในภาพรวมทุกจังหวัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 105.84 หรื อคิดเป็ น
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 เมื่ อเที ยบกับประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คของหน่ วยผลิตในปี 2554 และ (2) ผลจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หรื อสภาพแวดล้อมในการผลิตโดยรวม (Technological Change) ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้
พบว่าเทคโนโลยี หรื อสภาพแวดล้อมในการผลิ ตภาคเกษตรมี การเปลี่ยนแปลงในทิ ศทางที่ เป็ นลบ หมายถึง
โดยทัว่ ไปดัชนี สภาพแวดล้อมการผลิตในปี 2557 นั้นคิดเป็ นร้อยละ 98.91 เมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อมการผลิต
ร้อยละ 100 ในปี 2554 หรื อกล่าวอีกอย่างหนึ่ งก็คือ สภาพแวดล้อมโดยรวมในการผลิตภาคเกษตรในปี 2557
ด้อยกว่าในปี 2554 อยู่ประมาณร้ อยละ 1.09 ซึ่ งเมื่ อนาผลจากปั จจัยทั้ง สองมาคู ณกัน ก็จะได้ผ ลลัพ ธ์เ ป็ นค่ า
ประสิ ทธิภาพในการผลิตรวมที่ร้อยละ 104.46 ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายจังหวัดจะพบว่ากลุ่มเกษตรกรตัวอย่างจากจังหวัดเชี ยงใหม่มีค่าเฉลี่ยการเพิ่มของ
ประสิ ทธิภาพในการผลิตรวมสูงที่สุดอยูท่ ี่ร้อยละ 36.39 ซึ่งเป็ นผลมาจากการปรับปรุ งด้านเทคนิคที่เพิ่มขึ้นถึงร้อย
ละ 40.89 ตามมาด้วยจังหวัดขอนแก่นที่ มีการเพิ่มขึ้นของประสิ ทธิ ภาพในการผลิตรวมประมาณร้อยละ 12.45
ในทางตรงกันข้ามประสิ ทธิ ภาพในการผลิตรวมของเกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทราลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 9.33
ทั้งนี้ เป็ นผลโดยตรงมาจากการลดลงของประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิค แสดงให้เห็นถึงการใช้ปัจจัยการผลิตที่ยงั ไม่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น เดี ย วกับ เกษตรกรในจัง หวัด นครศรี ธ รรมราช กาญจนบุ รี นครราชสี ม า และเพชรบู ร ณ์
ตามลาดับ
เมื่อทาการวิเคราะห์ลงไปในองค์ประกอบของประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คจะพบว่า การเปลี่ยนแปลงใน
ประสิ ทธิภาพทางเทคนิคที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็ นผลมาจากองค์ประกอบสองส่วนได้แก่ (1) การเปลี่ยนแปลง
ในประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิคการผลิตที่แท้จริ ง (Pure Technical Efficiency Change) ซึ่ งในช่วงเวลาที่ทาการศึกษา
หน่ วยผลิ ตส่ วนใหญ่มีประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิ ตที่ แท้จริ งโดยจะเห็ นได้จากการที่ มีค่าประสิ ท ธิ ภ าพ
มากกว่า 1 เกือบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครศรี ธรรมราช และ (2) การเปลี่ยนแปลงใน
ประสิ ทธิ ภาพต่อขนาด (Scale Efficiency Change) ซึ่ งพบว่า โดยรวมการผลิตในภาคเกษตรยังมีขนาดของการ
ผลิตที่ ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ นั่นคือมีค่าประสิ ทธิ ภาพต่อขนาดต่ ากว่า 1 หมายถึงการเพิ่มปั จจัยการผลิตเข้าไปใน
ระบบผลิ ต จะไม่ทาให้ผลผลิ ตเพิ่มขึ้นในอัตราที่ เท่ ากัน โดยเกษตรกรในเกื อบทุกจังหวัด ยกเว้นในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี และนครศรี ธรรมราช มีการผลิตที่ไม่มีประสิ ทธิภาพต่อขนาด
จากการสรุ ปความคิดเห็ นของเกษตรกรผูเ้ ข้าร่ วมโครงการพักชาระหนี้ และผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในด้าน
ต่างๆ ที่มีต่อการดาเนินงานของโครงการในด้านต่างๆ พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกือบทั้งหมดเห็นว่าโครงการพักชาระหนี้
มีความเหมาะสม ทั้งในด้านของระยะเวลาในการดาเนิ นงานของโครงการ วงเงินกู้ และเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้า
ร่ วมโครงการ และกิจกรรมฟื้ นฟูและพัฒนาอาชีพในโครงการ อย่างไรก็ตามอาจมีปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งก่อน ระหว่าง
และหลังเข้าร่ วมโครงการบ้าง ตามมุมมองที่ แตกต่างกันระหว่างเกษตรกรและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง สาหรั บ
เกษตรกรมี ความเห็ น ว่าปั ญหาที่ ค วรได้รับ การแก้ไขคื อ ระยะเวลาของโครงการที่ น้อ ยเกิ นไป และถึ งแม้ว่า
ผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมฟื้ นฟูพฒั นาอาชีพจะพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี แต่เมื่อศึกษาลึกลงไปถึงสาเหตุที่ไม่สามารถนาไป
พัฒนาชีวิตได้ ก็พบว่าเกิดจากการอบรมที่ไม่สอดคล้องการวิชาชีพที่ทาอยู่ รวมไปถึงขาดแหล่งทุนที่จะเริ่ มต้นทา
อาชีพเสริ ม เพราะเกษตรกรไม่สามารถกูเ้ พิ่มได้ในช่วงระยะเวลาที่เข้าร่ วมโครงการ

6. อภิปรายผล
จากผลลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถนาไปสู่ ขอ้ อภิปรายด้านปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จของโครงการ
โดยพบว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ คคลเป็ นปั จจัย ที่ มีผ ลต่อ ความส าเร็ จของโครงการมากที่ สุ ด ปั จ จัย หนึ่ ง การคัด เลื อก
เกษตรกรที่ไม่พร้อมเข้าร่ วมโครงการ ไม่มีความตั้งใจจริ งที่จะพัฒนาตนเอง ย่อมส่ งผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อ
โครงการ แต่เมื่อคานึ งถึงการปฏิ บตั ิงานจริ ง การจากัดสิ ทธิ ของผูส้ มัครใจเข้าร่ วมโครงการย่อมเป็ นไปได้ย าก
เช่นกัน แต่หากทางโครงการฯ สามารถกาหนดกฎเกณฑ์ที่มากขึ้น เพื่อเป็ นการคัดกรองเกษตรกรที่สมัครใจจริ ง
และตั้งใจจริ งเท่านั้นเข้าร่ วมโครงการ ความสาเร็ จของโครงการก็จะสู งขึ้นในด้านของคุณภาพโดยสามารถแยก
ออกเป็ นสองส่ วน ประกอบด้วย (1) ความตั้งใจจริ งในการเข้าร่ วมโครงการซึ่ งเกี่ยวโยงกับอายุและวิถีการดาเนิน
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ชีวติ ของเกษตรกร และ (2) วินยั ในการใช้จ่ายของเกษตรกร อย่างไรก็ตามปั จจัยทางด้านอายุและวิถีการดาเนินชีวติ
นั้นเป็ นปั จจัยทางด้านบุคคลที่แก้ไขได้ยาก แม้วา่ จะส่ งผลโดยตรงต่อโครงการ ดังนั้นในการดาเนิ นโครงการครั้ง
ต่อไป ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แสดงออกถึงความตั้งใจจริ งในการเข้าร่ วมโครงการควรใช้เป็ นเครื่ องมือในการคัดสรร
เกษตรกรเข้าร่ วมโครงการฯ โดยคานึ งถึงความสาเร็ จของโครงการฯ เป็ นหลัก อีกส่ วนหนึ่ งคือ วินยั ในการใช้จ่าย
ที่แสดงออกจากการทาบัญชีรายรับรายจ่ายครัวเรื อน ซึ่งในเรื่ องนี้เครื่ องมือที่โครงการฯ ใช้อยูน่ ้ นั มีประสิ ทธิภาพดี
แล้ว (รวมถึงตัวเกษตรกรเองที่มองเห็นความสาคัญ) เพียงแต่อาจจะขาดการติดตามอย่างจริ งจังจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ
ในด้า นของกระบวนการ การคัด เลื อ กผูเ้ ข้า ร่ ว มโครงการเป็ นปั จ จัย หลัก อย่า งหนึ่ งที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ
ความสาเร็ จของโครงการ กล่าวคือ หากสามารถคัดเลือกเกษตรกรที่เหมาะสมกับโครงการมาเข้าร่ วมโครงการได้
แล้ว ความสาเร็ จของโครงการย่อมเป็ นไปได้สูงกว่าการคัดเลือกที่ไม่เหมาะสม ส่ วนปั จจัยทางเศรษฐกิจทั้งเรื่ อง
ต้นทุนและการตลาดเป็ นปั จจัยภายนอกที่ สามารถส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อความสาเร็ จของโครงการ การ
แก้ปัญหานั้นทาได้ยากสาหรับปั จจัยนี้ แต่ก็สามารถบรรเทาได้ดว้ ยการจัดการอบรมที่ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่การเกษตร (ชนิดของการเพาะปลูก หรื อ ชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง) การอบรมที่เหมาะสม
ย่อมหมายถึงการอบรมที่ ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็ นการอบรมเพื่ออาชี พเสริ ม การ
อบรมเพื่อเพิ่มผลผลิต การอบรมเพื่อเพิ่มคุณภาพ โดยสิ่ งเหล่านี้ ตอ้ งคานึ งถึงความต้องการของตลาดเป็ นหลัก
เพราะหากการอบรมนั้นๆไม่สามารถตอบโจทย์ของตลาดได้ มันก็จะไม่ช่วยให้เกษตรกรมีฐานะทางการเงินที่
มัน่ คงขึ้นแต่อย่างใด

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) การดาเนิ นโครงการฯ ในครั้งต่อไป ควรเน้นที่เรื่ องคุณภาพในของความสาเร็ จของโครงการด้าน
ผลลัพธ์ หรื อผลผลิต มากกว่าความสาเร็ จที่มาจากปริ มาณผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ เนื่ องการการดาเนินการโครงการใน
ครั้งนี้ ขาดการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่ วมโครงการในด้านความพร้อม ตลอดจนการสารวจความต้องการด้านการพัฒนา
อาชี พ เป็ นการทาโครงการในภาพรวมทั้งประเทศ ซึ่ งหากจะทาให้ส่งผลดี ในระยะยาวควรมี การทาโครงการ
ต้นแบบจากเกษตรกรที่มีความพร้อมก่อน เมื่อโครงการต้นแบบสาเร็ จ โดยคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีข้ ึนอย่าง
เป็ นรู ปธรรม การจัดโครงการฯ ในครั้งต่อไป ย่อมได้รับความสนใจและความตั้งใจจากเกษตรกรมากขึ้น เพราะ
เกษตรกรสามารถมองเห็นตัวอย่างความสาเร็ จที่เกิดที่มาจากประสบการณ์และการรับรู ้ใกล้เคียงกับที่ตนมี หรื อใน
พื้นที่ที่ตนอาศัยอยูน่ ้ นั เอง
(2) ควรจัดให้มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลกิ จกรรมต่างๆ อย่างจริ งจัง ตั้งแต่ก่อนเข้าร่ วม
กิจกรรมจนสิ้ นสุ ดกิจกรรม โดยการตรวจสอบจะต้องทาทั้งระบบตั้งแต่เริ่ มต้นเสนอโครงการ เพื่อให้ได้โครงการ
ที่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่น้ นั ๆ มากที่สุด รวมถึงการจัดการอบรมที่หลากหลายและเป็ นไป
ได้ในการนากลับมาดาเนินการต่อในทางปฏิบตั ิของเกษตรกร มีการประเมินหลังการอบรมถึงองค์ความรู ้ที่ได้รับ
ว่าสามารถนากลับไปดาเนินการต่อได้ มีการติดตามผลหลังการอบรมว่าเกษตรกรมีปัญหาในการดาเนินการนั้นๆ
หรื อไม่ พร้อมทั้งการเตรี ยมการช่วยเหลือ และสุ ดท้ายต้องมีการติดตามผลเป็ นระยะ จนกว่าเกษตรกรสามารถทา
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อาชีพเสริ มนั้นๆ ได้อย่างดี โดยการติดตามนั้นจะต้องประสานด้วยกันหลายหน่ วยงานในการเป็ นพี่เลี้ยงคอยให้
คาปรึ กษา และแนะนาเป็ นระยะๆ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการสารวจแยกประเภทของการผลิตทางการเกษตร เนื่องจากแต่ละพื้นที่ของประเทศมีปัจจัย
ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเปรี ยบเทียบในภาพรวมที่มีสภาพแวดล้อมทางการผลิตแตกต่างกัน อาจทา
ให้มีความคลาดเคลื่อนในการแปลผลได้
(2) การสารวจความคุม้ ค่าทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการทางเศรษฐมิติ อาจช่วยให้การประเมินผลโครงการ
แก้ปัญหาความยากจนด้วยการพักชาระหนี้มีความครบถ้วนมากยิง่ ขึ้นในหลายมิติ
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การวิ จั ย เรื่ องนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช และเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ดา้ นการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
โดยใช้วิธีการวิจยั แบบผสมทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ การวิจยั เชิงปริ มาณเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจยั เชิงคุณภาพ ศึกษาโดยจัดประชุมกลุ่ม
เพื่อระดมความคิดเห็นผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า ระดับการให้บริ การโลจิสติกส์ ทั้ง 3
ด้านได้แก่ การเคลื่อนที่ทางกายภาพ การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร และการเคลื่อนที่ดา้ นการเงิ น อยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่ ว นข้อ มู ล เชิ งคุ ณ ภาพจากการประชุ มกลุ่ มย่อ ยมี ขอ้ คิ ดเห็ นและข้อ เสนอแนะ ได้แ ก่ จัง หวัดควร
จัดระบบการจราจรที่ได้มาตรฐาน มีรถสาธารณะทั้งในเมืองและรอบนอกให้ครอบคลุมตามความต้องการ ควร
ปรับปรุ งระบบคมนาคมที่ จะทาให้นักท่องเที่ ยวสามารถเข้ามาในแหล่งท่องเที่ ยวได้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว และ
ปลอดภัย ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและแจ้งปฏิทินกิจกรรม ประเพณี ในรอบปี
คาสาคัญ : นครศรี ธรรมราช โลจิสติกส์การท่องเที่ยว การเคลื่อนที่ทางกายภาพ การเคลื่อนที่ดา้ นข้อมูลข่าวสาร
การเคลื่อนที่ดา้ นการเงิน

ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) investigate the Tourism Logistics Management in Nakhon Si
Thammarat and 2) to develop Tourism Logistics Management. The research was carried out by using mixed
methods research design. To obtain the research data, the questionnaire was employed to find out frequency,
percentage, means and standard deviation. The focus group was conducted by using a structured interview form
to find out the suggestions of tourism the stakeholders. The results showed that 1) the Tourism Logistics in three
aspects: the physical flow, information flow and financial flow were at moderate level, 2) Focus Group the
stakeholders on tourism in Nakhon Si Thammarat suggested that the province should provide the standard traffic
system, the public transportation in and around the city that suits to the needs of the tourists, improve the
communication system which enable the tourists to easily go to the tourist attractions quickly, conveniently and
safely, provide the tourism signs which inform tourists about the calendar of the annual activities and festivals.
KEYWORDS : Nakhon Si Thamamrat ,Logistics Tourism, physical flow, information flow, financial flow
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1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
นครศรี ธรรมราช เป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน มีวิวฒั นาการต่อเนื่ องมีความสาคัญทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และศาสนา มากที่สุดเมืองหนึ่ งในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ดังคา
ขวัญประจาจังหวัดที่วา่ “นครศรี ธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคา ชื่นฉ่ าธรรมชาติ แร่ ธาตุอุดม เครื่ อง
ถมสามกษัตริ ย ์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุง้ ปู” นครศรี ธรรมราชมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั กันอย่างกว้างขวาง มาไม่นอ้ ย
กว่า 1,800 ปี หลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทางเอกสารที่ป รากฏในขณะนี้ ยืนยันได้วา่ นครศรี ธรรมราช มี
ก าเนิ ด มาแล้ว ตั้ง แต่ พุ ท ธศตวรรษที่ 7 เป็ นอย่ า งน้ อ ย(ส านั ก งานจั ง หวัด นครศรี ธรรมราช) ด้ ว ยเหตุ ที่
นครศรี ธรรมราชมีประวัติอนั ยาวนานตั้งแต่ก่อนกรุ งสุโขทัย ซึ่งถือว่าเป็ นราชธานีแรกของไทยมีความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ทางพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม จิตรกรรม ช่างฝี มือ
พื้นบ้าน การละเล่น และขนบธรรมเนียมประเพณี อนั เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมจึงมีมาก ซึ่งชาวเมืองยังยึดถือปฏิบตั ิ
กันอยู่ในปั จจุบนั อีกทั้งมีอารยธรรมและศิ ลปวัฒนธรรมที่ เป็ นเอกลักษณ์ของชาติ มาจนกระทัง่ ปั จจุบนั นี้ เช่น
ประเพณี แห่ผา้ ขึ้นธาตุ ประเพณี แห่หมรับ ประเพณี บุญสารทเดือนสิ บ ประเพณี แห่นางดาน เป็ นต้น
ภูมิประเทศของจังหวัดนครศรี ธรรมราชมีความหลากหลายประกอบด้วยพื้นที่ ที่เป็ นภูเขา ที่ ราบ และ
ทะเล จึงก่อกาเนิ ดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบ มีสวนผลไม้จานวนมาก ที่เหมาะแก่การเยี่ยมชมและสัมผัส
ลิ้มรสผลไม้ที่หลากหลายเช่น เงาะ มังคุด ทุเรี ยน ลองกอง ลางสาด จาปาดะ เป็ นต้น ด้านแหล่งท่องเที่ยวมีกระจาย
อยู่แทบทุ กอาเภอ เส้นทางการท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เที่ ยวสวนสมรมที่
หมู่บา้ นคีรีวง กิจกรรมนัง่ เรื อดูโลมาสี ชมพูที่หาดขนอม กิจกรรมล่องแก่งกรุ งชิง นับว่าเป็ นกิจกรรมที่สนุก ท้าทาย
จากลักษณะเด่นที่ควรแก่การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรี ธรรมราชจึงทาให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง
จานวน
ปี พ.ศ.2555
ปี พ.ศ.2556
ปี พ.ศ.2557
นักท่ องเทีย่ ว
ชาวไทย
1,741,263
1,741,263
2,272,130
ชาวต่างประเทศ
34,775
34,775
41,559
รวม
1,776,038
2,026,681
2,313,689
ที่มา : สานักงานสถิติแห่งชาติ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปี พ.ศ.2558
2,520,843
44,902
2,565,745

จากที่มีจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่ที่สิ่งสาคัญที่จะทาให้การท่องเที่ยวประสบความสาเร็ จเกิด
จากสามส่วน (คมสัน สุริยะ, 2552) คือแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และระบบโลจิสติกส์ท่องเที่ยว โลจิสติกส์เป็ น
กระบวนการที่จดั ให้มีการบริ หารจัดการและการประสานงานของกิจกรรมทั้งหมด (Stephen J. Page, 2009,228)
ซึ่ งโลจิ สติกส์ของการท่องเที่ยวที่จะศึกษาได้แก่ การจัดการเรื่ อง การเคลื่อนที่ทางกายภาพ (Physical Flow) การ
เคลื่ อนที่ ของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow)และการเคลื่ อนที่ ดา้ นการเงิ น (Financial Flow) งานวิจัยเรื่ องนี้
ทาการศึกษาว่าจังหวัดนครศรี ธรรมราช มีการจัดการโลจิสติกส์ดา้ นการท่องเที่ยวอย่างไร และควรปรับปรุ งการ
ให้บริ การโลจิ สติกส์ดา้ นการท่องเที่ ยวในด้านใดบ้าง โดยผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบตามกรอบแนวคิ ด
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ของโลจิสติกส์ดา้ นการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อให้จงั หวัดนครศรี ธรรมราชได้พฒั นาด้านโลจิสติกส์ให้เจริ ญก้าวหน้า
ยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาการจัดให้บริ การโลจิสติกส์ดา้ นการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
(2) เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการให้บริ การโลจิสติกส์ดา้ นการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสม (Mixed-Methods Research) คือเป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณและการ
วิจัยเชิ งคุ ณภาพ โดยผูว้ ิจัยได้ดาเนิ นการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ ขอ้ มูลหาค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และศึ กษาโดยจัดประชุมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
3.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช หน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ผูว้ จิ ยั ได้เลือกทาการสุ่มตัวอย่างโดยใช้
หลักทฤษฎี ความน่ าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) และการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ซึ่ งเป็ นการเลือกข้อมูลที่คิดว่าสามารถเป็ นตัวแทนของประชากรในการวิจยั ทางการท่องเที่ยวได้ ใช้กลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 400 คน
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้แก่
การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย ท่องเที่ ยวและกี ฬาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด องค์การ
บริ หารส่ วนตาบล หอการค้าจังหวัด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน นักท่องเที่ยว ซึ่ ง
ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 12 คน
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
วิธีการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
3.3.1 ทาการสัมภาษณ์เชิ งลึกกับผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ทาการศึกษาค้นคว้า เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ศึกษาวิธีการและ
วิธีสร้างแบบสอบถามและเครื่ องมือในการค้นคว้าวิจยั
3.3.2 กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3.3.3 นาเครื่ องมือที่ สร้างขึ้นไปเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ ง
เนื้ อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของถ้อยคา โดยหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา
(IOC : Index of item objective congruence) (รัตนะ บัวสนธ์, 2552, 81-82) โดยมีค่า IOC ทุกข้อเท่ากับ 1.00
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3.3.4 นาเครื่ องมือมาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ และนาไปทดลองใช้ (Try –
Out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ10 ของจานวนกลุ่มตัวอย่างโดยทาการเก็บแบบสอบถามจานวน
40 ตัวอย่าง เพื่อทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) จากนั้นทดสอบความเชื่อมัน่ ซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่ มากกว่า 0.6
3.3.5 นาผลที่ได้จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเสนอผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุ ง
แก้ไขแบบสอบถามตามคาแนะนาอีกครั้งแล้วจัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป
3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การสารวจข้อมูลแหล่งท่ องเที่ ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์ ศึกษาจากหนังสื อ อินเตอร์ เน็ต และสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โดยทาการศึกษาในอาเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวคือ อาเภอเมือง อาเภอ
ท่าศาลา อาเภอสิ ชล อาเภอขนอม อาเภอปากพนัง อาเภอลานสกา อาเภอร่ อนพิบูลย์ และอาเภอนบพิตา โดยใช้
เครื่ องมือในการศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ส่ วนที่ 1 การวิจยั เชิงปริมาณโดย แบบสอบถาม (Questionnaires)
แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ซึ่งแบบสอบถามจะแบ่งออกแบบ เป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ
การศึ กษา อาชี พ รายได้ สถานภาพ และพฤติ กรรมการท่องเที่ ยว การรั บรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารการท่องเที่ ยวจังหวัด
นครศรี ธรรมราช มีลกั ษณะคาถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของการจัดการโลจิ สติกส์ดา้ นการท่องเที่ ยว
ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยกาหนดคาตอบให้เป็ นแบบมาตราส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยให้ผตู ้ อบ
เลือกตอบตามความรู ้สึกของตนเองโดยแบ่งเป็ น 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และมีเกณฑ์
การให้คะแนนดังต่อไปนี้
ช่วงคะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
4.20-5.00
หมายถึง ความคิดเห็นของการจัดการโลจิสติกส์ระดับมากที่สุด
3.40-4.19
หมายถึง ความคิดเห็นของการจัดการโลจิสติกส์ระดับมาก
2.60-3.39
หมายถึง ความคิดเห็นของการจัดการโลจิสติกส์ระดับปานกลาง
1.80-2.59
หมายถึง ความคิดเห็นของการจัดการโลจิสติกส์ระดับน้อย
1.00-1.79
หมายถึง ความคิดเห็นของการจัดการโลจิสติกส์ระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับการแสดงความคิดเห็น ความรู ้สึก ตามประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการท่องเที่ ยว และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ ยวกับโลจิ สติกส์ดา้ นการท่องเที่ ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายเปิ ด (Opened Form) โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามกรอกข้อมูลลงในที่วา่ งที่กาหนดให้
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ส่ วนที่ 2 การวิจยั เชิงคุณภาพโดยใช้ วธิ ีการสนทนากลุ่มเพือ่ ระดมความคิดเห็น (Focus Group)
เมื่ อ ได้ผ ลการวิ เ คราะห์ จ ากแบบสอบถาม ผู ้วิ จัย จัด สนทนากลุ่ ม เพื่ อ น าเสนอผลการวิ เ คราะห์
แบบสอบถามจากนักท่องเที่ยว การจัดประชุมกลุ่มระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการและหน่ วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ท้องถิ่น
จังหวัด องค์การบริ หารส่วนจังหวัด องค์การบริ หารส่วนตาบล หอการค้าจังหวัด วิสาหกิจชุมชน นักท่องเที่ยว เพื่อ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้เลือกวิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป สาหรับการวิจยั
ทางสังคมศาสตร์ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ใช้ทฤษฎี ทางสถิติมาวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
การศึกษาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่ งข้อมูลที่ใช้
ในการวิเคราะห์มีดงั นี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึ กษา อาชี พ รายได้ และข้อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ ยว และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร การท่องเที่ ยว
จังหวัดนครศรี ธรรมราช วิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. ระดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การให้ บ ริ การโลจิ ส ติ ก ส์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) โดยนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อหาค่าเฉลี่ย (µ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ) โดยกาหนดค่าโดยแบ่งเป็ นระดับ 5 คือมากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด และมีเกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการกาหนดช่วงค่าเฉลี่ย (µ) ตามแบบของเบสท์ (Best,1989 อ้าง
ถึงใน พันธณี ย ์ วิหคโต, 2551, 75)
3.5.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative Analysis) ที่ ได้จากการสนทนากลุ่มเพื่อ ระดม
ความคิดเห็น ผูว้ จิ ยั จัดสนทนากลุ่มเพื่อนาเสนอผลการวิเคราะห์จากการสอบถามจากนักท่องเที่ยว และระดมความ
คิดเห็นจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 12 คน
หลังจากทาการสนทนากลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น (Focus Group) จะได้แนวทางการพัฒนาการ
ให้บริ การ โลจิสติกส์ดา้ นการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ด้านการเคลื่อนที่ทางกายภาพ
2. การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร
3. การเคลื่อนที่ดา้ นการเงิน
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4. สรุ ปผลการวิจัย
1.ข้อมูลสถิติพรรณนา
1.1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เพศหญิ ง(56.50) อายุระหว่าง 20-39 ปี (57.50) สถานภาพโสด(51.25) การศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี (63.50) เดิ นทางมาท่ องเที่ ยวด้วยตนเอง(89.25)ใช้รถยนต์(73.25)ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการ
ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรี ธรรมราช ส่วนใหญ่ปรึ กษาเพื่อน/ญาติ/เพื่อนร่ วมงาน ( 54.75)
1.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริ การโลจิสติกส์ดา้ นการท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
1.2.1 การให้บริ การโลจิสติกส์ดา้ นการท่องเที่ยวทางด้านกายภาพ
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริ การโลจิสติกส์
การท่องเที่ยวทางด้านกายภาพ
𝜇
𝜎
ระดับการให้ บริการโลจิสติกส์ ด้านการท่ องเทีย่ ว
1. ทางด้ านกายภาพ
1.1 ความสะดวกของระบบการขนส่งสาธารณะและการจราจรทางถนน
3.16 0.911
1.2 ความปลอดภัยในการเดินทาง
3.28 0.868
1.3 ความปลอดภัย ณ สถานที่ท่องเที่ยว และที่พกั
3.64 0.859
1.4 ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว
3.38 0.800
1.5 ความพร้อมด้านแพ็กเกจทัวร์ บริ ษทั นาเที่ยว
3.18 0.975
1.6 ความพร้อมของการให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
3.63 0.874
1.7 ระบบการติดต่อของหาย การได้รับของคืน
3.05 0.970
1.8 มนุษยสัมพันธ์ การให้บริ การด้วยอัธยาศัย ไมตรี ที่ดี
3.79 0.933
รวม
3.39

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน เห็ นว่าการให้บริ การโลจิ สติ กส์ ด้านการเคลื่ อนที่ ทางกายภาพ ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางคือมีค่าเฉลี่ย 3.39 เมื่อพิจารณาเป็ นประเด็นพบว่า ระดับการให้บริ การที่อยูใ่ นระดับ
มากได้แก่ การมี มนุ ษยสัมพันธ์ การให้บริ การด้วยอัธยาศัยไมตรี ที่ดี มี ค่าเฉลี่ ย 3.79 ซึ่ งเป็ นระดับสู งสุ ด ส่ วน
อันดับรองลงมาคือ ความปลอดภัย ณ สถานที่ท่องเที่ยวและที่พกั มีค่าเฉลี่ย 3.64 ในขณะที่ความพร้อมของการ
ให้บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม มีค่าเฉลี่ย 3.63 ตามลาดับ
1.2.2 การให้บริ การโลจิสติกส์การท่องเที่ยวทางด้านการเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริ การโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
ด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของนักท่องเที่ยว
𝜇
𝜎
ระดับการให้ บริการโลจิสติกส์ ด้านการท่ องเทีย่ ว
แปลผล
2. ทางด้ านข้ อมูลข่ าวสารและการประชาสัมพันธ์
2.1 มีขอ้ มูลแนะนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว แผนที่ท่องเที่ยว
3.15 1.127
ปานกลาง
2.2 มีขอ้ มูลแนะนาเกี่ยวกับสถานที่พกั โรงแรม รี สอร์ท
3.48 0.861
ปานกลาง
2.3 มีขอ้ มูลการท่องเที่ยวแจกฟรี ณ สถานีขนส่ง หรื อ สนามบิน
3.07 1.019
ปานกลาง
2.4 มีขอ้ มูลแนะนาเกี่ยวกับร้านอาหาร ของอร่ อยเมืองนคร
3.40 0.986
ปานกลาง
2.5 มีขอ้ มูลแนะนาเกี่ยวกับสิ นค้าพื้นเมือง/ของที่ระลึก/ของฝาก
3.39 1.046
ปานกลาง
2.6 มีขอ้ มูลแนะนาเกี่ยวกับกิจกรรมงานประจาปี ประเพณี และ
3.53 0.933
มาก
เทศกาลต่างๆของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
2.7 มีป้ายบอกทาง และ ป้ ายแนะนาสถานที่
3.47 0.906
ปานกลาง
รวม
3.36
ปานกลาง
จากข้อคิดเห็ น พบว่าการให้บริ การโลจิ สติกส์การท่องเที่ ยวทางด้านการเคลื่อนที่ ของข้อมูลข่าวสาร
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางคือมีค่าเฉลี่ย 3.36 เมื่อพิจารณาเป็ นประเด็นพบว่า ระดับการให้บริ การที่อยูใ่ นระดับ
มากได้แก่ การมี ขอ้ มูลแนะนาเกี่ ยวกับกิ จกรรมงานประจาปี ประเพณี และเทศกาลต่างๆ มี ค่าเฉลี่ ย 3.53 การ
เคลื่อนที่ ของข้อมูลข่าวสารที่มีการให้บริ การที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีขอ้ มูลแนะนาเกี่ ยวกับสถานที่พกั
โรงแรมรี สอร์ท มีค่าเฉลี่ย 3.48 รองลงมาคือมีป้ายบอกทาง และป้ ายแนะนาสถานที่ มีค่าเฉลี่ย 3.47
1.2.3 การให้บริ การโลจิสติกส์ดา้ นการท่องเที่ยวทางด้านการเงิน
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริ การโลจิสติกส์
ด้านการเคลื่อนที่ดา้ นการเงิน
𝜇
𝜎
ระดับการให้ บริการโลจิสติกส์ ด้านการท่ องเทีย่ ว
แปลผล
3. ทางด้ านการเงิน
3.1 มีความสะดวกในการใช้บตั รเครดิต/บัตรเดบิต
3.30 0.925
ปานกลาง
3.2 มีความสะดวกในการใช้บตั ร เอทีเอ็ม
3.59 0.798
มาก
3.3 มีความสะดวกในการชาระเงินค่าสิ นค้าและบริ การท่องเที่ยว 3.54 0.839
มาก
รวม
3.48
ปานกลาง
ข้อคิดเห็นการให้บริ การโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวด้านการเงิน พบว่าในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางมี
ค่าเฉลี่ย 3.48 เมื่อพิจารณาเป็ นประเด็นพบว่าระดับการให้บริ การที่อยูใ่ นระดับมากได้แก่ มีความสะดวกในการใช้
บัตรเอทีเอ็ม มีค่าเฉลี่ย 3.59 ซึ่ งเป็ นระดับสู งสุ ด รองลงมาคือ มีความสะดวกในการชาระเงินค่าสิ นค้าและบริ การ
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ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย 3.54 ส่วนระดับการให้บริ การ โลจิสติกส์การท่องเที่ยวทางด้านการเงินที่มีการให้บริ การระดับ
ปานกลางคือ มีความสะดวกในการใช้บตั รเครดิต/บัตรเดบิต มีค่าเฉลี่ย 3.30
2. ข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ ผลจากการสนทนากลุ่มระดมความคิดเห็ น ได้ขอ้ คิ ดเห็ น ข้อเสนอแนะในการ
ให้บริ การโลจิสติกส์ดา้ นการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรี ธรรมราช ได้แก่ จังหวัดควรมีการประชาสัมพันธ์ แนะนา
แหล่งท่ องเที่ ยวอื่ นๆเพิ่มขึ้น เนื่ องจากแหล่งท่องเที่ ยวในจังหวัดมีความหลากหลายเช่ น สักการะสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์
ศิ ลปวัฒนธรรม ประเพณี ทะเล ภูเขา น้ าตก อุทยานแห่ งชาติ ควรมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและรายละเอี ยด
เกี่ ยวกับการท่องเที่ ยว เพิ่มช่องทางผ่านสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ที่พกั ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก เป็ นต้น ควรมีป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ ยวและแจ้งปฏิ ทิน กิ จกรรม ประเพณี ในรอบปี ของจังหวัด เชื่ อมโยงความเป็ นเมือง
ประวัติศาสตร์ เดินตามรอยประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลด้านของฝาก
เพื่อให้คนในจังหวัดได้ทาหน้าที่ เป็ นเจ้าบ้านที่ ดี และเป็ นผูป้ ระชาสัมพันธ์การท่ องเที่ ยวให้กับจังหวัด ควรมี
กุศโลบายในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เนื่องจากนครศรี ธรรมราชเป็ นเมืองประวัติศาสตร์ ควรจัดทาเส้นทางสักการะ
สิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ ผูกเรื่ องราววัดที่ มีประวัติเกี่ ยวข้องและสัมพันธ์กนั อีกทั้งควรจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวที่
ดึ งดูดนักท่องเที่ ยว เช่น การจัดนิ ทรรศการทางการท่องเที่ ยว การจัดแรลลี่ไหว้พระเก้าวัด เพื่อเน้นคาขวัญของ
จังหวัดที่วา่ “นครเมืองพระ” ควรรณรงค์ให้รถโดยสารประจาทางทุกชนิด เช่น รถตู ้ รถบัส รถสองแถว เป็ นต้น ทา
การติดสติกเกอร์ภาพถ่ายของแหล่งท่องเที่ยวรอบคันรถ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์และดึงดูดนักท่องเที่ยว ควรมี
อาสาสมัครมัคคุเทศก์นอ้ ยซึ่งเป็ นไกด์แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวโดยร่ วมมือกับสถาบันการศึกษา

5. อภิปรายผล
จากการศึกษาโลจิสติกส์ดา้ นการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรี ธรรมราช สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. การเคลื่อนที่ทางกายภาพ (Physical flow)
1.1 การคมนาคม ความสะดวกของระบบการขนส่ งสาธารณะและการจราจรทางถนน และความ
ปลอดภัยในการเดินทางในจังหวัดนครศรี ธรรมราช อยูใ่ นระดับปานกลาง ควรจัดระบบการจราจรที่ได้มาตรฐาน
เน้นการบริ การรถสาธารณะทั้งในเมืองและรอบนอกให้ครอบคลุมตามความต้องการ มีตารางเดิ นรถที่แน่นอน
สาหรับรถโดยสารประจาทาง และรักษาเวลาในการเดินรถ การที่จะเพิ่มและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นได้น้ นั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับปรุ งระบบคมนาคมที่จะทาให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัย สอดคล้องกับ คมสัน สุ ริยะ (2548) ได้ศึกษาระบบโลจิ สติกส์สาหรับการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารในจังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่า จังหวัดเชียงใหม่ยงั ไม่มีระบบขนส่ง มวลชนของรัฐ รถสองแถว
แดงที่ให้บริ การอยูใ่ นปั จจุบนั ยังมีความแตกต่างกันในด้านมาตรฐานการบริ การ ความสะดวกและความปลอดภัย
จึ ง ควรจัด ให้มี ร ะบบขนส่ ง มวลชนในเชี ย งใหม่ ที่ใ ห้บ ริ ก ารอย่า งมี คุณ ภาพ ได้ม าตรฐานและเป็ นเวลา และ
สอดคล้องกับ เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ (2555)ได้ศึกษาการจัดการโลจิ สติกส์สาหรับการท่องเที่ ยวในอาเภอวังน้ าเขี ยว
จังหวัดนครราชสี มา มีขอ้ เสนอแนะให้ปรับปรุ งประเด็นหลักคือ การทาให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้ามาในแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัย

787

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

1.2 แหล่งท่ องเที่ ยวด้านความปลอดภัย ณ สถานที่ ท่องเที่ ยวและที่ พกั อยู่ในระดับมาก ส่ วนความ
สะอาดของแหล่งท่องเที่ยว ความพร้อมด้านแพ็กเกจทัวร์ บริ ษทั นาเที่ ยว และระบบการติดต่อของหายการได้รับ
ของคืนอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็ นว่าผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องทุกส่ วนควรช่วยกันรณรงค์เรื่ องความสะอาด
ความปลอดภัย และด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้แก่ นักท่องเที่ ยวเมื่อเดิ นทางมาท่องเที่ ยว
จังหวัดนครศรี ธรรมราช และส่ งเสริ มการเป็ นเจ้าบ้านที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์ การให้บริ การด้วยอัธยาศัย ไมตรี ที่
ดี ส่ งเสริ มให้ดียิ่งๆขึ้ น สอดคล้องกับ Lumsdon and Page (2004) จากการศึ กษาเรื่ อ งคุ ณภาพของการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวไปยังเมืองท่องเที่ยว ให้แนวคิดในการประเมินคุณภาพของการขนส่งผูโ้ ดยสารไปยังเมืองท่องเที่ยวใน 8
ประเด็น ดังนี้ ความพร้ อมในการบริ การ (Availability) ความสามารถในการใช้บริ การ (Accessibility) การให้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเวลา (Information) จังหวะเวลาที่เหมาะสม (Time) การบริ การผูโ้ ดยสาร (Customer
care) ความสะดวกสบาย (Comfort) ความปลอดภัย (Security) ความเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Environment)
2. การเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow)
จากการศึ กษาการเคลื่ อนที่ ของข้อมูลข่าวสารเกื อบทุ กส่ วนจะอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ มี ขอ้ มูล
แนะนาเกี่ ยวกับสถานที่ ท่องเที่ ยว แผนที่ ท่องเที่ ยว สถานที่ พกั โรงแรมรี สอร์ ท ร้านอาหารของอร่ อยเมื องนคร
สิ นค้าพื้นเมือง/ของที่ระลึก/ของฝาก และ ป้ ายบอกทาง ป้ ายแนะนาสถานที่ เป็ นผลการศึกษาที่เห็นถึงการขาดการ
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดด้านการท่องเที่ ยว ดังนั้นผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องทุกภาคส่ วน ควรเน้นการติดต่อสื่ อสารและ
ประสานงานเพื่อนาข้อมูล มาประชาสัมพันธ์ครั้ งใหญ่และหลายๆช่ องทาง เช่ นการออกรายการวิทยุโทรทัศน์
เผยแพร่ ทางเวปไซต์ ป้ ายประชาสัมพันธ์อิเลคโทรนิค สติกเกอร์ ติดรถโดยสารสาธารณะ ป้ ายไวนิ ว หนังสื อพิมพ์
นิ ตยสาร เป็ นต้น เช่ นเดี ยวกับงานวิจัยของเมธี พึ่งสุ จริ ต และ พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (2557) ที่ ได้ศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวในอาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั พบว่าควรมีการ
จัดทาเอกสารเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางสื่ อต่างๆ
3. การเคลื่อนที่ดา้ นการเงิน (Financial Flow)
จากการศึกษาการเคลื่อนที่ดา้ นการเงิน มีการให้บริ การระดับมาก ทั้งความสะดวกในการใช้ บัตรเอทีเอ็ม
การชาระเงิ นค่าสิ นค้าและบริ การท่องเที่ ยว แสดงให้เห็ นถึ งความทันต่อยุคสมัยด้านเทคโนโลยีการเงิ น ที่ มีตู ้
เอทีเอ็มเพื่อกดเงินสดอย่างทัว่ ถึง ส่วนความสะดวกในการใช้บตั รเครดิต/บัตรเดบิตอยูใ่ นระดับปานกลางเนื่องจาก
แหล่งท่องเที่ ยวและที่ พกั ในต่างอาเภอที่ ไม่ใช่โรงแรมใหญ่ๆจะไม่มีบริ การบัตรเครดิ ต/บัตรเดบิ ต แต่จากการ
สอบถามพู ด คุ ย ของผู ้วิจัย กับ นัก ท่ อ งเที่ ย วการที่ บ ริ ก ารบัต รเครดิ ต /บัต รเดบิ ต มี ร ะดับ ปานกลาง เป็ นสิ่ ง ที่
นักท่องเที่ยวยอมรับและเข้าใจไม่ถือเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งปรับปรุ ง ณ ปั จจุบนั

6. ข้ อเสนอแนะ
6.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวตามวิถีการดาเนิ นชีวิต (Lifestyle) ของแต่ละกลุ่มเพื่อ
เป็ นการเพิ่ มจานวนนักท่ อ งเที่ ย วให้สู งขึ้ น เช่ น การจัด กิ จกรรมการท่ อ งเที่ ย วของนัก ท่ อ งเที่ ยวกลุ่ มชื่ นชอบ
ธรรมชาติ ประเภท ภู เ ขา เดิ น ป่ า น้ าตก ทะเลหมอก ล่ อ งแก่ ง ทะเล ชายหาด กลุ่ ม ชื่ น ชอบการอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี กลุ่มท้าชิมของอร่ อย กลุ่มชื่นชอบศึกษาวิถีชีวติ ชุมชน เป็ นต้น
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(2) ควรจัดระบบการจราจรที่ได้มาตรฐาน เน้นการบริ การรถสาธารณะทั้งในอาเภอเมืองและต่าง
อาเภอให้ทั่วถึ ง มี ป้ายบอกอัตราค่าบริ การ ค่าโดยสารอย่างชัดเจนเพื่อป้ องกันการโก่ งราคา มี ตารางเดิ นรถที่
แน่นอนสาหรับรถโดยสารประจาทาง และรักษาเวลาในการเดินรถ
6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการทาการวิจยั เรื่ องที่มีความสอดคล้องกับการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในจังหวัด
นครศรี ธรรมราช หรื อเจาะลึกเป็ นแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอหรื อขยายเป็ นจังหวัดในภาคใต้ โดยปรับปรุ งรู ปแบบ
การวิจยั ให้เหมาะสมขึ้น ใช้สถิติระดับสู งเพื่อสามารถอธิ บายผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง และเลือกพื้นที่อื่นที่มีบริ บท
ของการท่องเที่ยวที่แตกต่างออกไป นาผลลัพธ์ที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับที่ได้ทาแล้ว
(2) ควรมีการศึ กษาเพิ่มเติมในการติดตามผลหลังการใช้การจัดการโลจิสติกส์ดา้ นการท่องเที่ยว
และพัฒนารู ปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
รวมทั้งความต้องการของนักท่องเที่ยวที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
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บทคัดย่อ
กกกกก การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึ กษาปั จจัย
สภาพแวดล้อมในการตัดสิ นใจของเกษตรกร และการตัดสิ นใจปลูกปาล์มน้ ามันของเกษตรกรในอาเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร 2)เพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการตัดสิ นใจของเกษตรกรที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจปลูก
ปาล์มน้ ามันของเกษตรกรในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีกลุ่มตัวอย่างจานวน 384 คน โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่ายแบบมีระบบ (Systematic Simple Random Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ผ่านการหาค่า
คุณภาพค่าความตรงโดยการใช้เทคนิค IOC และค่าความเชื่อมัน่ ของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.847 การวิเคราะห์
ข้อมูลที่ใช้เป็ นสถิติเชิงพรรณนา ซึ่ งประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Means) การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่า
ร้ อ ยละ (Percentage) และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน หาค่ า อิ ท ธิ พ ลโดยการวิ เ คราะห์ ถ ดถอยแบบพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการตัดสิ นใจของเกษตรกร พบว่า ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสัง คม และด้านเทคนิ ค ส่ ง ผลต่ อ การตัดสิ น ใจปลู ก ปาล์มน้ า มัน ในอ าเภอท่ า แซะ จัง หวัด ชุ มพร อย่า งมี
นัยสาคัญที่ระดับ0.01
คาสาคัญ: ปั จจัยสภาพแวดล้อมของเกษตรกร, การตัดสิ นใจ, ปาล์มน้ ามัน
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ABSTRACT
กกกกกกThis is a quantitative research aims to 1) To study environment factors to the decision making of farmers
and decision making on palm oil cultivation of farmers in Tha Sae district, Chumphon Province 2) to analyzes
environment factors decision making of farmers effecting to decision making on palm oil cultivation of farmers
in Tha Sae district, Chumphon Province. A total of 384 examples by Systematic Simple Random Sampling. The
instrument used for questionnaires. The instrument quality testing has adopted IOC technique and reliability of
Cronbach alpha coefficient 0.847. Data analysis and statistical procedures used descriptive statistics which
consisted of means, frequency, percentage, and the inferential statistic to analyze the affecting was Multiple Regression
Analysis. The results showed that The analysis of environmental factors decision making of farmers found that the
economic factor, social factor and technical factor effecting to decision making on palm oil cultivation of farmers
in Tha Sae district, Chumphon Province significant at the 0.01.
KEYWORDS: environment Factors, Decision, palm oil

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่ ง ที่ มี ก ารประกอบอาชี พ เกษตรกรรมเป็ นส่ ว นใหญ่ โดยมี พ้ื น ที่ ก าร
เพาะปลูกที่สาคัญได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ข้าวโพด โดยปาล์มน้ ามันมีความสาคัญทั้ง
ในระดับโลกและระดับประเทศ เนื่องจากปาล์มน้ ามันสามารถแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิดทั้งอุปโภคและ
บริ โภค ในปั จจุบนั ปาล์มน้ ามันมีความสาคัญในตลาดโลกที่ เพิ่มสู งขึ้นเนื่ องจากประเทศผูผ้ ลิตรายใหญ่ได้แก่
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นโดยมีประเทศอินโดนีเซียเป็ นประเทศผูน้ าในการผลิต รองลงมา
คือ ประเทศมาเลเซีย
ประเทศไทยมีอตั ราเนื้ อที่ ปลูกปาล์มน้ ามันโดยรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจากข้อมูล จะพบว่า การปลูก
ปาล์มน้ ามันในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2553 - 2557 มีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันอย่างต่อเนื่ องโดยในปี 2553 มี
เนื้ อที่ยืนต้นทั้งสิ้ น 3.9 ล้านไร่ และเพิ่มขึ้นเป็ น 4.6 ล้านไร่ ในปี 2557 มีจานวนเนื้อที่ยืนต้นเพิ่มขึ้นเท่ากับ 7 แสน
ไร่ (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2557) ปริ มาณพื้นที่เก็บเกี่ยวปาล์มน้ ามันเป็ นปั จจัย
ที่มีผลกระทบต่ออุปทานปาล์มน้ ามัน ซึ่ งเป็ นพืชที่มีอายุนานถึง 25 ปี และให้ผลผลิตทั้งปี ซึ่ งในปี 2557 มีเนื้ อที่
ให้ผลผลิตอยู่ที่ 4.1 ล้านไร่ มีปริ มาณผลผลิตอยู่ที่ 12 ล้านตัน ให้ผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ย 3,014 กิ โลกรัม ต่อปี โดย
ภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดของประเทศมีพ้ืนที่ปลูก 3.9 ล้านไร่ มีเนื้ อที่ให้ผลผลิต 3.7 ล้านไร่ มีปริ มาณผลผลิต
11 ล้านตัน ให้ผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ยที่ 3,127 กิ โลกรัม ต่อปี รองลงมาคือภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และ
ภาคเหนื อตามลาดับเนื่ องจากพื้นที่ ภาคใต้เป็ นแหล่งที่ เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน้ ามันเนื่ องจากมีความอุดม
สมบูรณ์ของน้ าและสภาพภูมิอากาศจึ งเป็ นสาเหตุให้ปาล์มน้ ามันเจริ ญเติบโตได้ดี โดยจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มี
พื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด จานวน 1.1 ล้านไร่ รองลงมาคือ จังหวัดกระบี่มีพ้นื ที่ปลูก 9.8 แสนไร่ และจังหวัดชุมพร
มีพ้ืนที่ ปลูกที่ 8.3 แสนไร่ ตามลาดับ โดยอาเภอแซะ จังหวัดชุมพร มีพ้ืนที่ เพาะปลูกมากที่สุดของจังหวัด (ศูนย์
สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2557) ซึ่ งเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันส่ วนใหญ่ร้อยละ 70
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เป็ นเกษตรกรรายย่อยพื้นที่ ปลูกส่ วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ต้ งั แต่จงั หวัดชุ มพรเป็ นลงไป และบางส่ วนทางภาค
ตะวัน ออก โดยแหล่ ง เงิ นทุ น ส่ วนใหญ่ เ กษตรกรกู้จากสถาบัน การเงิ น (จามร รั กประเสริ ฐ สุ ข , 2555) การที่
เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ การเพาะปลูกปาล์มน้ ามันไปปลูกพืชชนิ ดอื่นแทนจึ งเป็ นไปได้ยาก ประกอบกับ
รัฐบาลมีการสนับสนุนให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ ามัน เพื่อให้ผลผลิตปาล์มน้ ามันนั้น มีปริ มาณเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ ในด้านของอุปโภคและบริ โภค ทาให้เกษตรกรมีการขยายพื้นที่ การปลูกเป็ นจานวนมาก
(จุฑาพร เกษร,2557)
อัตราการเติบโตของภาคการเกษตรในประเทศไทยนั้นมีความสาคัญต่อเศรษฐกิ จและการเติบโตของ
ประเทศเป็ นอย่างมาก สามารถสร้างรายได้และความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนอีกทั้งภาคเกษตรกับประเทศไทยนั้นเป็ นสิ่ งที่
อยูค่ ู่กนั มาเป็ นเวลาช้านาน ดังนั้นจึงต้องให้ความสาคัญต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเกษตรให้มี
การเจริ ญเติ บโต ตลอดจนประเทศไทยยังเป็ นประเทศที่ ล ักษณะภูมิอ ากาศที่ เหมาสมต่ อการเพาะปลูก พื ช ที่
หลากหลาย เป็ นแหล่ ง ที่ มีความอุด มสมบู ร ณ์ ทางธรรมชาติ จึ ง ควรวางรากฐานการสร้ า งความมัน่ คงให้กับ
เกษตรกรและให้ความรู ้ความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสารอันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างแรงขับเคลื่อนให้กบั อุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศต่อไป
การศึ กษาครั้ งนี้ ได้ศึกษาทฤษฎี การตัดสิ นใจ ตามแนวคิ ดของ Shaner,Phillip and Schmeh (1982) ที่
กล่าวถึงปั จจัยสภาพแวดล้อมในการตัดสิ นใจปลูกปาล์มน้ ามันและ ฉัตร ช่ าชอง (2536) ที่กล่าวถึงแนวคิดในการ
ตัดสิ นใจปลูกปาล์มน้ ามันของเกษตรกรในอาเภอท่ าแซะ จังหวัดชุ มพร โดยสามารถนาข้อมูลที่ ได้มาพัฒนา
เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามัน เกษตรกรได้ขอ้ มูลในการปรับแผนและวางแนวทางในการเพาะปลูกในพื้นที่ อื่น ๆ
และหน่วยงานในภาคเกษตรที่เกี่ยวข้องได้ขอ้ มูลในการปรับใช้ให้สอดคล้องต่อความต้องการของเกษตรกร

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
กกกกกกก1. เพื่อศึกษาปั จจัยสภาพแวดล้อมในการตัดสิ นใจของเกษตรกร และการตัดสิ นใจปลูกปาล์มน้ ามันของ
เกษตรกรในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
กกกกกกก2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการตัดสิ นใจของเกษตรกรที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจปลูกปาล์ม
น้ ามันของเกษตรกรในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
การตัดสิ นใจปลูกปาล์ มน้ามันของเกษตรกร ใน
อาเภอท่ าแซะ
จังหวัดชุมพร
- ด้านแหล่งผลิต
- ด้านการสนับสนุนส่ งเสริ มจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ฉัตร ช่ าชอง (2536)

ปัจจัยสภาพแวดล้ อมในการตัดสิ นใจของเกษตรกร
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสังคม
- ด้านเทคนิค
Shaner,Phillip and Schmeh (1982)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดาเนินการวิจัย
กกกกกกก4.1 แบบแผนการวิจยั
กกกกกกกการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจปลูกปาล์มน้ ามันของเกษตรกรในอาเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการสารวจโดยมีแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยรวบรวมข้อมูลในช่วง
ระยะเวลา 9 เดือน เริ่ มตั้งแต่ เมษายน พ.ศ. 2558 – ธันวาคม พ.ศ. 2558 และเก็บข้อมูลในเดือนมีนาคม 2559 แล้ว
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิจยั ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
กกกกกกก4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
4.2.1 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ งนี้ คื อ เกษตรกรผูป้ ลูก ปาล์มน้ า มันอ าเภอท่ า แซะจังหวัดชุ มพร
จานวน 9,316 ราย (สานักงานเกษตรจังหวัดชุมพร, 2558)
4.2.2 กลุ่มตัวอย่ าง
การก าหนดขนาดตัว อย่ า งใช้เ กณฑ์ ก ารค านวณขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า งของ Taro Yamane
(Yamane, 1973) จานวน 9,316 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 384 คน ใช้วธิ ีสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบมีระบบ (Systematic
Simple Random Sampling) เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม การหาคุ ณภาพเครื่ องมื อวิจยั ใช้ค่า
ความตรง (Validity) ด้วยเทคนิค IOC โดยให้ผทู ้ รงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน เป็ นผูพ้ ิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กบั ข้อคาถามที่ใช้ในการวิจยั ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.847
4.2.3 วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบมีระบบ (Systematic Simple Random Sampling) จากกลุ่ม
ตัวอย่าง ใน 10 ตาบลของอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งมีข้ นั ตอนในการสุ่ม ดังนี้
1) จาแนกเกษตรกรออกตามเขตตาบล
2) กาหนดกลุ่มตัวอย่างตามเขตพื้นที่ ตามสัดส่วน
3) ทาการสุ่ มตัวอย่างตามข้อ 2 โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่ายแบบมีระบบ (Systematic
Simple Random Sampling) โดยทาการสุ่ มตัวอย่างเกษตรกรที่มาใช้บริ การลานรับซื้ อผลปาล์มน้ ามัน จนได้กลุ่ม
ตัวอย่างครบตามต้องการ
กกกกกกก4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
กกกกกกกตัวแปรอิสระ ปั จจัยสภาพแวดล้อมในการตัดสิ นใจของเกษตรกร ได้แก่
กกกกกก
ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจ
กกกกกกกกกกกกกปั จจัยทางด้านสังคม
กกกกกกกกกกกกกปั จจัยทางด้านเทคนิค
กกกกกกกตัวแปรตาม การตัดสิ นใจปลูกปาล์มน้ ามันของเกษตรกร ในอาเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร ได้แก่
กกกกกกกกกกกกกปั จจัยด้านแหล่งผลิตปาล์มน้ ามัน
กกกกกกกกกกกกกปั จจัยด้านการสนับสนุนส่งเสริ มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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กกกกกกก4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
กกกกกกกการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจปลูกปาล์มน้ ามันของเกษตรกร ในอาเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุ มพร ใช้การวิจัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการสารวจโดยมี แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อวิจยั
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยรวบรวมข้อมูลในช่วง
ระยะเวลา 9 เดือน เริ่ มตั้งแต่ เมษายน พ.ศ. 2558 – ธันวาคม พ.ศ. 2558 และเก็บข้อมูลในเดือนมีนาคม 2559 แล้ว
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิจยั ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
กกกกกกก4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กกกกกกกโดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจานวน 384 ชุด โดย
วิธีการสุ่ มตัวอย่างตามแผนการสุ่ มกับเกษตรกรที่ใช้บริ การลานรับซื้ อผลปาล์มต่าง ๆ ทั้ง 10 ตาบล ในอาเภอท่า
แซะ จังหวัดชุมพร
กกกกกกก4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
กกกกกกกการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั เชิงปริ มาณจากแบบสอบถามเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจปลูก
ปาล์มของเกษตรกรในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร” วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางด้านสถิติและจะนา
เสนอแนะในรู ปแบบตารางโดยมีรายละเอียดของสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ใน
ครั้งนี้
กกกกกกกวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อศึกษาปั จจัยสภาพแวดล้อมในการตัดสิ นใจของเกษตรกรและการตัดสิ นใจปลูก
ปาล์มน้ ามันของเกษตรกรในอาเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เป็ นการ
หาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) และค่าร้อยละ(Percentage)
กกกกกกกวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการตัดสิ นใจของเกษตรกร ในอาเภอท่าแซะ
จัง หวัด ชุ ม พร โดยใช้สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistic) โดยการวิเ คราะห์ ถ ดถอยพหุ แ บบปกติ (Multiple
Regression Analysis) หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัวและตัวแปรตามที่มีระดับการวัดประเภท
ช่วง (Interval Scale) โดยค่านัยสาคัญทางสถิติที่ใช้วเิ คราะห์ กาหนดไว้ที่ 0.01

5. สรุ ปผลการวิจัย
กกกกกกก5.1 ผลการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้ อมในการตัดสินใจของเกษตรกรในอาเภอท่ าแซะ จังหวัดชุมพร
กกกกกกกโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงตามปั จจัยสภาพแวดล้อมในการตัดสิ นใจของเกษตรกรในอาเภอ
ท่าแซะ จังหวัดชุมพร ดังนี้ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคนิค โดยแยกเป็ นประเด็นดังนี้
กกกกกกกด้านเศรษฐกิ จ ผลการศึ กษาปั จจัยด้านเศรษฐกิ จของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามัน ในอาเภอท่ าแซะ
จังหวัดชุ มพร โดยภาพรวมความคิ ดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามด้านเศรษฐกิ จมี ความสาคัญระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากที่ สุดในเรื่ อง การใช้พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันได้
ผลตอบแทนสู งกว่าการปลูกพืชชนิ ดอื่น รองลงมาคือการปลูกปาล์มน้ ามันสามารถให้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่ อง
ตลอดทั้ง ปี และการก าหนดราคารั บ ซื้ อ ตามคุ ณ ภาพของปาล์ม น้ า มัน ตามล าดับ นอกจากนั้น พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากในเรื่ องของราคาปาล์มน้ ามันมีการรับประกันราคาที่แน่นอน มีความพึง
พอใจของราคาที่ได้รับจากจุดรับซื้อ และการปลูกปาล์มน้ ามันมีคุม้ ค่าต่อการลงทุน
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กกกกกกกปั จจัยด้านสังคม ผลการศึกษาปั จจัยด้านสังคมของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันในอาเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุ มพร พบว่าโดยภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญอยู่ในระดับมากทุ กด้าน ประกอบด้วยการเป็ น
สมาชิกกลุ่มและสถาบันเกษตรสามารถลดต้นทุนการเพาะปลูกปาล์มน้ ามันได้ดีกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่ วมกลุ่ม
การเป็ นสมาชิกกลุ่มและสถาบันเกษตรช่วยลดความเสี่ ยงจากการปลูกปาล์มน้ ามัน และการเป็ นสมาชิกกลุ่มและ
สถาบันการเกษตรได้รับสิ ทธิพิเศษมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่ วมกลุ่ม
กกกกกกกปั จจัยด้านเทคนิ ค ผลการศึ กษาปั จจัยด้านเทคนิ คของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันในอาเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามด้านเทคนิ คของเกษตรผูป้ ลูกปาล์มใน
อ าเภอท่ า แซะ จัง หวัด ชุ มพร มี ความสาคัญระดับมาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวโน้มราคาปาล์มน้ ามัน นอกจากนั้นพบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความสาคัญในระดับมากในเรื่ องของการได้รับการแนะนาเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ ามัน
และได้รับข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ของการปลูกปาล์มน้ ามันตามลาดับ
กกกกกกก5.2 ผลการศึกษาการตัดสินใจปลูกปาล์ มนา้ มันของเกษตรกรในอาเภอท่ าแซะจังหวัดชุมพร
กกกกกกกผลการศึ กษาการตัดสิ นใจของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันในอาเภอท่ า แซะ จังหวัดชุ มพร พบว่า
ภาพรวมผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด โดยแบ่งออกเป็ น
กกกกกกกด้านแหล่งผลิตปาล์มน้ ามัน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องลักษณะพื้นที่มี
ความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกปาล์มน้ ามัน นอกจากนั้นพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความสาคัญในระดับมากใน
เรื่ องของ ปริ มาณน้ าเพียงพอต่อการเพาะปลูกปาล์มน้ ามัน และปริ มาณผลผลิตต่อไร่ มีความเหมาะสม
กกกกกกกด้านการสนับสนุ น ส่ งเสริ มจากหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมาก
ที่ สุดในทุกด้าน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ สานักงานเกษตรให้คาแนะนาปรึ กษาเกี่ ยวกับการปลูกปาล์มนั้นอย่าง
ต่อเนื่ อง ได้รับการช่วยเหลือจากสหกรณ์การเกษตรเกี่ ยวกับข้อมูลข่าวสารประจา ได้รับการเข้าร่ วมโครงการ
ฝึ กอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานจากภาครัฐ
กกกกกกก5.3 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของตัวแปรเพือ่ ทดสบสมมติฐานข้ อที่ 1 (H1), ปัจจัยสภาพแวดล้ อม
ในการตัดสิ นใจของเกษตรกรที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจปลูกปาล์ มน้ามันของเกษตรกรในอาเภอท่ าแซะ จังหวัด
ชุมพร
กกกกกกกผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจปลูกปาล์มน้ ามันของเกษตรกรในอาเภอท่าแซะ จังหวัด
ชุมพร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปั จจัยสภาพแวดล้อมในการตัดสิ นใจของเกษตรกร ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ปลูกปาล์มน้ ามันของเกษตรกรในอาเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01

6. อภิปรายผล
กกกกกกก6.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการตัดสินใจของเกษตรกรในอาเภอท่ าแซะจังหวัดชุมพร
กกกกกกกผูผตู ้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในระดับมากในทุกด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และด้า นเทคนิ ค สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ทฤษฎี ข อง Shaner,Phillip and Schmeh (1982) ได้ก ล่ า วไว้ว่า ในระบบ
นิ เ วศวิท ยานั้น ครั ว เรื อนของเกษตรกรเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของระบบที่ แวดล้อ มไปด้ว ยสภาพทางเศรษฐกิ จสังคม
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ตลอดจนนิ เวศวิทยาอื่ น ๆ ล้วนเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติ ก รรมการตัด สิ นใจ และการยอมรั บเทคโนโลยีข อง
เกษตรกร สามารถอภิปรายในรายละเอียดต่ละด้านได้ดงั นี้
กกกกกกก 6.1.1 ด้านเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากถึงมากที่สุดในเรื่ อง
การใช้พ้นื ที่ปลูกปาล์มน้ ามันได้ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น รองลงมาคือการปลูกปาล์มน้ ามันสามารถ
ให้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่ องตลอดทั้งปี และการกาหนดราคารับซื้ อตามคุณภาพของปาล์มน้ ามัน นอกจากนั้นยัง
พบว่าผูต้ อบแบบสอบภามให้ความสาคัญในระดับมากในเรื่ อง ราคาปาล์มน้ ามันมีการรับประกันราคาที่แน่นอน มี
ความพึ ง พอใจของราคาที่ ไ ด้รั บ จากจุ ดรั บซื้ อ การปลู ก ปาล์ม น้ า มัน มี คุม้ ค่า ต่ อการลงทุ นอย่า งยิ่ง ตามล าดับ
สอดคล้องกับ ภาณุ พงศ์ บรรเทาทุกข์ (2557) พบว่า ปั จจัยเศรษฐกิจเป็ นปั จจัยหลักที่ เกษตรกรใช้ตดั สิ นใจเลือก
ประเภทของพื ชที่ จะปลู ก ความต้อ งการของตลาดประกอบกับการได้ผลผลิ ตเร็ ว และนานของพื ช เป็ นสิ่ งที่
เกษตรกรให้ความสาคัญสู งสุ ดเนื่ องจากปาล์มน้ ามันเป็ นการปลูกเพื่อการค้าและยังสอดคล้องกับ ปุรวิชญ์ พิทยา
ภินนั ท์ (2555) จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรทาสวนปาล์มน้ ามันร่ วมกับสวนยางพารา เนื่ องจากเกษตรกรมีความ
เชื่อมัน่ ว่า การทาสวนปาล์มนามันและสวนยางพาราเป็ นอาชีพที่ให้ผลตอบแทนที่มนั่ คงในระยะยาว เพราะพืชทั้ง
สองชนิดนี้เป็ นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ที่ให้ผลตอบแทนสูง เมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได้นานมากกว่า 25 ปี และยัง สอดคล้องกับ พลากร สัตย์ซื่อ (2554) พบว่า ราคาเป็ นปั จจัยจูงใจสาคัญที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจปลูกปาล์มน้ ามัน โดยเกษตรกรให้ความสาคัญมากที่ สุดในด้าน การกาหนดราคารั บซื้ อตาม
คุณภาพของปาล์มน้ ามัน เนื่องจากการซื้อขายตามคุณภาพของปาล์มที่มีคุณภาพดีจะทาให้เกษตรกรได้ราคาที่ดีข้ ึน
สอดคล้องกับ จินตนา ศรี ตะวัน (2556) พบว่าความสุ กของผลปาล์มน้ ามันมีผลต่อราคาที่เกษตรกรได้รับจากลาน
รับซื้อผลปาล์มน้ ามันและยังสอดคล้องกับ สุทธิจิตต์ เชิงทองและคณะ(2551) พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อราคาขายปาล์ม
น้ ามันส่ วนใหญ่ ได้แก่ ความต้องการปาล์ม คุณภาพปาล์ม และปริ มาณน้ ามันที่ นามาขายและยังสอดคล้องกับ
จามร รักประเสริ ฐสุ ข (2555) พบว่า ปั จจัยด้านราคาผลผลิตปาล์มน้ ามันที่ผา่ นมามีแนวโน้มสู งขึ้นจึงเป็ นสิ่ งจูงใจ
ให้เกษตรกรหันมาปลูก และให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต ปั จจัยด้านพื้นที่เพาะปลูกที่มีการขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
ก็มีผลต่อความต้องการสิ นเชื่อเพิ่มมากขึ้นใช้เป็ นเงินในการลงทุนการเพาะปลูก อักทั้งยังแสดงให้เห็นว่าปั จจัยด้าน
ราคาเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกษตรกรลงทุนปลูกปาล์มน้ ามันเพิ่มมากขึ้น โดยการกูย้ ืมเงิ นมาลงทุนจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
กกกกกกก 6.1.2 ปั จจัยด้านสังคม ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากในเรื่ องของ การ
เป็ นสมาชิกกลุ่มและสถาบันเกษตรสามารถลดต้นทุนการเพาะปลูกปาล์มน้ ามันได้ดีกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่ วม
กลุ่ม การเป็ นสมาชิกกลุ่มและสถาบันการเกษตรได้รับสิ ทธิ พิเศษมากกว่าเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่ วมกลุ่ม และ การ
เป็ นสมาชิกกลุ่มและสถาบันเกษตรช่วยลดความเสี่ ยงจากการปลูกปาล์มน้ ามัน ส่ งสอดคล้องกับ กุลธิ ดา โอกฤษ
(2556) พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิ กกลุ่มลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีระดับ
แรงจูงใจในการผลิตปาล์มน้ ามันอยู่ในระดับมาก โดยมีแหล่งรับซื้ อในพื้นที่ และความมัน่ คงในการประกอบ
อาชีพเป็ นแรงจูงใจระดับมากที่สุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ปุรวิชญ์ พิทยาภินนั ท์ (2555) การเป็ นสมาชิกกลุ่มเป็ น
ปั จจัยการตัดสิ นใจขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ ามันของเกษตรกร
กกกกกกก 6.1.3 ปั จจัยด้านเทคนิค ผลการศึกษาปั จจัยด้านเทคนิคของเกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันในอาเภอท่า
แซะ จังหวัดชุมพร พบว่า โดยภาพรวมความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามด้านเทคนิ คของเกษตรผูป้ ลูกปาล์ม
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ในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีความสาคัญระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญมากที่สุดในเรื่ องการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวโน้มราคาปาล์มน้ ามัน นอกจากนั้นพบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความสาคัญในระดับมากในเรื่ องของ การได้รับการแนะนาเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ ามัน
และได้รับข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ ยวกับสถานการณ์ของการปลูกปาล์มน้ ามันตามลาดับสอดคล้องกับ
จินตนา ศรี ตะวัน (2556) พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่รับทราบความเคลื่อนไหวทางด้านราคาและข่าวสารการตลาด
ตลอดจนไปปรึ กษาปั ญหาการตลาดจากเพื่อนเกษตรกร และรับทราบข้อมูลในครัวเรื อนจากโทรทัศน์
กกกกกกก6.2 การตัดสินใจปลูกปาล์ มนา้ มันของเกษตรกรใน อาเภอท่ าแซะ จังหวัดชุมพร
กกกกกกกการตัดสิ นใจปลูกปาล์มน้ ามันของเกษตรกรในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญในระดับมากถึงมากที่ สุด สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี ของ ฉัตร ช่ าชอง(2536) ซึ่ งได้ให้ความเห็ น
เกี่ ยวกับการทาฟาร์ มประกอบด้วย ปั จจัยด้านการตลาด แหล่งที่ ทาการผลิต ค่าขนส่ ง ด้านภูมิศาตร์ ด้านชี วภาพ
ความพร้อมของปั จจัยการผลิต แหล่งที่ รองรับผลพลอยได้ ความรู ้ความสามารถในการดาเนิ นการ ปั จจัยด้าน
สถาบันของรัฐเอกชน สามารถอภิปรายในรายละเอียดแต่ละด้านได้ดงั นี้
กกกกกกก 6.2.1 ด้านแหล่งผลิตปาล์มน้ ามัน ผลการวิจยั พบว่าเกษตรกรให้ความสาคัญในระดับมากในเรื่ อง
ของ พื้นที่ มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกปาล์มน้ ามัน ปริ มาณน้ าเพียงพอต่อการเพาะปลูกปาล์มน้ ามัน และ
ปริ มาณผลผลิตต่อไร่ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ จุฑาพร เกษร (2557) พบว่า พื้นที่ที่มีการปลูกปาล์มน้ ามัน
เป็ นพื้นที่ราบเรี ยบมีความลาดชันน้อย และเป็ นพื้นที่อมุ ้ น้ าที่มีการระบายน้ าได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นจึงเป็ นไปได้วา่ มี
โอกาสที่จะพบการปลูกปาล์มน้ ามันบนพื้นที่ที่มีลกั ษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นๆ ยังสอดคล้องกับ ศักริ นทร์ บุญฤทธิ์
(2555) พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นเกี่ ยวกับการทาสวนปาล์มน้ ามันในด้านความเหมาะสมของพื้นที่ ทาสวน
ปาล์มน้ ามันและการทาสวนปาล์มน้ ามันด้านการปลูกปาล์มน้ ามันอยู่ในระดับมาก ปริ มาณน้ าเพียงพอต่ อการ
เพาะปลูกปาล์มน้ ามัน
กกกกกกก 6.2.2 ด้า นการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ มจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญในระดับมากที่ สุดในเรื่ องของ ได้รับการเข้าร่ วมโครงการฝึ กอบรม สัมมนา และศึ กษาดู งานจาก
ภาครัฐ เจ้าหน้าที่ สานักงานเกษตรให้คาแนะนาปรึ กษาเกี่ ยวกับการปลูกปาล์มนั้นอย่างต่อเนื่ อง และได้รับการ
ช่วยเหลือจากสหกรณ์การเกษตรเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารประจา สอดคล้องกับ ประกายดา หลีกภัย (2552) พบว่า
การให้คาแนะนาปรึ กษาเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้ ามันกับเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ การถ่ายทอดความรู ้ของเจ้าหน้าที่
การประชาสัมพันธ์และการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับโครงการ การได้รับความรู ้ เพิ่มมากขึ้ นทาให้เกษตรกรสามารถ
ปฎิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
กกกกกกก6.3 ปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่ส่งผลต่ อการตัดสิ นใจปลู กปาล์ มน้ามันของเกษตรกรในอาเภอท่ าแซะ
จังหวัดชุมพร
กกกกกกกผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจยั ที่ 1 (H1)ที่ต้ งั สมมติฐานไว้วา่ ปั จจัยสภาพแวดล้อมในการตัดสิ นใจ
ของเกษตรกรส่ งผลต่อการตัดสิ นใจปลูกปาล์มน้ ามันของเกษตรกรในอาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พบว่า ยอมรับ
สมมติ ฐ าน ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ทฤษฎี ข อง Shaner,Phillip and Schmeh (1982) ที่ ไ ด้ก ล่ า วไว้ว่า ในระบบ
นิ เ วศวิท ยานั้น ครั ว เรื อนของเกษตรกรเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของระบบที่ แวดล้อ มไปด้ว ยสภาพทางเศรษฐกิ จสังคม
ตลอดจนนิเวศวิทยาอื่นๆล้วนเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร
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ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคนิ ค สอดคล้องกับ จินตนา ศรี ตะวัน (2556) พบว่า สภาพทาง
เศรษฐกิ จและสังคมของเกษตรกรส่ วนใหญ่ รับทราบความเคลื่ อนไหวทางด้านราคา และข่าวสารการตลาด
ตลอดจนไปปรึ กษาปั ญหาการตลาดจากเพื่อนเกษตรกร และรับทราบข้อมูลในครัวเรื อนจากโทรทัศน์ ความสุ ก
ของผลปาล์มน้ ามันมีผลต่อราคา และยังสอดคล้องกับภาณุพงศ์ บรรเทาทุกข์ (2557) พบว่า ปั จจัยทางเศรษฐกิจเป็ น
ปั จจัยหลักหรื อเป็ นปั จจัยลาดับแรกที่เกษตรกรใช้ตดั สิ นใจเลือกประเภทหรื อชนิดของพืชที่จะปลูก ความต้องการ
ของตลาด ประกอบกับการได้ผลผลิ ตเร็ ว และนานของพื ช เป็ นสิ่ งที่ เกษตรกรให้ความส าคัญ สู งสุ ดอี ก ทั้ง ยัง
สอดคล้องกับ กุลธิ ดา โอกฤษ (2556) พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง และ
ได้รับการส่งเสริ มจากรัฐด้านความรู ้

7. ข้ อเสนอแนะ
กกกกก7.1 ข้อเสนอแนะของการวิจยั ครั้งนี้
7.1.1 เกษตรกรให้ความสาคัญด้านเศรษฐกิจอยูใ่ นระดับมาก แต่อย่างไรก็ตาม ด้านราคาในปั จจุบนั
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออันเนื่ องมากจากเศรษฐกิ จที่ ผนั ผวนและเนื่ องจากการเปิ ดประชาคมอาเซี ยนทาให้
ประเทศไทยต้องมีการแข่งขันที่สูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นจึงต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากากับดูแลด้านราคาและ
ผลผลิตอย่างจริ งจังเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อเกษตรกร และเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั เกษตรกรต่อไป
7.1.2 เกษตรกรผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันส่ วนมากเป็ นเกษตรกรรายย่อย จึงทาให้มีปัญหาในการแข่งขัน
ทางด้านต้นทุนทางวัตถุดิบอาทิ เช่ นปุ๋ ย การขนส่ ง แรงงาน ที่ มีราคาสู งขึ้น เกษตรกรควรรู ้จกั การรวมกลุ่มใน
รู ปแบบต่างๆให้มากขึ้นเพื่อร่ วมกันแก้ปัญหาปั จจัยการผลิต
7.1.3 เกษตรกรควรให้ความสาคัญในการรับรู ้ขอ้ มูลการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พร้อมกับพัฒนา
ความรู ้ควบคู่ไปกับสื่ อต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะทาให้สามารถก้าวทันเหตุการณ์ในยุคปั จจุบนั ได้
7.2 ข้อเสนอแนะของการวิจยั ครั้งต่อไป
7.2.1 ควรศึ กษาวิจยั ถึงเรื่ องการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และแนวทางการฟื้ นฟู
ระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืนต่อไป
7.2.2 ควรศึกษาถึงการสนับสนุนและการเข้าถึงทุนที่ใช้ในการสนับสนุนผูป้ ลูกปาล์มน้ ามันสาหรับ
เกษตรกรรายย่อย และความมัน่ คงคุม้ ค่าต่อการลงทุนในระยะยาวเพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจแก่เกษตรกรรายใหม่ที่
ต้องการปลูกปาล์มน้ ามัน
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การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research)มีวตั ถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด
บริ การสิ นเชื่ อจานาเล่มทะเบี ยนรถยนต์ที่ส่งผลต่อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่ อจานาเล่มทะเบี ยน
รถยนต์ของลูกค้า สถาบันการเงินในจังหวัดชุมพร ตัวอย่างที่ศึกษา จานวน 400 ตัวอย่าง ใช้การสุ่ มตัวอย่าง อย่าง
ง่าย เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม ที่มีคุณภาพค่าความตรงโดยใช้เทคนิค IOC และ
ค่าความเชื่อมัน่ ของ Cronbach เท่ากับ 0.97 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่ าย
ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การตลาดบริ การสิ นเชื่ อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ท้ งั 8 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และ
บริ การ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริ การ
ด้านลักษณะทางกายภาย และด้านผลผลิตและคุณภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อจานาเล่ม
ทะเบียนรถยนต์ของลูกค้าของสถาบันการเงินในจังหวัดชุมพร ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ในทุกด้าน
คาสาคัญ: : กลยุทธ์ทางการตลาดบริ การ, พฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การ, สิ นเชื่อ, จานา, เล่มทะเบียนรถยนต์
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ABSTRACT
The study was a quantitative research. The purpose of this study were to analyze service marketing
strategy for loan against auto license service affecting buying behavior of customers of financial institutions in
Chumphon province.
A sample of 400 cases were drawn by using simple random sampling method. The instrumentation is
questionnaire from IOC techniques and this study used reliability of Cronbach’s alpha at 0.97 level. The data was
analyzed used Simple Regression. The result of the service marketing strategy for loan against auto license service
affecting buying behavior of the customers of financial institutions in Chumphon province found that all factors;
product and service, price, place, promotion, people, process, physical evidence, and productivity and quality
affected the buying behavior of the customers at the significance level of 0.01
KEYWORDS: Strategy Marketing, Services. Buying Behavior, Credit, Pawn, Loan against Auto License

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
สภาวะเศรษฐกิจไทยตลอดปี 2558 มีอตั ราการขยายตัวอยูท่ ี่ร้อยละ 2.8 ซึ่งต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ
4.0 ซึ่ งเป็ นผลมาจากปั จจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่ อง อาทิเช่น การลดลงของการบริ โภค
การลงทุนภาคเอกชน ราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง รายได้ภาคการเกษตรที่ซบเซา ความเสี่ ยงจากภาวะภัยแล้ง การ
ใช้จ่ายของภาครั ฐสาหรั บการลงทุ นโครงสร้ างพื้นฐานซึ่ งยังคงดาเนิ นไปอย่างล่าช้า และไม่สามารถผลักดัน
เศรษฐกิจได้อย่างที่คาดไว้ อีกทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการภาคการส่ งออกของไทย
และถือเป็ นปั จจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ (ธนาคารทิสโก้ จากัด(มหาชน), 2558) ตลาดสิ นเชื่อ
เล่มทะเบียนรถยนต์มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะเป็ นสิ นเชื่อที่มีหลักประกันเป็ นเล่มทะเบียนรถยนต์และ
มีผลตอบแทนที่ สูง ในขณะที่ ยงั มีกลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ยจานวนมากที่มีความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทาให้ใน
ปั จจุ บันมี สถาบันการเงิ นหลายรายได้ให้ความสนใจในธุ รกิ จสิ นเชื่ อทะเบี ยนรถยนต์กันมากขึ้ นประกอบกับ
หลัง จากตลาดรถยนต์ใ หม่ ไ ด้ช ะลอตัว ลง ภายหลัง จากรถในโครงการรถคัน แรกได้ท ยอยส่ ง มอบท าให้มี
ผูป้ ระกอบการสิ นเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ได้ขยายธุรกิจมายังธุรกิจให้สินเชื่อรถแลกเงินมากยิง่ ขึ้น เนื่องจากเล็งเห็น
ว่าเป็ นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสู งในภาวะที่การแข่งขันในตลาดเช่าซื้ อรถใหม่รุนแรง (บริ ษทั ศรี สวัสดิ์ พาวเวอร์
1979 จากัด (มหาชน), 2558) และประชาชนต้องการเข้าหาแหล่งเงิ นทุ นที่ มากขึ้ น ประชาชนต้องการใช้เ งิ น
เนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว จากปั จจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ทาให้ เกิดสภาวะเงินฝื ด ขาดสภาพ
คล่องในการใช้จ่าย สิ นเชื่ อจานาเล่มทะเบี ยนรถยนต์ จึ งเป็ นแนวทางเลื อกหนึ่ งที่ สาคัญสาหรับประชาชนที่ มี
รถยนต์พร้อมเล่มทะเบียนรถยนต์เป็ นของตัวเองและต้องการแหล่งเงินทุนหรื อเงินสารองเพื่อไว้จ่ายในยามฉุ กเฉิ น
จาเป็ นในกรณี ต่างๆ
จังหวัดชุมพรเป็ นจังหวัดที่อยูใ่ นส่วนของภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพด้านการเกษตรและประมง จากข้อมูลสถิติแห่งชาติ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของผูม้ ีงานทา จาแนกตามอาชีพและเพศ (หน่วย : คน)
อาชีพ
1. ผูบ้ ญั ญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส
และผูจ้ ดั การ
2. ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
3. ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ
และอาชีพที่เกี่ยวข้อง
4. เสมียน
5. พนักงานบริ การและพนักงานในร้านค้า และตลาด
6. ผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร
และการประมง
7. ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านความสามารถทางฝี มือ
และธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง
8. ผูป้ ฏิบตั ิการโรงงานและเครื่ องจักร
และผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการประกอบ
9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย
และการให้บริ การ
10. คนงานซึ่ งมิได้จาแนกไว้ในหมวดอื่น
ยอดรวม

รวม

ชาย

หญิง

5,913
9,997

3,692
3,097

2,221
6,900

9,887
6,995
39,299

4,845
1,612
12,854

5,042
5,383
26,445

141,360

93,092

48,268

18,604

14,477

4,127

12,110
.
36,049
280,214

11,335
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22,171
167,175

13,878
113,039

ที่มา สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559
จากตารางที่ 1 ชี้ ให้เห็ นว่า ประชากรส่ วนใหญ่ของจังหวัดชุ มพรประกอบอาชี พด้านเกษตรและการ
ประมงต้องอาศัย รายได้จากการขายผลผลิ ต แต่ ใ นสภาวะผลผลิ ต ทางการเกษตรตกต่ า ส่ ง ผลให้ร ายได้ของ
ประชากรลดน้อยลงตามสภาวะเศรษฐกิจ ประชากรต้องการใช้เงินและต้องการแสวงหาแหล่งเงินทุน เพื่อเป็ นการ
ตอบสนองความต้องการใช้เงิ น สิ นเชื่ อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์จึงเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่สาคัญในการที่จะทาให้
ประชากรได้เข้าหาแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวก เนื่ องจากปั จจุบนั ทุกครัวเรื อนส่ วนใหญ่ใช้รถยนต์เป็ นพาหนะ
ในการเดินทางและประกอบอาชีพ ส่ งผลให้สถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ตอ้ ง
ปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง กลยุทธ์การตลาดบริ การสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ จึ ง
เป็ นส่วนประกอบสาคัญในการที่จะสามารถเพิ่มจานวนลูกค้าให้แก่สถาบันการเงินได้ จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั
จึ งมีความสนใจที่ จะศึ ก ษา กลยุทธ์การตลาดบริ การสิ นเชื่ อจานาเล่มทะเบี ยนรถยนต์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การของลูกค้าของสถาบันการเงินใน จังหวัดชุมพร เพื่อนาข้อมูลมาเป็ นแนวทางในการกาหนดกล
ยุทธ์ในการแข่งขันทางด้านการตลาดสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ที่มีการแข่งขันอย่างรุ นแรงในขณะนี้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดบริ การสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียน
รถยนต์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ของลูกค้าของสถาบันการเงิน
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั เรื่ องกลยุทธ์การตลาดบริ การสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การของลูกค้าของสถาบันการเงินในจังหวัดชุมพร ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ และ
นามาสร้างเป็ นกรอบแนวคิดของการวิจยั ได้ดงั ภาพที่ 1

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

กลยุทธ์ การตลาดบริการสิ นเชื่อจานาเล่ มทะเบียนรถยนต์
(8P’s)
- ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
- ปัจจัยด้านราคา
- ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ปัจจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด
- ปัจจัยด้านบุคลากร
- ปัจจัยด้านกระบวนการในการให้บริ การ
- ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
- ปัจจัยด้านผลผลิตและคุณภาพ
(Lovelock and Wirtz. 2007)

H1

พฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้ บริการสิ นเชื่อจานาเล่ มทะเบียนรถยนต์
การรับรู ้ความต้องการ
การค้นหาข้อมูล
การประเมินผลทางเลือก
การตัดสิ นใจใช้บริ การ
พฤติกรรมภายหลังการใช้บริ การ
(Kotler, 2012)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือการวิจยั ประชากรที่ ศึกษาครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษากับลูกค้าที่ใช้บริ การสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ของสถาบันการเงินในจังหวัดชุมพร
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ของสถาบันการเงินในจังหวัด
ชุมพร โดยทาการศึกษาบริ เวณห้างสรรพสิ นค้าในจังหวัดชุมพร ซึ่งประกอบด้วยห้างโอเชี่ยนช้อปปิ้ งมอลล์ชุมพร,
ห้างเทสโก้ โลตัส ชุมพร และห้างสยามแมคโครชุมพร
กลุ่มตัวอย่างที่วจิ ยั ครั้งนี้ คือ ผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ โดยเก็บตัวอย่างจากลูกค้าที่เข้า
มาใช้บริ การห้างสรรพสิ นค้าในจังหวัดชุมพร โดยผูว้ ิจยั ใช้คาถามกลัน่ กรองว่าเป็ นผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่ อจานาเล่ม
ทะเบี ยนรถยนต์มาแล้ว จึ งจะทาการแจกแบบสอบถามให้ตอบ จานวน 400 คน ซึ่ งได้จากการเปิ ดตารางการสุ่ ม
ตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 โดยพิจารณาในเชิ งปริ มาณของรถยนต์ที่มีเฉพาะใน
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2558 รถยนต์ที่จดทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 292,137 คัน (สานักงานขนส่งจังหวัดชุมพร :2558)
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรต้น : กลยุทธ์การตลาดบริ การสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ ได้แก่
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1. ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
2. ปั จจัยด้านราคา
3. ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ปั จจัยด้านส่งเสริ มการตลาด
5. ปั จจัยด้านบุคลากร
6. ปั จจัยด้านกระบวนการในการให้บริ การ
7. ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
8. ปั จจัยด้านผลผลิตและคุณภาพ
ตัวแปรตาม : พฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การ ได้แก่
1. การรับรู ้ความต้องการ
2. การค้นหาข้อมูล
3. การประเมินผลทางเลือก
4. การตัดสิ นใจใช้บริ การ
5. พฤติกรรมภายหลังการใช้บริ การ
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั นี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (questionnaire) ที่ ผ่านการหาคุณภาพ ด้านความตรง
(validity) โดยผูท้ รงคุ ณวุฒิจานวน 3 ท่ านพิจารณาค่าความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ โดยใช้
เทคนิ ค IOC (item objective congruence) หลังจากนี้ ได้ทดลองใช้แบบสอบถามกับกลุ่มที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่ ม ตัว อย่า ง จ านวน 30 คน แล้ว น ามาหาค่ า คุ ณ ภาพด้า นความเชื่ อ มั่น (reliability) เท่ า กับ 0.97 โดยใช้สูต ร
สัมประสิ ทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาค (cronbach) หลังจากนั้น จึงได้นาแบบสอบถามดังกล่าวไป
ดาเนินการเก็บข้อมูลกับตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย อย่างเป็ นระบบ ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดห้างสรรพสิ นค้า ที่มีประชากรเข้าใช้บริ การเป็ นจานวนมาก
ขั้นที่ 2 กาหนดตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยการเลือกเก็บตัวอย่างจากผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อ
จานาเล่มทะเบียนรถยนต์ของสถาบันการเงินในจังหวัดชุมพร ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สถานที่และขนาดของกลุ่มตัวอย่างของผูใ้ ช้บริ การสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ของสถาบันการเงิน
ในจังหวัดชุมพร
สัปดาห์ ที่
1
2
3

สถานที่
ห้างเทสโก้โลตัสชุมพร
ห้างแม็คโครชุมพร
ห้างโอเชี่ ยนช๊อปปิ้ งมอลล์
รวม
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133
133
134
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ขั้นที่ 3 ทาการสุ่ มตัวอย่าง โดยผ่านคาถามคัดกรอง โดยจะเลือกเก็บรวบรวมเป็ นเวลา 3 สัปดาห์ เริ่ มจาก
สัปดาห์ที่ 1 – 3 ของเดือนเมษายน 2559 ในวันจันทร์ – อาทิตย์ วันละ 20 คน ในแต่ละสถานที่ ตามตารางที่ 1 ด้วย
แบบสอบถามที่จดั เตรี ยมไว้ จนครบตามจานวนที่กาหนด
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัย ได้ทาการวิเคราะห์ ขอ้ มูลและใช้ส ถิ ติโปรแกรม
วิเคราะห์คอมพิวเตอร์ โดยใช้การวิเคราะห์ ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression)

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดบริ การสิ นเชื่ อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ ซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้าน
บุคลากร ปั จจัยด้านกระบวนการในการให้บริ การ ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปั จจัยด้านผลผลิตและ
คุณภาพ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การของลูกค้าของสถาบันการเงินในจังหวัดชุมพร โดยใช้สถิติ
ทดสอบการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ได้ผลดังตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 กลยุทธ์การตลาดบริ การสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ของลูกค้าของสถาบันการเงิ นในจังหวัดชุ มพร โดยใช้การวิเคราะห์ การถดถอยอย่างง่ าย (Simple Regression
Analysis)
Model
(Constant)

B
2.029

Beta

Sig.
0.000

ผลิตภัณฑ์และบริ การ
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่งเสริ มการตลาด
บุคลากร
กระบวนการให้บริ การ
ลักษณะทางกายภาพ
ผลผลิตและคุณภาพ

0.182
0.249
0.242
0.189
0.249
0.199
0.320
0.347

0.272
0.359
0.349
0.274
0.333
0.267
0.336
0.480

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

จากตารางที่ 3 แสดงให้เ ห็ น ว่า กลยุท ธ์ ก ารตลาดบริ ก ารสิ น เชื่ อ จานาเล่ม ทะเบี ย นรถยนต์ส่ ง ผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อของลูกค้าของสถาบันการเงินในจังหวัดชุมพร ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ใน
ทุกด้าน เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยของตัวพยากรณ์ พบว่า ปั จจัยด้านผลผลิตและคุณภาพ ส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ของลูกค้าของสถาบันการเงินในจังหวัดชุมพร
มากที่ สุด โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในรู ปคะแนนดิ บ B =0.347 และค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในรู ป
คะแนนมาตรฐาน Beta =0.480 รองลงมาคื อ ด้านลักษณะทางกายภาพ (B =0.320, Beta =0.336) ด้านราคา
(B =0.249, Beta =0.359) ด้านบุคลากร (B =0.249, Beta =0.333) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (B =0.242, Beta
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=0.349) ด้านกระบวนการให้บริ การ (B =0.199, Beta =0.267) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (B =0.189, Beta
=0.274) และปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่ อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ของลูกค้าของ
สถาบันการเงินในจังหวัดชุมพรน้อยที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ (B =0.182, Beta =0.272)
ตารางที่ 4 ค่า R Square ของ กลยุทธ์การตลาดบริ การสิ นเชื่ อจานาเล่มทะเบี ยนรถยนต์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อของลูกค้าของสถาบันการเงินในจังหวัดชุมพร
Model
ผลิตภัณฑ์และบริ การ
ราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย
การส่งเสริ มการตลาด
บุคลากร
กระบวนการให้บริ การ
ลักษณะทางกายภาพ
ผลผลิตและคุณภาพ
ภาพรวม

R Square
0.074
0.129
0.122
0.075
0.111
0.071
0.113
0.231
0.224

Std. Error of the Estimate
0.380
0.368
0.370
0.380
0.372
0.380
0.372
0.346
0.348

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่า R Square ของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวม (R Square=0.224)
สามารถอธิ บ ายได้ว่า กลยุท ธ์ ก ารตลาดบริ การสิ นเชื่ อจานาเล่ มทะเบี ยนรถยนต์จากการวิจัย ครั้ งนี้ ส่ ง ผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การของลูกค้าของสถาบันการเงินในจังหวัดชุมพร ได้ร้อยละ 22.40 ส่วนที่เหลือ ร้อย
ละ 77.60 เป็ นอิทธิพลของตัวแปรอิสระอื่น ๆ ที่ผวู ้ จิ ยั ไม่ได้นามาศึกษา
จากผลที่ได้ดงั กล่าวข้างต้น จึงสรุ ปยอมรับผลการทดสอบสมมติฐาน(H1) โดยผลการวิเคราะห์ กลยุทธ์
การตลาดบริ การสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ซ่ ึงประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ปั จจัยด้านราคา
ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้านส่งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านกระบวนการในการ
ใช้บริ การ ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพและปั จจัยด้านผลผลิตและคุณภาพ ส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้
บริ การของลูกค้าของสถาบันการเงินในจังหวัดชุมพร

6. อภิปรายผล
กลยุทธ์การตลาดบริ การสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การของ
ลูกค้าของสถาบันการเงินในจังหวัดชุมพร จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สอดคล้องแนวคิดของ Lovelock
and Wirtz. (2007) ที่ ก ล่ า วถึ ง กลยุท ธ์ ก ารตลาดเปรี ย บเสมื อ นเป็ นสิ่ ง กระตุ ้น เพื่ อ ให้ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2012) โดยกลยุทธ์การตลาดบริ การสิ นเชื่อจานา
เล่มทะเบียนรถยนต์ ซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านบุคลากร ปั จจัยด้านกระบวนการให้บริ การ ปั จจัยด้านลักษณะ
ทางกายภาพ และปั จจัยด้านผลิตและคุณภาพ ส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจใช้บริ การสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียน
รถยนต์ของลูกค้าของสถาบันการเงิ นในจังหวัดชุมพร รวมทั้งยังสอดคล้องกับการวิจยั ของ คณาพจน์ ชัยรัตน์
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(2554) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลของธนาคารทิสโก้ จากัด
(มหาชน) ในเขตภาคใต้ ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การสิ นเชื่อรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลของ
ธนาคารทิ สโก้ จากัด (มหาชน) ในเขตภาคใต้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณารายด้าน เรี ยงตามลาดับ
ความสาคัญ พบว่า ด้านบุคลากร ด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริ การด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
ด้านลักษณะทางกายภาพ ยกเว้น ด้านการส่งเสริ มการตลาด มีระดับความสาคัญอยูใ่ นระดับกลาง

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
การการวิจยั เรื่ องกลยุทธ์การตลาดบริ การสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การของลูกค้าของสถาบันการเงินในจังหวัดชุมพร ทาให้ทราบถึงความสาคัญของกลยุทธ์การตลาด
บริ การสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ท้ งั 8 ด้าน ซึงผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญมากขึ้น ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะ
ในแต่ละด้านดังนี้
1. ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญในเรื่ อง วงเงิ นสิ นเชื่ อจานา
เล่มทะเบียนรถยนต์, เงื่อนไขการโอนเล่มทะเบียนรถยนต์ และเงื่อนไขของการให้มีบุคคลค้ าประกัน ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้า
2. ปั จจัยด้านราคา ควรมีส่วนลดพิเศษในกรณี ลูกค้าปิ ดบัญชีก่อนกาหนด, ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียม
ในการดาเนิ นการขอสิ นเชื่อ, ค่าใช้จ่ายในการขอสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ อาทิเช่น ค่าประกันภัยรถยนต์,
ค่าเบี้ยประกันชีวติ และระยะเวลาในการผ่อนชาระ อาทิเช่น 24 เดือน, 36 เดือน, 48 เดือน
3. ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผูป้ ระกอบการควรเพิ่มช่องทางการชาระหนี้คืนที่หลากหลาย
เพิ่มขึ้น
4. ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด เพิ่มช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อต่างๆ ของสถาบัน
การเงิ น อาทิ เช่น โทรทัศน์, วิทยุ, ป้ ายโฆษณา และให้มีส่วนลดพิเศษ อาทิ เช่น ส่ วนลดอัตราดอกเบี้ ย, ส่ วนลด
ค่าธรรมเนียม และ แจกของชาร่ วยหรื อของที่ระลึกเวลาออกไปทากิจกรรมนอกสถานที่
5. ปั จจัยด้านบุคลากร ส่งเสริ มให้พนักงานมีความรู ้ ชานาญในการให้บริ การให้มากขึ้น รวมทั้งการ
ให้คาแนะนา คาปรึ กษาอย่างถูกต้องโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของพนักงานแก่ลูกค้า
6. ปั จจัยด้านกระบวนการในการให้บริ การ ลดขั้นตอนการยืน่ ขอสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ที่
ง่าย และมีความสะดวกรวดเร็ วในการอนุมตั ิ พร้อมทั้งให้บริ การกับลูกค้าทุกระดับอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
7. ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ จัดให้สานักงานขายมี เครื่ องมือ และอุปกรณ์ในการให้บริ การที่
ทันสมัย, สร้างบรรยากาศภายในสานักงานให้ดี สะอาด ไม่แออัด, จัดสถานที่นงั่ สาหรับลูกค้ารวมทั้งจัดสถานที่
จอดรถให้เพียงพอ
8. ปั จจัยด้านผลผลิตและคุณภาพ ผูป้ ระกอบการควรหมัน่ สารวจความพึงพอใจของลูกค้า ต่อการ
ให้บริ การของพนักงาน, ความพึงพอใจต่อเงื่อนไขการให้บริ การ อย่างสม่าเสมอ เพื่อปรับปรุ งคุณภาพให้ดียงิ่ ขึ้น
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การวิจยั เรื่ องกลยุทธ์การตลาดบริ การสิ นเชื่ อจานาเล่มทะเบี ยนรถยนต์ที่ส่งผลต่อพฤติ กรรมการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การของลูกค้าของสถาบันการเงินในจังหวัดชุมพร ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะในการทาการวิจยั ครั้งต่อไป
ดังนี้ ทาการศึกษาวิจยั เพื่อวิเคราะห์ กลยุทธ์ทางการตลาดบริ การสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียนรถส่ งผลต่อพฤติกรรม
การตัดสิ นใจใช้บริ การในแต่ละด้าน ซึ่ งได้แก่ การรับรู ้ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลื อก
การตัดสิ นใจใช้บริ การ และพฤติกรรมภายหลังการใช้บริ การ ของลูกค้าของสถาบันการเงิ นในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดชุมพรหรื อไม่อย่างไร

8. กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จสมบูรณ์ด้วยดี โดยได้รับความกรุ ณาอย่างยิ่งจากอาจารย์ ดร.สมยศ ติรน
วัฒนานันท์ อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ ดร.สุ ดาพร สาวม่วง ประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ ผ่องเมฆินทร์
และรองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง ผูท้ รงคุ ณวุฒิจากภายนอก ที่ ได้ให้คาปรึ กษา แนะนาในการจัดทา
งานวิจยั ในครั้งนี้ ตลอดจนตรวจแก้ไขและปรับปรุ งข้อบกพร่ องต่างๆ จนวิทยานิ พนธ์เล่มนี้ เสร็ จสมบูรณ์ ผูว้ ิจยั
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี, อาจารย์ ดร.ธน
นนท์ สิ มมากุล และ นายไพโรจน์ จีนนา ที่ให้ความอนุเคราะห์ ตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อหาค่าความเที่ยงตรง
ดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่ า งข้อ ค าถาม วัต ถุ ป ระสงค์แ ละค าแนะน าอัน เป็ นประโยชน์ ตลอดจนผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ที่ให้ความร่ วมมือและให้ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดีที่ได้เสี ยสละเวลาตอบแบบสอบถามให้กบั ผูว้ จิ ยั
ขอขอบพระคุณเป็ นพิเศษ อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสถิติ ซึ่ งเสี ยสละเวลาให้คาแนะนาและ
ชี้ แนะในการใช้ ส ถิ ติ แ ละเป็ นผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส าหรั บ การสอบเครื่ องมื อ วิ จั ย จนงานวิ จั ย นี้ เสร็ จ สมบู ร ณ์
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผสู ้ อนทุกรายวิชาที่ให้ความรู ้ มอบประสบการณ์อนั มีคุณค่าในการศึกษาครั้งนี้ ขอบคุณ
ก าลัง ใจจากครอบครั ว จากเพื่ อ นร่ ว มงานทุ ก คน รวมถึ ง เพื่ อ นนัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโทหลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต รุ่ นที่ 1 ที่ให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งช่วยหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยความรักและความเข้าใจเสมอ รวมถึงมอบกาลังใจให้กนั และกันจนถึงวันนี้วนั ที่สาเร็ จ
การศึกษา
สุ ดท้ายนี้ ผวู ้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า บทความวิจยั ฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุ งกล
ยุทธ์การตลาดบริ การสิ นเชื่ อจานาเล่มทะเบี ยนรถยนต์ของสถาบันการเงิ นในจังหวัดชุมพรเพื่อนาเสนอบริ การ
สิ นเชื่อที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงนักวิชาการ นักวิจยั ผูท้ ี่สนใจ รวมถึงมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
อื่นๆ จะสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ไปศึกษาและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งกลยุทธ์การตลาด
บริ การสิ นเชื่อจานาเล่มทะเบียนรถยนต์ของสถาบันการเงินต่อไป
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การปรับเปลีย่ นรู ปแบบวิธีการนาเสนอตราสิ นค้ าแฟชั่นเพือ่ ตอบสนองกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y) ในยุคดิจิตอล
THE ADAPTATION OF FASHION BRAND PRESENTATION METHODS
IN RESPONSE TO GENERATION Y CONSUMERS’ BEHAVIORS
IN DIGITAL AGE
ชนกนันท์ มุกดาพงศธร
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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บทคัดย่อ
การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชัน่ และการนาเสนอแบรนด์สินค้าแฟชัน่ ข้อ มูลที่ สาคัญที่ สุดด้านหนึ่ งคือ
ข้อ มู ล ทางการตลาด ที่ ศึ ก ษาแนวความคิ ด และพฤติ กรรม ของผูบ้ ริ โ ภคบทความนี้ จัด ท าขึ้ น เพื่ อ อธิ บายให้
แนวความคิดในการนาเสนอตราสิ นค้าแฟชัน่ ที่จะสามารถตอบสนองกับ พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในยุคดิจิตอล
โดยเน้นที่ กลุ่มเป้ าหมายที่ เจเนอเรชั่นวาย(Generation Y) ซึ่ งบทความนี้ จะเป็ นการนาเสนอแนวความคิดและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อ ตราสิ นค้าแฟชัน่ จากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในกลุ่มเป้ าหมายเจ
เนอเรชัน่ วาย(Generation Y) บทความนี้ เป็ นการรวบรวมข้อมูล จากแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ในการพัฒนา
สิ นค้าแฟชั่น ข้อมูลจาก หน่ วยงานภาครั ฐ เอกชน ช่ าวจากเว็ปไซต์ แนวโน้มพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคแฟชั่นและ
บทความที่เกี่ยว ข้องกับการข้อมูลทางการตลาดเพื่อศึกษาถึงความเป็ นไปได้ กรณี ศึกษาในการ ออกแบบวิธีการ
นาเสนอตราสิ นค้าแฟชัน่ ให้เกิดภาพพจน์ในการออกแบบ ข้อมูลเรื่ องราวของตราสิ นค้า (Brand Story)และการสื่ อ
สารตราสิ นค้า (Brand Communication ) ขั้นตอนสาคัญในการ ที่ จะสื่ อสารและตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายสามารถหาจุดแข็งและจุดต่างของแบรนด์สินค้าได้ซ่ ึ งข้อมูลในบทความนี้ ผปู ้ ระกอบการ
สามารถทาให้เกิ ดโอกาศทางธุ รกิ จที่ แตกต่างใน อุตสาหกรรมแฟชัน่ ซึ่ งถือเป็ นเศรษฐกิ จเชิ งสร้างสรรค์ให้กับ
สังคมทั้งยังให้ผปู ้ ระกอบการ อุตสาหกรรมแฟชัน่ ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อให้การ
นาเสนอเรื่ องราวของตราสิ นค้าให้เกิดผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กา้ วหน้าไปอีกขั้น
คาสาคัญ: เจเนอเรชัน่ วาย การนาเสนอแบรนด์สินค้า เรื่ องราวของตราสิ นค้า การสื่ อสารตราสิ นค้า

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

บทนา
การบริ โ ภคสิ นค้า แฟชั่นในปั จจุ บัน ผูบ้ ริ โ ภคไม่ ไ ด้คานึ งถึ งด้า นประโยชน์ ใช้ส อยเพี ยงแต่ ด้านเดี ยว
ผูบ้ ริ โ ภคเลื อ กซื้ อ สิ นค้า แฟชั่น ที่ มี ความหลากหลายซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งกับ ไปในด้า น รสนิ ย ม การออกแบบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความสาคัญอย่างมากในเรื่ องตราสิ นค้า การสร้างตราสิ นค้าหรื อที่เรี ยกกันว่าแบรนด์
สิ นค้าแฟชัน่ ให้เป็ นที่รู้จกั และยอมรับนั้นผูป้ ระกอบการควรต้องสร้างประสบการณ์ดา้ นแบรนด์ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายซึ่งผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการนั้นต้องมีการแข่งขันกันอย่างสูงในการนาเสนอสิ นค้าและตราสิ นค้าให้
ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความสนใจ การยอมรับและเกิดความภักดีอย่างต่อเนื่ องในการซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ ในตราสิ นค้าที่ผลิต
ออกมาการที่ผปู ้ ระกอบการสามารถเข้าใจพฤติกรรมบางอย่างที่มีผลจากช่วงอายุและทัศนคติของกลุ่มเป้ าหมายที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อตราสิ นค้าในยุคดิจิตอลจะทาให้ผปู ้ ระกอบการสามารถสร้างวิธีการออกแบบสิ นค้า
และวิธีการนาเสนอตราสิ นค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพในการที่จะชนะคู่แข่ง ในตลาดได้ ภาณุ อิงคะวัต ผูก้ ่อตั้งแบรนด์
สิ นค้าแฟชัน่ ไทย เกรย์ฮาวด์ ซึ่ งมีอายุมากว่า30 ปี และมีมูลค่าเมื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าถึง 1,853.80 ล้าน ได้
กล่าวว่า ปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ แบรนด์ประสบความสาเร็ จจะต้องส่ งสารที่ถูกต้องไปยังผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย สิ นค้า
ที่ เป็ นซุ ปเปอร์ แบรนด์มีประสบการณ์ การสร้ างแบรนด์มาเป็ นเวลานานมี เงิ นทุนเพียงพอที่ จะสร้างการจดจา
ให้แก่ผบู ้ ริ โภคผ่านเครื่ องมือทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างครบเครื่ องซึ่งเป็ นจุดเสี ย เปรี ยบสาคัญของ
แบรนด์เล็กๆหรื อแบรนด์ทอ้ งถิ่นที่จะก้าวสู่สากลสิ่ งที่ทาได้คือต้องเลือกสื่ อให้ ถูกช่องสอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย
ซึ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มาก โดยบทความนี้มีเนื้อหา ประเด็นที่จะแสดงให้เห็นพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม
เจเนอเรชั่น วายความส าคัญ ของการสร้ า ง เรื่ องราวของตราสิ น ค้า รวมไปถึ ง แนวทางการน าเสนอไปยัง
กลุ่มเป้ าหมายผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ วาย
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อการนาเสนอความเปลี่ยนแปลงทางด้านแนวความคิดพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่มี
ผลต่อการสร้างตราสิ นค้าและการนาเสนอตราสิ นค้าแฟชัน่ ในยุคปั จจุบนั ที่มี เทคโนโลยีการสื่ อสารในยุคดิจิตอล
เป็ นตัวแปรในการสื่ อสารข้อมูลทางการตลาดสิ นค้าแฟชัน่
2. เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการในอุตสาหกรรมแฟชัน่ แฟชัน่ นักออกแบบหรื อผูท้ ี่ศึกษาข้อมูล ด้านการสร้าง
ตราสิ นค้าแฟชั่น เห็ นภาพพจน์ แนวโน้มของความต้องการของผูบ้ ริ โภค ที่ จะ สามารถนาไปใช้ในการสร้าง
เรื่ องราวและออกแบบตราสิ นค้าให้ สอดคล้องกับความ ต้องการ ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายเจเนอเรชัน่ วาย

แนวความคิดและพฤติกรรมเกีย่ วกับเจเนอเรชั่นวาย (Generation Y)
จากรายงานการสารวจเด็กและเยาวชน พ.ศ.2555 โดยสานักงานสถิติแห่ งชาติสรุ ปว่า ประชากรร้อยละ
17.8 ของจานวนประชากรทั้งหมดของประเทศหรื อจานวน 11.3 ล้านคนเป็ น กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี
เป็ น“คนกลุ่มใหญ่”ที่เริ่ มเข้าสู่การทางานมีรายได้ของตนเองซึ่ง จัดเป็ นลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายที่สาคัญที่ผปู ้ ระกอบการ
สิ นค้าแฟชัน่ ให้ความสนใจกับวิถีชีวติ และพฤติกรรมด้านการบริ โภคของพวกเขาอย่างมากเนื่องจากเป็ นตลาดที่จะ
มีกาลังซื้ อและการบริ โภคต่อเนื่องไปจึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้ขอ้ มูลเพื่อใช้พฒั นาสิ นค้าและบริ การให้ตรงความ
ต้องการสอดคล้องกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุ่มประชากรที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 25222538 (ค.ศ.1979-1995) จะมีอายุระหว่างวัย 21 -37 ปี ซึ่ งเป็ นกลุ่มประชากรหลักที่ อยู่ใน ตลาดแรงงานและกาลัง
ทยอยเข้าสู่ ตลาดแรงงาน โดยเป็ นกลุ่มที่มีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่าซึ่ งแรงงานกลุ่มที่เข้าสู่
ตลาดแรงงานกลุ่มแรกเป็ นกลุ่มที่ มีประสบการณ์ การทางานในระดับหัวหน้างานหรื อเป็ นกลุ่มหัวหน้าแผนก
หัวหน้าส่ วนที่เข้าสังคมทางานร่ วมกับเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ โดยพฤติกรรมการเลี้ยงดูหรื อประสบการณ์ในวันเด็ก คน
กลุ่ ม นี้ โตขึ้ น มาจาก ระบบที่ เ ป็ นสากลมากมี ก ารเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารและระบบเศรษฐกิ จแบบโลกาภิ วตั น์
(Globalization)มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งคนกลุ่มต้นๆของเจนเนอเรชัน่ วายโตพร้อมกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีและในระหว่างที่พวกเขาเป็ นวันรุ่ นหรื อวัยที่กาลังศึกษาจึงถูกหล่อหลอมมากับสังคมที่ ใช้
เทคโนโลยีในการอานวยความสะดวกในชีวติ ประจาวันคนกลุ่มนี้จึงรู ้จกั วิธีการใช้เทคโนโลยีสาหรับการเป็ นส่ วน
หนึ่ งของการบริ โภคมีการศึกษาและเปรี ยบเทียบข้อมูลก่อนที่จะ ทาการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าจากการใช้เทคโนโลยี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหาข้อมูลทาง อิ นเทอร์ เน็ ต ดังนั้นพฤติ กรรมการบริ โภคจึ งเป็ นไปอย่างเสรี ด้านข้อมูล
ข่าวสารส่ งผลให้กลุ่ม เจเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุ่มที่มีความกว้างขวางด้านมุมมองที่สามารถสร้างกระแสรับสิ่ งใหม่ๆ
ได้ดีกว่าคนรุ่ นก่อนโดยมีความคิดสร้างสรรค์และมีทศั นะเป็ นของตัวเองทาให้ตลาดที่ทาสิ นค้าและบริ การที่จะ
ตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายจาเป็ นต้องพยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ๆและริ เริ่ มสร้างสรรค์
อะไรใหม่เพื่อนาเสนอเพื่อตอบสนองการดาเนิ นชีวิตปั จจุบนั เจเนอเรชัน่ วายที่จดั ว่าเป็ นกลุ่มที่ใช้สังคมออนไลน์
(Social Network)ได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิภาพสามารถ ก่อให้เกิดกระแสความต้องการการบริ โภคบาง อย่าง
ได้อย่างรวดเร็ วโดยผ่านการเชื่อมต่อและ ขยายข้อมูลสิ นค้าหรื อบริ การไปสู่ คนกลุ่มเดียวกันและมีอิทธิ พลในด้าน
การตัดสิ นใจตามกันได้
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แนวความคิดในการนาเสนอตราสิ นค้ าแฟชั่น
การจะทาธุรกิจแฟชัน่ ในปั จจุบนั ให้ประสบความสาเร็ จนั้นจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ธุรกิจนั้นๆ ต้องมีเรื่ องราวเนื้ อหา
(Brand Story) ที่มีความน่าสนใจเนื่องจากสิ นค้าแฟชัน่ เป็ นสิ นค้าที่มีผผู ้ ลิตและจัดจาหน่ายจานวนมากในท้องตลาด
ตราสิ น ค้า ที่ จะสามารถสร้ างความน่ าสนใจและแตกต่ างที่ ผูบ้ ริ โ ภคจะเกิ ด ความตระหนักรู ้ แ ละจดจา(Brand
Awareness)ได้น้ ัน ผูป้ ระกอบการอาจจะไม่ได้ เพียงการมุ่งพัฒนาที่ สินค้า (Product Development)แต่เพียงด้าน
เดียว ดังนั้นการสร้างตราสิ นค้า แฟชัน่ คือการสร้างมูลค่าเพิ่มในอีกทาง อีกทั้งยังเป็ นการผูกให้ผบู ้ ริ โภค มีความ
ภักดีและติดตาม ตราสิ นค้าเพื่อให้เกิดการบริ โภคอย่างต่อเนื่ องโดยที่ผบู ้ ริ โภคจะไม่ไปเลือกตราสิ นค้าที่มีลกั ษณะ
สิ นค้าใกล้เคี ยงกันตราสิ นค้าหรื อแบรนด์สินค้าแฟชั่นในยุคปั จจุบนั ควรสร้ างเนื้ อหาและเรื่ องราว ที่ สามารถ
เชื่ อมโยงและดึ งดู ดผูบ้ ริ โภคให้มีส่วนร่ วม การนาเสนอเรื่ องราวที่ นาเสนอควรจะมี ลักษณะที่ มีเนื้ อหาที่ เป็ น
เอกลักษณ์และไม่จาเป็ นต้องมีการกลัน่ กรองมากในการรับข้อมูลเพราะหากข้อมูลที่ดึงดูดความสนใจต่อ ผูบ้ ริ โภค
ก็จะมีการแบ่งบันข้อมูลไปยังเพื่อนหรื อคนใกล้ชิดได้ อย่างง่ายและรวดเร็ วซึ่ งก็จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
สร้างการรับรู ้ของแบรนด์หรื อการหวังผลทางการตลาด

แนวทางการนาเสนอแนวความคิดและเรื่องราวของตราสิ นค้ า
การนาเสนอแนวความคิดและเรื่ องราวควรคานึงถึงองค์ประกอบดังนี้ได้แก่
1. การแสดงให้ เห็นถึงจุดยืนและเรื่องราวของแบรนด์ ทมี่ คี วามน่ าสนใจ
แบรนด์ในยุคดิจิตอลควรที่จะแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในการนาเสนอใน เนื้ อหา เรื่ องราว และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีการนาเสนอข้อมูลที่กระชับชัดเจนว่าแบรนด์ สามารถตอบ สนองความต้องการด้านการ
ใช้งานสิ นค้าและด้านความรู ้สึกเมื่อผูบ้ ริ โภคได้ซ้ื อสิ นค้า ว่าเกิ ดความ รู ้สึกอย่างไรเมื่อได้เป็ นส่ วนร่ วมในการ
บริ โภค เรื่ องราวที่นาเสนอควรมีประเด็นที่ชดั เจน ยกตัว อย่างกรณี ศึกษาแบรนด์สินค้าแฟชัน่ Kiriko ซึ่ งเป็ นแบ
รนด์ที่จาหน่ายสิ นค้าแฟชัน่ ตั้งอยูท่ ี่รัฐโอเรกอนในประเทศสหรัฐอเมริ กา แบรนด์ซ่ ึ งมีการนาเทคนิ คการผลิ ตผ้า
และวัสดุ ที่นามาจาก วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวตะวันออก โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นแบรนด์ได้สื่อสารไป
ยัง ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย ที่เป็ นผูบ้ ริ โภคชาวตะวันตก ในตลาดสหรัฐอเมริ กาแบรนด์แสดงให้เห็นว่า สิ นค้าแฟชัน่ ที่
ออกแบบทันสมัยเหมาะกับการใช้งานคนในยุคปัจจุบนั แต่มีการนาเทคนิคและ ภูมิปัญญาของญี่ปุ่น มานาเสนอให้
เห็น คุณค่าของแบรนด์ในแง่วฒั นธรรมและคุณค่างานที่เป็ น ลักษณะงานฝี มือมากกว่าการเป็ นสิ นค้าแฟชัน่ ที่ตาม
กระแสแนวโน้มแฟชัน่ โดยผ่านการเล่าเรื่ องในสื่ อดิจิตอลที่แบรนด์มีอยูเ่ ช่น เว็ปไซต์, เฟสบุ๊คและอินสตาแกรม ทา
ให้ผบู ้ ริ โภคได้รู้ถึงความเป็ นมา ที่มาของวัสดุแรงบันดาลใจข้อมูลทางวัฒนธรรมซึ่ งส่ งผลในการสร้างความต่าง
และมีความน่าสนใจ ส่ งผลด้านความรู ้สึกของ ผูบ้ ริ โภคใน ด้านคุณค่าให้กบั แบรนด์เป็ นอย่างมาก หากเทียบกับ
สิ นค้าชนิดใกล้เคียงกัน
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ภาพที่ 1 การนาเสนอตราสิ นค้า แบรนด์ kiriko
ที่มา http://www.kirikomade.com
2. การสร้ างข้ อความ (Key message) และภาพ (Key visual) หลักในการนาเสนอเรื่องราว
การสร้ างข้อความหลักของการนาเสนอตราสิ นค้า ข้อความหลักคือการนาเสนอประเด็นเรื่ องราว ที่
ผูป้ ระกอบการ คิ ดว่ามี ผลต่อการตัดสิ นใจให้กลุ่มเป้ าหมายให้เกิ ดการรั บรู ้ในแต่ละครั้ ง ในการ นาเสนอที่ จะ
สามารถจดจารับรู ้วา่ แบรนด์ตอ้ งการสื่ อสารเรื่ องอะไร ซึ่งในที่น้ ีไม่เฉพาะว่าจะต้อง เป็ นการเขียนบรรยายหรื อการ
บอกเล่าเพียงอย่างเดี ยว หากรวมไปถึ ง รู ปภาพที่ แบรนด์นาเสนอ ซึ่ งในอดี ตสิ นค้าแฟชั่น มักจะบอกเล่าใน
เรื่ องราวของสไตล์การแต่งกายและการออกแบบ ให้ ผูบ้ ริ โภคเกิดความอยากใช้สินค้านั้นแต่ในยุคดิจิตอล แบรนด์
จาเป็ นต้องนาเสนอภาพสิ นค้าหรื อ ภาพเรื่ องราวแบรนด์มีความถี่มากขึ้นเพราะสื่ อออนไลน์ตอ้ งมีการนาเสนอ
อย่างต่อเนื่ องและไม่ หยุดนิ่ ง ดังนั้นการสร้างข้อความหลักควรคิดเป็ นเรื่ องแรกเพื่อให้สอดคล้องกับด้านการ
นาเสนอ สิ นค้า ซึ่ งในภาพที่ นาเสนอก็ควรจะมี ชุ ดภาพหลัก ในการนาเสนอ ที่ มีความต่อเนื่ องเป็ นเรื่ องราว
เดียวกันกับข้อความหลักที่แบรนด์นาเสนอเมื่อจัดทาเป็ นชุดภาพรวมใหญ่ที่มีเรื่ องราวเดียวกันได้ โดยประเด็นที่
ต้องควรใส่ใจ อีกเรื่ องหนึ่งคือ การมีกาหนดบุคลิภาพของแบรนด์และความแตกต่างจะส่งผลต่อการสร้างการรับรู ้
จดจาและคุณค่าของแบรนด์สินค้าต่อผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
3. การสร้ างความสาคัญในการนาเสนอผลประโยชน์ ผลลัพธ์ ให้ กบั ผู้บริโภคโดยมิใช่ ม่ งุ เน้ นการขาย
สินค้ า
ในยุคดิ จิตอลที่มีการนาเสนอข้อมูลมากมายการนาเสนอแบรนด์สินค้า ผูป้ ระกอบการต้องตอบ โจทย์
ความต้องการในด้านการใช้งานและความรู ้สึก เพื่อเป็ นข้อมูลให้เกิดการตัดสิ นใจเลือก แบรนด์สินค้า การนาเสนอ
ถึงผลลัพธ์บางอย่างไปสู่ ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ วายที่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ควรจะคานึ งถึงการแสดง ออกทางสังคม
ทัศนคติ ในการบริ โภคสิ นค้าแฟชัน่ การซื้ อแบรนด์แฟชัน่ ไม่ใช่เพียงแต่ตอ้ งการเพื่อใช้สอยในแง่การใช้งาน แต่
เป็ นการสะท้อนตัวตนความคิดของผูใ้ ช้งาน แสดงออกไปยังกลุ่มสังคมของผูบ้ ริ โภคเอง ดังนั้นผลประโยชน์
บางอย่างที่ ผูบ้ ริ โภคคาดหวัง ที่ จะ ได้รับมักจะต้องมีมากกว่าการใช้งานสิ นค้าเสมอ กรณี ศึกษาแบรนด์ สิ นค้า
แฟชัน่ เสื้ อผ้าสาหรับ การออกกาลังกายกลางแจ้งและการท่องเที่ยวในสถานที่ธรรมชาติแบรนด์ Patagonia เป็ น
แบรนด์สินค้าแฟชัน่ เครื่ องแต่งกายเน้นเสื้ อผ้าที่ใช้งานกลางแจ้ง จากอดีตที่เคยนาเสนอเรื่ องราว รู ปแบบการใช้งาน
หรื อสไตล์ในการออกแบบนามาสื่ อสาร แต่ในยุคดิจิตอลที่ผบู ้ ริ โภคมัก จะส่ งต่อข้อมูลที่ตนให้ความสนใจไปยัง
กลุ่มคนรอบข้าง เช่ น เพื่อน ที่ ทางานหรื อครอบครั ว แบรนด์ได้เสนอการนาเสื้ อผ้าเก่ าของแบรนด์นากลับมา
ซ่ อมแซมใหม่ โดยมีกิจกรรมทางการ ตลาดคือมีรถเดิ นสายไปยังเมืองต่างๆในอเมริ กาเหนื อเพื่อรับซ่ อมแซม
เสื้ อผ้าของแบรนด์จากที่ผบู ้ ริ โภคที่ได้ซ้ื อไป ผลประโยชน์ในแง่การใช้งานของลูกค้าคือได้ซ่อมเสื้ อผ้าที่มีตาหนิ
จากการใช้ งาน แต่ผลลัพธ์ในแง่ความรู ้สึกทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกว่าแบรนด์ ได้เป็ นแบรนด์ที่มีคุณภาพในแง่ ของการ
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เอาใจใส่ ในด้านสังคมสิ่ งแวดล้อม โดยสนับสนุ นการลดการซื้ อใหม่เป็ นการนามาใช้ซ้ า ผูบ้ ริ โภคได้รู้สึกเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของแบรนด์ในการที่แสดงออกทางสังคม ในความรับผิดชอบที่มีต่อ สังคมส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคทั้งที่ได้เข้า
ร่ วมกิจกรรมหรื อเพียงผูพ้ บเห็นได้ทาการส่งต่อข้อมูลสร้างความ รู ้สึกที่ดี เกิดการกระจายข้อมูลเป็ นวงกว้าง ซึ่งจา
ให้เกิดการรับรู ้ของแบรนด์ ในแง่คุณค่าซึ่ งหาก แบรนด์เน้นการใช้การสื่ อสารเพื่อการขายสิ นค้าเพียงอย่างเดี ยว
การกระจายข้อมูลใน โลก ออนไลน์ก็จะไม่เกิดประสิ ทธิภาพในด้านคุณค่าเพราะเจเนอเรชัน่ วายให้ความสาคัญใน
เรื่ องของ การกระจายข้อมูล ข่าวสารที่ผบู ้ ริ โภคคิดเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่ม เนื่ องจากปั จจุบนั ข้อมูลข่าว สาร
ในแต่ละวันมีเป็ นจานวนมากหากข้อมูลข่าวสารไม่มีความน่าสนใจพอก็มกั จะถูกมองข้ามไป

ภาพที่ 2 การนาเสนอตราสิ นค้า แบรนด์ Patagonia
ที่มา http://www.patagonia.com
4. การนาเสนอเรื่องราวและประเด็นทีช่ ัดเจนและเป็ นไปอย่ างสมา่ เสมอในภาพรวมเดียวกัน
การนาเสนอเรื่ องราวของแบรนด์น้ นั ผูป้ ระกอบการควรมีการวางแผนในการนาเสนอประเด็น และ
เรื่ องราวของแบรนด์ ในลักษณะที่มีทิศทาง บุคลิก ที่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากผู ้ บริ โภค เจเนอเรชัน่ วาย
เปิ ดรั บข้อมูลข่าวสารในลักษณะกว้างและมากมายในแต่ละวัน ผูบ้ ริ โภค จะสามารถจดจา แบรนด์สินค้าได้ก็
ต่อเมื่อ มีการได้รับข้อมูลและการเห็นภาพใน ทิศทางเดียว กันซ้ าๆเป็ นระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นควรกาหนดประเด็น
ให้ชดั เจนซึ่ง ไม่มากจนเกินไปและกาหนด บุคลิกสาหรับการออกแบบภาพสาหรับการสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคให้มี
แนวทางหรื อองค์ประกอบในการ ออกแบบภาพที่มีเอกลักษณะ ผูบ้ ริ โภคเห็นแล้วสามารถจดจาและรับรู ้เลยได้วา่
การนาเสนอ ข้อมูลและภาพนั้นมาจากแหล่งใดหรื อแบรนด์ใดกาลังสื่ อสารอะไรกับผูบ้ ริ โภค การให้ขอ้ มูล ใน
ประเด็นที่ ซ้ าๆ เป็ นการตอกย่าให้เห็นว่าแบรนด์ให้คุณค่าหรื อประโยชน์ ในลักษณะใดกับผู ้ บริ โภครวมไปถึง
บุคคลิกภาพของแบรนด์ เป็ นอย่างไร ผูบ้ ริ โภค จะตัดสิ นใจในการบริ โภคหรื อ การบริ โภคอย่างต่อเนื่อง จากความ
ภักดีต่อแบรนด์ รวมไปถึงการแนะนา การกระจายข้อมูลทาง สังคมดิจิตอลจะทาให้ไม่สบั สนและง่ายต่อการจดจา
ต่อกลุ่มสังคมออนไลน์ จึงจาเป็ นที่ขอ้ มูล และภาพที่ออกไป ควรไปในทิศทางเดียวกันมีบุคคลิก ลักษณะเดียวกัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สื่ อ ดิจิตอลที่ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญ เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม

ภาพที่ 3 การนาเสนอตราสิ นค้า แบรนด์ kiriko
ที่มา http://www.kirikomade.com,Instagram :kirikomade
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กรณีศึกษาแนวความคิดเกีย่ วกับประเภทการนาเสนอตราสิ นค้ าเจเนอเรชั่นวาย ผ่านสื่ อดิจิตอล
บทความนี้จะขอยกตัวอย่างกรณี ศึกษาการนาเสนอตราสิ นค้า แบรนด์ Beta Brand ซึ่งเป็ น แบรนด์สินค้า
แฟชัน่ ที่นาเสนอด้านการตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ วาย ที่ อาศัยอยูใ่ นสังคมเมือง แบรนด์
ได้สื่อสารให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กบั การใช้งานสิ นค้าแฟชัน่ เพื่อตอบโจทย์ ด้านการใช้งานพิเศษบางอย่าง ที่
สามารถแก้ปัญหาให้กบั ผูบ้ ริ โภค ในเรื่ องของการ มีเวลาที่จากัด การใช้งานที่พิเศษมากขึ้นสาหรับการดาเนิ นชีวิต
ในหนึ งวัน การมีกิจกรรม ส่ วนร่ วม ที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ วายให้ความสนใจในปั จจุบนั เช่นการ ขี่จกั รยาน
เป็ น พาหนะแทนการ ใช้รถยนต์แบรนด์สื่อสารให้เห็ นว่า แบรนด์สามารถตอบโจทย์ ในการแก้ปัญหาให้กบั
ผูบ้ ริ โภคได้ ในการใช้งาน เช่น การออกแบบกางเกง ที่ มีแถบสี สะท้อนแสงในยามค่ าคืน ซึ่ งมีประโยชน์ มาก
สาหรับการขี่จกั รยาน แบรนด์เข้าใจถึงการแสดงออกเกี่ยวกับกิจกรรมการขี่จกั รยานของ กลุ่ม ผูบ้ ริ โภคว่าเป็ นการ
แสดงออกด้านคุ ณค่า ที่ มีต่อสังคมสิ่ งแวดล้อม ไม่ใช่ การออกกาลังกายเพียง อย่างเดี ยว ซึ่ งเป็ นคุ ณค่าที่ กลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ วาย แสดงให้เห็นถึงการสร้างสังคม (Create Community) การเป็ นผูม้ ีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม
ในเรื่ องเล็กๆในชีวติ ประจาวันที่ทาได้ แบรนด์ ออกแบบกระเป๋ าที่มีการใช้งานในรู ปแบบปรับเปลี่ยนขนาดการใช้
สอยให้มากขึ้นได้ เพื่อให้ตอบ สนอง การใช้ชีวิตทั้งวันโดยที่ไม่ตอ้ งใช้ถุงพลาสติกเพิ่มสาหรับการไปจ่ายตลาด
คุณค่าที่ เป็ น ประโยชน์ในด้านความรู ้ สึกที่ ได้แสดงออกส่ งผลใหญ่มากกว่าในแง่ใช้งานในการทาการสื่ อสาร
ออกไปโดยการที่ แบรนด์ สร้ างบุ คลิ กของแบรนด์ให้เป็ นแบรนด์ที่ มองโลกในแง่ ดีมีความรั บผิด ชอบและมี
อารมณ์ขนั เป็ นการสร้างแบรนด์ที่ทาให้เกิ ดความน่ าสนใจและมีเอกลักษณะเป็ นอย่าง มากซึ่ งหากพิจารณาจาก
สิ นค้าตามแง่การใช้งานและสไตล์ในการออกแบบ ก็จะพบว่ามีสินค้า ในลักษณะเดี ยวกันในท้องตลาดอีกเป็ น
จานวนมากที่ มีลกั ษณะคล้ายกันแต่การที่ ผูบ้ ริ โภคใน ยุคดิ จิตอลจะให้ความสาคัญต่อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ ง
ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ วายมักจะเลือก แบรนด์ที่สามารถแสดงออกทางด้านทัศนคติ สะท้อนตัวตนรวมไปถึงสามารถ
แบ่ งปั นข้อมูล ของแบรนด์ได้อย่างภูมิใจในการได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของแบรนด์ที่ได้ทาการซื้ อสิ นค้าจากการที่
ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้เรื่ องราวของแบรนด์และกระบวนการนาเสนออย่างมีทิศทาง

ภาพที่ 3 การนาเสนอตราสิ นค้า แบรนด์ Beta Brand
ที่มา https://www.betabrand.com
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คุณลักษณะสาคัญของเจเนอเรชั่ นวายและการสร้ างเรื่องราวการนาเสนอของตราสิ นค้ า
คุณลักษณะสาคัญของเจเนอเรชั่นวาย
ชอบกลุ่ม กลุ่มเป็ นศูนย์กลาง We-oriented
การประชุมเป็ นงานสังคม Meeting as a Social Aspect

การนาเสนอตราสิ นค้ าแฟชั่น
แบรนด์สร้างกลุ่มเป้ าหมายที่มีไลฟ์ สไตล์ การทางาน
หรื อกิจกรรมที่ชื่นชอบคล้ายกัน เช่นการออก กาลังกาย
งานอดิเรก งานประดิษฐ์ (Lifestyle Brand)
สร้างสังคม Create Community มองโลกในแง่ดี Optimistic แบรนด์ที่มีการแสดงออกเพื่อสังคม ในด้านที่มาของ
ให้คุณค่ากับกลุ่ม Communitarian Values
ผลิตภัณฑ์
ต้องการมีเวลาส่ วนตัว Want “a Life”
การออกแบบที่ เกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคมพื้นถิ่น
รู้จกั ใช้เทคโนโลยี Tech Savvy
(Redesign Value)
เชื่อว่าทุกสิ่ งเป็ นไปได้ Can do Attitude
แบรนด์สินค้าที่ นาเสนอการตอบโจทย์สาหรับ
มักดูยงุ่ วุน่ วายตลอดเวลา Used to Being Busy all the
คนเมืองที่มีเวลาจากัด ต้องทากิจกรรม
Time
หลากหลายภายในวันเดียวกัน (Versatile Funtion)
คาดหวังความแตกต่าง หลากหลาย Expect Diversity
แบรนด์สินค้าที่ไม่นาเสนอความเป็ นเพศ ชาย หญิง
(Unisex) หรื อ ช่วงอายุที่กว้าง (Design For Diversity)
คาดหวังว่าจะได้รับปฏิบตั ิดี Expect to be Treated Well
การนาเสนอเรื่ อง เอกลักษณ์เฉพาะตัว การมี
ต้องการความน่าเชื่อถือ Demand Authenticity
การออกแบบที่พิเศษ การทาให้เกิดความรู้สึก
ต้องการคาวิพากษ์หรื อแนะนา Want Feedback
เฉพาะเจาะจง ให้เฉพาะบุคคล(Customization)

บทสรุ ป
การปรับเปลี่ยนรู ปแบบวิธีการนาเสนอตราสิ นค้าแฟชัน่ เพื่อตอบสนองกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอ
เรชัน่ วาย(Generation Y) ในยุคดิจิตอลนั้นผูป้ ระกอบการควร ศึกษาข้อมูล พื้นฐาน ด้านความต้องการการใช้งาน
สิ นค้าแฟชัน่ รวมไปถึงความคิด ทัศนคติของผูบ้ ริ โภค ในกลุ่ม เจเนอเรชัน่ วาย ว่าในยุคปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีการ
แสดงออก การกระจายข้อมูล ในสังคมดิจิตอลต่อ แบรนด์สินค้าไปยังกลุ่มสังคมว่ามีเนื้ อหาและลักษณะอย่างไร
เพื่อผูป้ ระกอบการจะสามารถนา มาออกแบบสิ นค้า การสร้างเนื้ อหาเรื่ องราวของแบรนด์ให้มีความน่าสนใจ การ
สร้างกระบวน การสื่ อสารที่มี เอกลักษณ์ บุคคลิกพิเศษ เพื่อสร้างความน่าจดจา ความไว้วางใจ เกิดการภักดี ต่อแบ
รนด์และการบอกต่อไปยังกลุ่มสังคมของ ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ วายจะทาให้เกิดประสิ ทธิ ผล ทางการตลาดต่อแบ
รนด์สินค้าแฟชัน่ สามารถที่ จะเอาชนะและโดดเด่นจากคู่แข่งที่ มีอยู่เป็ นจานวนมากใน ท้องตลาดได้ ซึ่ งทาให้
ผูป้ ระกอบการประสบผลสาเร็ จในการดาเนิ นธุรกิจ ทั้งในแง่ของรายได้และการรับรู ้เป็ นที่รู้จกั ยอมรับตราสิ นค้า
ในยุคปั จจุบนั ได้เป็ นอย่างดี
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เกษตรกรที่ไม่ได้ซ้ื อประกันภัย ปละเผชิญความเสี่ ยงจากภัยแล้งเกือบทุกปี ในสัดส่วนที่มากกว่าเกษตรที่ไม่ได้ซ้ื อ
ประกันภัย นอกจากนี้ เกษตรกรตัวอย่างยังไม่มีความเข้าใจรายละเอียดของประกันภัยนาปี มากกว่าร้อยละ 90 ใน
เรื่ องประเภทภัยที่เอาประกัน เกณฑ์การประเมินความเสี ยหาย และเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชย ผลการศึกษาปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อประกันภัยด้วยแบบจาลองโลจิ ท พบว่า ปั จจัยที่มีนยั สาคัญทางสถิติ คือ ระดับศึ กษา
ของเกษตรกร รายได้จากการปลูกข้าว ประสบการณ์ การเจอภัยแล้ง ความสามารถในการป้ องกันภัยแล้งและ
ความสามารถในการป้ องกันภัยน้ าท่วม
คาสาคัญ: ประกันภัยพืชผล, การตัดสิ นใจเลือกซื้อ

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

1. บทนา
การทาการเกษตรของประเทศไทยต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็ นหลัก ส่ งผลให้เกษตรกรต้องเผชิญกับความ
เสี่ ยงจากภัยธรรมชาติ ซึ่ งภัยธรรมชาติที่เกิ ดขึ้นทาให้เกิ ดความเสี ยหายแก่พ้ืนที่ เกษตร โดยในช่วง 5 ปี ที่ ผ่านมา
(2550 -2555) มีจานวนเกษตรกรที่ได้รับความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติหลัก คือ ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง อุทกภัย และ
โรคแมลงศัตรู พืชรวมกว่า 5 ล้านราย และมีพ้ืนที่ เกษตรที่ ได้รับความเสี ยหายรวมกว่า 50 ล้านไร่ (กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร, 2556) ข้าวเป็ นพืชเศรษฐกิจหลักเนื่ องจากมีพ้ืนที่ปลูกข้าว คิดเป็ นร้อยละ 46.89 ของพื้นที่ การเกษตร
ทั้งหมด (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) โดยเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวได้รับความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติ ร้อย
ละ 17.89 ของครัวเรื อนเกษตรกรทั้งหมด และพื้นที่เพาะปลูกข้าวเสี ยหายเนื่ องมาจากภัยหลัก 3 ประเภท คือ ภัย
แล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย ดังกล่าว เป็ นจานวนร้อยละ 11.9 ของพื้นที่ ปลูกข้าวทั้งหมด (สานักงานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2554) ดังนั้น การเพาะปลูกข้าวมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจึงส่ งผลให้
ในแต่ละปี รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณในการจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรจานวนมาก การประกันภัยพืชผล
ทางการเกษตรเป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงของเกษตรกร ช่วยในการบรรเทาผลกระทบทาง
ลบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ โครงการประกันภัยข้าวนาปี ของกระทรวงการคลัง นามาใช้ครั้งแรกในปี การผลิต 2554
เป็ นการให้เกษตรกรทาประกันภัยโดยสมัครใจ คุม้ ครองภัยธรรมชาติท้ งั หมด 6 ภัย ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลม
พายุ อากาศหนาว ลูกเห็บและอัคคีภยั อัตราค่าเบี้ยประกันภัยสุ ทธิ 129.47 บาทต่อไร่ รัฐจ่ายสมทบ 69.47 บาทต่อ
ไร่ เกษตรกรจะได้รับความคุม้ ครอง 1,111 บาทต่อไร่
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการประกันภัยพืชผลในประเทศไทยจานวนมากและมุ่งให้ความสาคัญในเรื่ อง
ทัศนคติของเกษตรกรและปั จจัยที่ มีต่ออิทธิ พลโครงการประกันภัยพืชผล มนันยา เตยะธิ ติ (2527) ศึ กษาเรื่ อง
ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อโครงการประกันภัยพืชผล พบว่า เรื่ องเพศ อายุ และระดับรายได้ไม่มีผลต่อทัศนคติ
ต่อโครงการ ในขณะที่เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการมีเนื้อที่ในการถือครองมากจะมีทศั นคติต่อโครงการประกันภัย
พื ช ผลดี ก ว่าเกษตรกรที่ มี เนื้ อ ที่ ในการถื อ ครองน้อ ย ซึ่ ง สอดคล้องกับ ศิ ริ จรรยา ออกรั ม (2553) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
พฤติกรรมการซื้ อประกันภัยแล้งของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อประกันภัยแล้ง และศึกษาค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเบี้ยประกันของเกษตรกร พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลสู งต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อประกันจากภัยแล้ง ได้แก่ สัดส่ วนพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นจะทาให้โอกาสในการตัดสิ นใจซื้ อ
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ประกันเพิ่ มขึ้ น การมี หัวหน้าครัวเรื อนเพศชายเป็ นไปในท านองเดี ยวกัน และการได้รับ ความช่ วยเหลื อ จาก
ภาครัฐบาล จะทาให้โอกาสในการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยแล้งลดลง ในขณะที่ วัลภา นุตะมาน (2551) ศึกษาเรื่ อง
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการยอมรับการประกันภัยพืชผลของเกษตรกร พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกันภัยของ
เกษตรกร ได้แก่ อายุ ความไม่พอ-พอใจ และความไม่สนใจในเงื่อนไขของการประกันภัย ทั้ง 3 ตัวแปรนี้มีอิทธิพล
ต่อการประกันภัยของเกษตรกรในทิ ศทางตรงกันข้าม คือ ถ้าอายุมากขึ้น ความไม่พอใจ และความไม่สนใจใน
เงื่อนไขของการประกันภัยเพิม่ ขึ้น 1 หน่วย มีผลทาให้การยอมรับการทาประกันภัยลดลงเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ ต ามเกษตรกรผูป้ ลู ก ข้าวนาปี ที่ เข้าร่ ว มโครงการประกัน ภัยข้าวนาปี มี จ านวนน้อ ยมาก มี
เกษตรกรเข้าร่ วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ของกระทรวงการคลังจานวน 45,723 ราย จากเกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
นาปี ทั้งประเทศ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) จึ งจาเป็ นต้องประเมินการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยพืชผล
ของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี ว่าเกษตรกรที่ตดั สิ นใจซื้อประกันภัยในแต่ละรู ปแบบมีลกั ษณะเศรษฐกิจและสังคม
เผชิญความเสี่ ยงที่ แตกต่างกันอย่างไร มีความรู ้ความเข้าใจต่อประกันภัยอย่างไร และมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก
ซื้ อประกันภัยอย่างไร เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งโครงการประกันภัยพืชผลให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป โดย
เลือกจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสี มาเป็ นพื้นที่ในการศึ กษา เนื่ องจากทั้ง 2 จังหวัดเป็ นแหล่งเพาะปลูก
ข้าวนาปี ที่สาคัญของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่ตอ้ งอาศัยปริ มาณน้ าฝนเป็ นหลัก พื้นที่ปลูกข้าวเป็ น
ที่ราบสู ง และในฤดูร้อนอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งเนื่ องจากอยูห่ ่ างไกลทะเล เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี มีความ
เสี่ ยงต่อภัยธรรมชาติ ดังนั้น จึงเป็ นพื้นที่เป้ าหมายของโครงการประกันภัยพืชผล จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั
จึงมีความสนใจศึกษาการประเมินการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยพืชผลของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
อ้างอิงสาหรับเป็ นแนวทางเพื่อการวางแผนงานด้านการจัดการความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี
สาหรับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และบริ ษทั ประกันภัยภาคเอกชน
สามารถเข้าใจถึงปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรพร้อมทั้งลักษณะความเสี่ ยงที่ เกษตรกรได้พบและ
ความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันภัยพืชผล ของเกษตรกรที่ เลือกซื้ อประกันภัยพืชผล และสามารถใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาการประกันภัยพืชผลแก่เกษตรกรเพื่อปรับปรุ งโครงการประกันภัยข้าวนาปี ให้เหมาะสมกับ
เกษตรกรยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. ศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม และลักษณะความเสี่ ยงที่เกษตรกรเผชิญของครัวเรื อนเกษตร
แยกตามการตัดสิ นใจเลือกซื้อประกันภัยพืชผลโครงการกระทรวงการคลัง
2. ศึกษาความรู ้ความเข้าใจของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี ที่มีต่อการประกันพืชผลโครงการ
กระทรวงการคลัง
3. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยพืชผลโครงการกระทรวงการคลัง
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3. วิธีการศึกษา
2.1 กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษาในครั้งนี้ จะเลือกเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสี มา ปี การ
ผลิ ต 2555/2556 เนื่ องจากจังหวัด ขอนแก่ นและจังหวัดนครราชสี มา เป็ นจังหวัด ที่ ป ระสบกับ ความเสี่ ยงจาก
อุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งเป็ นภัยหลักที่สร้างความเสี ยหายให้กบั เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี และเป็ นจังหวัดที่เป็ นพื้นที่
เป้ าหมายของโครงการประกัน ภัย ข้าวนาปี ของกระทรวงการคลัง โดยได้รั บ ความอนุ เคราะห์ ข ้อ มู ล จาก
โครงการวิจยั “การปลูกข้าว การตอบสนองของครัวเรื อนเกษตรกรต่อภัยธรรมชาติและการประกันภัย” ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่ วมกับ สถาบันวิจยั ทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก(ERIA)
2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่ งประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ คาถามเกี่ยวกับลักษณะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การการทานา และรายได้เฉลี่ย
จากการทานา เกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวต่อประกันภัยข้าวนาปี ของกระทรวงการคลัง
2.3 การวิเคราะห์ ทางสถิติ
บทความนี้ ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 และ
ข้อ 2 เป็ นการนาข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ลกั ษณะทางเศรษฐกิ จและสังคมและลักษณะความเสี่ ยงที่
เกษตรกรเผชิ ญของครัวเรื อนเกษตรแยกตามการตัดสิ นใจเลือกซื้ อประกันภัยพืชผล และวิเคราะห์ ความรู ้ความ
เข้าใจของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี ที่มีต่อโครงการประกันภัยข้าวนาปี ของกระทรวงการคลัง และการวิเคราะห์เชิง
ปริ มาณ (Quantitative Analysis) เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อประกันภัยข้าวนาปี ของกระทรวงการคลัง โดยใช้วเิ คราะห์ใช้แบบจาลองโลจิต (Logit Model)

4. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 49.00 มีความสนใจ
ซื้ อประกันประกันภัยข้าวนาปี โดยผลการทดสอบ T-test และChi-square ต่อปั จจัยที่ มีผลต่อการเลือกซื้ อประกัน
ประกันภัย พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อประกันประกันภัย ได้แก่ ระดับการศึกษาสู งสุ ด และรายได้จากการ
ปลูกข้าว ส่ วนผลการศึ กษาลักษณะพื้นฐานของเกษตรกรด้านการใช้ประโยชน์จากที่ ดินทางการเกษตร พบว่า
เกษตรกรส่ วนใหญ่ เป็ นเจ้าของที่ ดิ น มากกว่าการเช่ าที่ ดิ น ของผูอ้ ื่ น ๆ ซึ่ งขนาดพื้ น ที่ เพาะปลูกเฉลี่ ยของกลุ่ ม
เกษตรกรที่ซ้ือประกันภัยจะอยูท่ ี่ 21.77 ไร่ และขนาดพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ยของกลุ่มคนที่ไม่ซ้ือประกันภัย คือ 21.29
ไร่ โดยที่เกษตรกรมีการเพาะปลูกในที่ลุ่ม และส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกข้าวอย่างเดียวอยูใ่ นแนวคันกั้นน้ านอกเขต
ชลประทาน และลักษณะพื้นฐานของเกษตรกรด้านการใช้ประโยชน์จากที่ดินทางการเกษตรไม่เป็ นปั จจัยที่มีผล
ต่อการเลือกซื้อประกันประกันภัย
ผลการศึกษาลักษณะความเสี่ ยงที่เกษตรกรเผชิญแยกตามการตัดสิ นใจเลือกซื้ อประกันภัยข้าวนาปี โดย
เกษตรกรที่เคยพบปั ญหาภัยธรรมชาติที่ตดั สิ นใจซื้อประกันภัยข้าวนาปี ปั ญหาภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบในการ
ปลูกข้าวอย่างมาก ได้แก่ ปั ญหาภัยแล้ง ปั ญหาฝนทิ้งช่วง ปั ญหาอุทกภัยจากน้ าป่ าและน้ าฝน ปั ญหาโรคระบาด
และปั ญ หาแมลงและศัต รู พื ช และปั ญ หาอุ ณ หภูมิ ห นาวจัด โดยที่ เกษตรกรที่ ไม่ มีก ารป้ องกันภัยล่วงหน้าจะ
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ตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยมากกว่าเกษตรกรที่มีการป้ องกันภัยล่วงหน้า และเกษตรกรที่ ไม่ได้รับการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐจะมีการตัดสิ นใจซื้ อประกันภัยมากกว่าเกษตรกรที่ ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ ส่ วนระยะเวลาในการ
เกิ ด ภัยเฉลี่ ยของกลุ่ ม เกษตรกรที่ ซ้ื อประกัน ภัยจะอยู่ที่ 61.81 วัน และระยะเวลาในการเกิ ด ภัยเฉลี่ ยของกลุ่ ม
เกษตรกรที่ ไม่ซ้ื อประกันภัย คือ 64.40 วัน โดยที่กลุ่มเกษตรกรที่ตดั สิ นใจซื้ อประกันภัยจะมี ระยะเวลาได้รับเงิน
ช่วยเหลือจากภาครัฐเฉลี่ยที่ มากกว่ากลุ่มเกษตรกรที่ ตดั สิ นใจไม่ซ้ื อประกันภัย ซึ่ งเกษตรกรส่ วนใหญ่สามารถ
รับมื อกับ ภัยธรรมชาติ ได้ โดยที่ เกษตรกรที่ สามารถรับมื อกับภัยธรรมชาติ ได้จะมี การตัดสิ นใจซื้ อประกัน ภัย
มากกว่าเกษตรกรที่ไม่สามารถรับมือกับภัยธรรมชาติได้ โดยผลการทดสอบ Chi-square ต่อปั จจัยที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อประกันประกันภัย พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อประกันภัย ได้แก่ ความสามารถในการรับมือกับภัย
ธรรมชาติ
ผลการศึ ก ษาความรู ้ ค วามเข้าใจของเกษตรกรผูป้ ลูก ข้าวนาปี ที่ มี ต่ อ การประกัน ภัยข้าวนาปี พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับประเภทภัยที่ครอบคลุมในการประกันภัยข้าวนาปี ส่วนการประกันภัยข้าวนา
ปี จะวัดความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับข้าวจากการประกาศเป็ นพื้นที่ภยั พิบตั ิเท่านั้น โดยพบว่า เกษตรกรที่มีความเข้าใจ
เรื่ องเกี่ ยวกับรู ปแบบการวัดความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับข้าวของการประกันภัยข้าวนาปี จะมีความสนใจในการซื้ อ
ประกันภัยมากว่าเกษตรกรที่ ยงั ไม่มีความเข้าใจเกี่ ยวกับรู ปแบบการวัดความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้น กับข้าวของการ
ประกันภัยข้าวนาปี และการประกันภัยข้าวนาปี จะได้รับเงินชดเชยในกรณี ที่แปลงปลูกได้รับความเสี ยหายหาก
พื้นที่ แปลงข้าวถูกประกาศว่าเป็ นพื้นที่ภยั พิบตั ิเท่านั้น โดยพบว่า เกษตรกรที่ มีความเข้าใจเกี่ ยวกับการได้รับเงิน
ชดเชยในกรณี ที่แปลงปลูกได้รับความเสี ยหายของการประกันภัยข้าวนาปี จะมีความสนใจในการซื้ อประกันภัย
มากกว่าเกษตรกรที่ยงั ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินชดเชยในกรณี ที่แปลงปลูกได้รับความเสี ยหาย
ผลการศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ โดยใช้แบบจาลองโลจิ ต พบว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิ พล
ทางบวกต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อประกันภัยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้แก่ การศึกษาสู งสุ ดของเกษตรกร รายได้
จากการปลูกข้าว ประสบการณ์การเจอภัยแล้งของเกษตร สาหรับปั จจัยที่มีอิทธิพลทางลบต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
ประกันภัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ ความสามารถในการป้ องกันภัยแล้งของเกษตร ความสามารถในการ
ป้ องกันน้ าท่วมของเกษตร ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อประกันภัยพิจารณาจากค่า Marginal Effect คือ
เกษตรกรที่มีการศึกษาสู งกว่าระดับชั้นประถมศึกษามีโอกาสที่จะตัดสิ นใจเลือกซื้ อประกันภัยมากกว่าเกษตรกรมี
การศึ กษาระดับชั้นประถมศึ กษา รายได้จากการปลูกข้าวของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจะทาให้โอกาสในการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อประกันภัยเพิ่มขึ้น เกษตรกรที่ มีประสบการณ์การเจอภัยแล้งมีโอกาสที่ จะตัดสิ นใจเลือกซื้ อประกันภัย
มากกว่าเกษตรกรที่เกษตรกรที่ไม่มีประสบการณ์การเจอภัยแล้ง เกษตรกรที่ไม่มีความสามารถในการป้ องกันภัย
แล้งของเกษตรมีโอกาสที่จะตัดสิ นใจเลือกซื้อประกันภัยมากกว่าเกษตรกรที่มีความสามารถในการป้ องกันภัยแล้ง
และเกษตรกรที่ไม่มีความสามารถในการป้ องกันภัยน้ าท่วมของเกษตรมีโอกาสที่จะตัดสิ นใจเลือกซื้ อประกันภัย
มากกว่าเกษตรกรที่มีความสามารถในการป้ องกันภัยน้ าท่วม
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ตาราง ผลการประมาณค่าตัวแปรโดยใช้ Chi-squre Test และ T-test
ตัวแปรอิสระ
เพศ
อายุ
ประสบการณ์การทานา
การศึกษาสูงสุด
รายได้จากการปลูกข้าว
การถือครองที่ดิน
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก
ลักษณะที่ดิน
แนวคันกั้นน้ า
การชลประทาน
ประเภทพื้นที่เพาะปลูก
ปั ญหาภัยธรรมชาติ
การป้ องกันภัยล่วงหน้า
การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
ระยะเวลาในการเกิดภัย
ระยะเวลาได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ
ความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติ
ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทภัยที่ครอบคลุม
ความเข้าใจรู ปแบบการวัดความเสี ยหาย
ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้รับเงินชดเชย
คะแนนความรู ้ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการ
ประกันภัย
ที่มา: จากการคานวณ

T-Test
Value
0.718
1.288
-2.697*
-0.204
0.910
-1.533
-0.719

p-value
0.472
0.199
0.008*
0.838
0.586
0.128
0.474

ระดับนัยสาคัญ = 0.10
Chi-Square
Value
p-value
0.290
0.590
3.543*
0.060*
0.998
0.366
0.448
0.799
0.000287
0.986
0.259
0.611
1.063
0.302
0.380
0.537
0.420
0.517
0.133
0.715
4.823*
0.028*
1.972
0.160
0.061
0.806
1.189
0.276
-

5. สรุ ปและวิจารณ์
ผลการศึกษาในครั้งนี้ อาจจะมีท้ งั สอดคล้องและขัดแย้งต่อผลการศึกษาของ มนันยา เตยะธิติ (2527) ซึ่ ง
ได้ศึกษาเรื่ องทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อโครงการประกันภัยพืชผล ปั จจัยด้านสัดส่ วนรายได้ในภาคการเกษตร
ต่อรายได้ท้ งั หมดมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของมนันยา เตยะธิ ติ (2527) ส่ วนปั จจัยด้านเพศ เป็ นปั จจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อประกันภัยพืชผล แต่ผลการศึกษาของ มนันยา เตยะธิติ (2527) พบว่า เพศ เป็ นปั จจัย
ที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ ปั จจัยด้านขนาดพื้นที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อประกันภัยพืชผล แต่
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ผลการศึ กษาของ มนันยา เตยะธิ ติ (2527) พบว่า เกษตรกรที่ เข้าร่ วมโครงการมีเนื้ อที่ ในการถื อครองมากจะมี
ทัศนคติต่อโครงการประกันภัยพืชผลดีกว่าเกษตรกรที่มีเนื้ อที่ในการถือครองน้อย อายุ เป็ นปั จจัยที่ ไม่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจเลือกซื้อประกันภัยพืชผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ มนันยา เตยะธิติ (2527) แต่ขดั แย้งต่อผล
การศึ กษาของ วัลภา นุ ตะมาน (2551) ซึ่ งศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการยอมรับการประกันภัยพืชผลของ
เกษตรกรและผลการศึกษา ส่ วนผลการศึ กษาความรู ้ความเข้าใจและทัศนคติของเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวนาปี พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่มีเข้าใจประเภทของการประกันภัยพืชผลโครงการของกระทรวงการคลัง รวมถึงเกษตรกรส่วน
ใหญ่ทราบรายละเอียดของรู ปแบบการวัดความเสี ยหายของการประกันภัยและทราบรายละเอียดของการได้รับเงิน
ชดเชยของการประกัน ซึ่ งสนับสนุนผลการศึกษาของสานักงานเศรษฐกิจการคลัง (2553) ทาโครงการวิจยั เรื่ อง
การพัฒนาเครื่ องมือทางการเงิ นสาหรับเกษตรกร กรณี ศึกษาการประกันภัยพืชผลโดยใช้ดชั นี สภาพอากาศใน
ประเทศไทย ซึ่ งศึ ก ษาประเภทภัยแล้งเพี ยงอย่างเดี ยว ซึ่ งพบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ มี ค วามเข้าใจวิธีการและ
ประโยชน์ของการประกันโดยทัว่ ไป ประเด็นที่ทาให้ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกันในบางกรณี อาจเป็ นผลมาจากมี
ความแตกต่างในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ช่วงเวลาที่ใช้ศึกษาแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแตกต่างกัน
จานวนตัวอย่างที่ใช้ศึกษาแตกต่างกัน ขอบเขตในการศึกษาและใช้วธิ ีการวิจยั ที่แตกต่างกัน
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดี ของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ ม ในบริ บทของลูกค้าร้านวัตสันในห้างเทสโก้โลตัส จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างเป็ นตัวแทนลูกค้า
จานวน 340 ราย ซึ่ งได้จากการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือการวิจยั การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลด้วยการวิเคราะห์โมเดล
สมการโครงสร้าง ความเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้างของมาตราวัดอยูร่ ะหว่าง 0.735-0.923 และมีค่าความแปรปรวนเฉลี่ย
ที่ ถูกสกัดได้ระหว่าง 0.655-0.873 ผลการวิจยั พบว่าโมเดลที่พฒั นาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (2=160.35, df=90, CFI=0.94, RMSEA=0.045, SRMR=0.043) โดยปั จจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้า
และคุณค่าตราสิ นค้า สามารถอธิ บายถึงความแปรปรวนของตัวแปรความภักดี ของลูกค้าได้ร้อยละ 78.45 และ
พบว่าความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ได้รับอิทธิพลทางตรงจากปั จจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้า
และคุณค่าตราสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.79 และ 0.83 ตามลาดับ
คาสาคัญ: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ความภักดีของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า
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ABSTRACT
The purpose of this research was to develop the causal relationship model of customer loyalty to
supplement products in the context of the customers of Watsons shop in the Tesco-Lotus Songkhla Province. The
sample consisted of 340 customers of Watsons shop by the multi-stage sampling. The questionnaires were used
as a research instrument. The basic data were analyzed by descriptive statistics and the goodness of fit of the
model was analyzed by Structural Equation Modeling (SEM). The reliability of the construct was 0.735-0.923,
and 0.655-0.873 for the average variance extracted. The model had a good fit with the empirical data (2=160.35,
df=90, CFI=0.94, RMSEA=0.045, SRMR=0.043). The variables in the model explained 78.45% of the variance
in supplement product customer loyalty. The customer satisfaction and brand equity factor had direct effect on
customer loyalty with the effect sizes 0.79 and 0.83 at significant level .05
KEYWORDS: Supplement Products, Customer Loyalty, Customer Satisfaction

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีอตั ราการเกิดของประชากรลดน้อยลง ทาให้จานวนและสัดส่ วนของผูส้ ู งอายุเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งข้อมูลจากมูลนิธิสถาบันวิจยั และการพัฒนาผูส้ ูงอายุไทยระบุวา่ จานวนประชากรผูส้ ูงอายุหรื อ 60 ปี ขึ้น
ไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยปี 2503 มีจานวนประชากรสู งอายุเพียง 1.5 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 5.4
ของประชากรทั้งหมด แต่จะเพิ่มขึ้นเป็ น 7.5 ล้านคนในปี 2553 และได้ประเมินไว้วา่ จานวนผูส้ ูงอายุในปี 2568 จะ
เพิ่มขึ้นจากปี หน้าอีก 2 เท่า เป็ น 14.4 ล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด นัน่ แสดงว่าประเทศ
ไทยกาลังค่อยๆก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุนนั่ เอง (ตลาดสุขภาพ, 2557) ทาให้ผสู ้ ูงอายุหนั มาใส่ใจในเรื่ องของสุขภาพ
จึ งทาให้ผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มได้รับความนิ ยมจากผูบ้ ริ โภคมากกว่าผลิ ตภัณฑ์เ สริ มความงาม เพราะเชื่ อ ว่า
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มช่วยให้สุขภาพดี โดยเหตุผลที่เลือกรับประทานอาจเป็ นเพราะเกิดความวิตกกังวลว่าร่ างกาย
ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน กลัวเกิ ดโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มชนิ ดใดนั้น
ส่ วนมากมักจะขึ้นอยูก่ บั ข้อมูลที่ผบู ้ ริ โภคได้รับทราบจากสื่ อโฆษณาและจากบุคคลรอบข้าง (นฤมล โกมลเสวิน,
2543)
การใช้ชีวติ ในปั จจุบนั ที่มีลกั ษณะเร่ งรี บ รวมถึงปั ญหาความเครี ยด มลพิษต่างๆ ก่อให้เกิดปั ญหาทางด้าน
สุ ขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ทาให้ธุรกิ จผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเป็ นที่ นิยมและสนใจในปั จจุบนั ทั้งในเรื่ องของ
สุ ขภาพและความงาม ส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการเกิ ดความคิดและพัฒนาสิ นค้าเพื่อใช้ตอบโจทย์สาหรับผูบ้ ริ โภค
ประการสาคัญคือผูบ้ ริ โภคต้องเกิดความพึงพอใจ เพื่อเชื่อมโยงไปยังการเกิดความภักดีต่อสิ นค้า
ความภักดีต่อสิ นค้าคือทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งต้องนาไปสู่ ความสัมพันธ์ในระยะ
ยาว เป็ นการเหนี่ ยวรั้ งลูกค้าไว้กับองค์กร ความภักดี ไม่ได้เป็ นเพียงพฤติ กรรมซื้ อซ้ าเท่านั้น แต่ยงั ครอบคลุม
ความหมายไปถึงความรู ้สึกนึกคิด และความสั มพันธ์ในระยะยาวด้วย ซึ่ งการซื้ อซ้ าของลูกค้าไม่ได้หมายความว่า
จะมีความภักดีเสมอไป เพราะพฤติกรรมการซื้ อซ้ าอาจจะเกิดจากหลายปั จจัยร่ วมกัน เช่น มีทาเลที่ต้ งั อยูใ่ กล้ที่พกั
อาศัยหรื อที่ทางานของลูกค้า ลูกค้ามีความคุน้ เคย สิ นค้าหรื อบริ การมีราคาต่ ากว่าคู่แข่งขันรายอื่ น เกิดจากความ
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ผิดพลาดของคู่แข่งขัน และความสัมพันธ์หรื อความประทับใจในอดีตของลูกค้าที่มีต่อสิ นค้าหรื อบริ การ (ณัฐนันท์
รวมทรัพย์ทวี, 2557)
ร้านวัตสันมียอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทย 6 ปี ซ้อน จากความโดดเด่นทางด้านความแข็งแกร่ งของ
แบรนด์ ความน่าเชื่อถือ และการเป็ นผูน้ าในตลาด วัตสันเป็ นผูน้ าในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่วงการร้านเพื่อ
สุ ขภาพและความงามอย่างต่อเนื่ อง ด้วยการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เพื่อช่ วยดู แลลูกค้าตั้งแต่
ภายในสู่ภายนอก นับตั้งแต่ปี 2552 วัตสันครองความเป็ นร้านเพื่อสุขภาพและความงามอันดับ 1 ในทวีปเอเชียและ
ยุโรป ปั จจุบนั ร้านวัตสันมีจานวนสาขามากที่สุดกว่า 340 สาขาทัว่ ประเทศ และมีผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านความงามและ
เภสัชกรคอยให้คาปรึ กษาและแนะนา โดยมีความมุ่งมัน่ ในการนาเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีความคุม้ ค่าในเรื่ อง
ของราคา พร้อมมอบการบริ การที่เป็ นเลิศให้แก่ลูกค้าชาวไทยอย่างต่อเนื่อง (คุลิกา วัฒนสุวกุล, 2555)
จากความสาคัญของการสร้างความภักดีของลูกค้า และบริ บทที่น่าสนใจของร้านวัตสันดังกล่าว งานวิจยั
นี้ จึงต้องการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม ของร้านวัตสันในห้างเทสโก้
โลตัส จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย ห้างเทสโก้โลตัส เขตเทศบาลเมืองเขารู ปช้าง และร้านวัตสันในห้างเทสโก้
โลตัส สาขาหาดใหญ่ ทั้งนี้ ผลจากการวิจยั คาดว่าจะสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์สาหรับ
การสร้างความภักดีของลูกค้าต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความภักดีต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของลูกค้าร้านวัตสัน
ในห้างเทสโก้โลตัส จังหวัดสงขลา

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความภักดี หมายถึง สิ่ งที่มีความสาคัญต่อความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งเป็ นทัศนคติเชิงบวกที่ลูกค้า
มีต่อตราสิ นค้าอันจะนาไปสู่ การซื้ ออย่างต่อเนื่ องและสามารถเกิ ดขึ้นได้เมื่อสิ นค้านั้นสามารถตอบสนองความ
ต้องการและทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจจึงจะเกิดการซื้ อซ้ าต่อไป ตามแนวคิด
ของนิ วรรณ เตือนใจยา (2556) โดยความภักดี ของลูกค้าถูกกาหนดมาจากคุณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity) และ
ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) โดยสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1.คุณค่ าตราสินค้ า (Brand Equity)
จากงานวิจยั ของนทสรวง ภัทรอนุชิตกุล (2557) กล่าวว่า ท่ามกลางกระแสการแข่งขันอย่างเสรี ในโลก
ยุคปั จจุบนั แนวคิดเรื่ องคุณค่าตราสิ นค้า (Brand Equity) นับว่าเป็ นแนวคิดที่มีความสาคัญและได้รับความสนใจ
เป็ นอย่างมาก ทั้งจากกลุ่มนักวิชาการและนักวิชาชีพด้านการสื่ อสารการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็ น
จานวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากรู ปแบบการแข่งขันในปั จจุบนั มิได้จากัดอยูเ่ พียงการแข่งขันในระดับคุณภาพสิ นค้าหรื อ
การให้บริ การเท่านั้น เพราะความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ทาให้สินค้าและบริ การต่างๆ ในปั จจุบนั มีลกั ษณะที่
แตกต่างกันน้อยมากหรื อแทบจะไม่แตกต่างกันเลย ดังนั้นรู ปแบบการแข่งขันสมัยใหม่จึงเปลี่ยนรู ปแบบมาแข่งขัน
กันในตราสิ นค้า โดยงานวิจยั ของเอกรัตน์ ลตวรรณ์ (2543) วัดคุณค่าตราสิ นค้าจาก 3 มิติ คือ คุณภาพที่ถูกรับรู ้
(Perceived Quality) การรู ้จกั ตราสิ นค้า (Brand Awareness) และการเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับตราสิ นค้า (Brand
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Associations) เมื่อพิจารณาอิทธิ พลของคุณค่าตราสิ นค้าต่อตัวแปรอื่นๆ ผลการวิจยั ของอัมพล ชูสนุก และอังศุมา
ลิน เฮงมีชยั (2556) พบว่า คุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีค่าสัมประ
สิ ทธ์อิทธิ ผลเท่ากับ 0.67 (p<.01) ขณะที่ผลงานวิจยั ของพิริยะ แก้ววิเศษ (2554) พบว่า คุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิ พล
ทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้า โดยมีค่าสัมประสิ ทธ์อิทธิผลเท่ากับ 0.55 (p<.01) ซึ่งสามารถนามากาหนด
สมมติฐานที่เกี่ยวข้องได้ดงั นี้
H1: คุณค่ าตราสิ นค้ ามีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่ อความพึงพอใจของลูกค้ า
H2: คุณค่ าตราสิ นค้ ามีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่ อความภักดีของลูกค้ า
2. ความพึงพอใจของลูกค้ า (Customer Satisfaction)
ความพึงพอใจของลูกค้า คื อ ความรู ้ สึกยินดี หรื อผิดหวังของลู กค้าอันเนื่ องมาจากการเปรี ยบเที ย บ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของสิ นค้าหรื อผลประโยชน์ของสิ นค้าที่เกิดจาการรับรู ้ดว้ ยตนเอง (Product’s Perceived
Performance) กับ สิ่ ง ที่ ลู ก ค้า นั้น คาดหวัง (Butter’s Expectation) ระดับ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า จะมี ม าก ถ้า
ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากผลิตภัณฑ์จริ งตรงกับสิ่ งที่ลูกค้าคาดหวัง ถ้าประสิ ทธิภาพการทางานของสิ นค้าเป็ น
ตามที่ คาดหวัง ลูกค้าจะเกิ ดความพอใจ และลูกค้าจะผูกพันกับตราสิ นค้านั้นจนเป็ นความภักดี ต่อตราสิ นค้าใน
ที่สุด (วิสวา จุลแก้ว, 2556) โดยงานวิจยั ของสิ ชณพัฒน์ เจียรนัยอาภรณ์ และมนวิกา ผดุงสิ ทธิ์ (2555) วัดความพึง
พอใจของลูกค้าจาก 7 มิติ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ เมื่อพิจารณาอิทธิพลของความพึงพอใจของลูกค้าต่อตัวแปรอื่นๆ
ผลงานวิจยั ของอัมพล ชูสนุก และจิดาภา รัตนชัยบรรดาล (2556) พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลทางตรง
เชิ งบวกต่อความภักดี ของลูกค้า โดยมี ค่าสัมประสิ ทธ์อิทธิ ผลเท่ ากับ 0.376 (p<.05) ซึ่ งสามารถนามาก าหนด
สมมติฐานที่เกี่ยวข้องได้ดงั นี้
H3: ความพึงพอใจของลูกค้ ามีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่ อความภักดีของลูกค้ า
3.ความภักดีของลูกค้ า (Customer Loyalty)
ความภักดีในตราสิ นค้า คือ สิ่ งที่มีความสาคัญต่อความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งเป็ นทัศนคติเชิงบวก
ที่ลูกค้ามีต่อตราสิ นค้าอันจะนาไปสู่ การซื้ ออย่างต่อเนื่ อง และสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อสิ นค้านั้นสามารถตอบสนอง
ความต้อ งการและทาให้ลู ก ค้าเกิ ดความพึ งพอใจ และเมื่ อ ลูก ค้า เกิ ด ความพึง พอใจจึ งจะเกิ ดการซื้ อซ้ าต่อไป
นอกจากนี้ การสร้างความภักดีในตราสิ นค้า องค์กรจะต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็ วหรื อการตอบสนองทันที
ซึ่ งเป็ นความเต็มใจที่ จะช่วยเหลือลูกค้าและมีการให้บริ การอย่างรวดเร็ ว (ศิวณัฐ กัลยาณวิชยั , 2557) โดยการวัด
ความภักดี ของลูกค้า ในงานวิจยั ฉบับนี้ อ้างอิงแนวคิดของศิมาภรณ์ สิ ทธิ ชยั และสิ ญาธร ขุนอ่อน (2558) ซึ่ งวัด
ความภักดี ของลูกค้าจาก 4 มิติ คือ การบอกต่อ (Word of Mouth) ความตั้งใจซื้ อ (Purchase Intention) พฤติกรรม
การร้องเรี ยน (Complaining Behavior) และความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitivity)
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น สามารถกาหนดสมมติฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่างๆ และพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดของการวิจยั ได้แผนภาพที่ 1
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ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางการจัด
จาหน่าย

ความพึงพอใจ
ของลูกค้า

การบอกต่อ

H3

ความตั้งใจซื้ อ

การส่งเสริ ม
การตลาด

ความภักดี
ของลูกค้า

H1

บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการ
ลักษณะทางกายภาพ

คุณภาพที่ถูกรับรู้

คุณค่า
ตราสิ นค้า

การรู้จกั ตราสิ นค้า

H2

พฤติกรรมการ
ร้องเรี ยน
ความอ่อนไหว
ต่อราคา

การเชื่อมโยง
ความคิดเกี่ยวกับตรา
สิ นค้า

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ตัวอย่ างและการสุ่ มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนลูกค้าของร้านวัตสัน ซึ่ งงานวิจยั นี้ กาหนดขอบเขตเฉพาะร้านวัตสันที่ต้ งั อยู่ใน
ห้างเทสโก้โลตัส จังหวัดสงขลา โดยกาหนดขนาดหรื อจานวนตัวอย่างเท่ากับ 340 ราย ซึ่งจานวนตัวอย่างดังกล่าว
ได้จากการสุ่มโดยใช้เกณฑ์ของ Jackson (2003) ที่เสนอว่าอัตราส่วนระหว่างจานวนตัวอย่างและตัวแปรสังเกตได้
ควรจะเท่ากับ 20 ต่อ 1 และใช้เกณฑ์ของ Hair, et al (2010) ที่ เสนอว่าควรพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ ที่ตอ้ งการ
ประมาณค่าในโมเดลและต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 5-10 คน ต่อ 1 ค่าพารามิเตอร์ (อนุวตั สงสม, 2559)
สาหรับกลุ่มตัวอย่างจะได้มาจากวิธีการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยเริ่ มต้นจาก
ขั้นตอนที่ หนึ่ งคือ การสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิซ่ ึ งแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ ใช้บริ การจากร้านวัตสันออกเป็ น 2 กลุ่มตาม
สาขาคือ สาขาห้างเทสโก้โลตัส เขตเทศบาลเมืองเขารู ปช้าง และสาขาห้างเทสโก้โลตัส หาดใหญ่ ขั้นตอนที่สอง
คือการสุ่ มตัวอย่างแบบโควตา สาขาละ 170 ราย และขั้นตอนที่สาม คือการสุ่ มแบบสะดวกเพื่อให้ได้ตวั อย่างครบ
ตามจานวนที่กาหนดไว้ โดยมีการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งวันธรรมดา และวันเสาร์-อาทิตย์
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
จากกรอบแนวคิ ด ในการวิจัย ตามแผนภาพที่ 1 การวิจัย ครั้ งนี้ ประกอบด้ว ย 3 ตัวแปรแฝง (Latent
Variables) ซึ่ งกาหนดสัญลักษณ์ เป็ นรู ปวงกลม ซึ่ งถูกวัดจาก 14 ตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) โดย
กาหนดสัญลักษณ์เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม
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4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอน โดยตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของ
ตัวแทนลูกค้าร้านวัตสัน และพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้บริ การในร้านวัตสัน ข้อคาถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) และตอนที่ 2-4 เป็ นคาถามเกี่ยวกับวัดตัวแปรแฝงต่างๆ ซึ่ งข้อคาถามเป็ นมาตรวัดแบบประมาณค่า
ตามแนวของลี เคิ ร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ ผลการตรวจสอบคุ ณภาพของเครื่ องมื อวิจัยในด้านความตรงเชิ ง
เนื้อหา ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องข้อคาถาม (IOC) พบว่ามีค่าสอดคล้องผ่านเกณฑ์ที่กาหนดทุกข้อ (ค่า
IOC อยู่ระหว่าง 0.66-1.00) ผลการตรวจสอบความเชื่ อมัน่ เชิ งโครงสร้ างของมาตรวัดอยู่ระหว่าง 0.735-0.923
และมีค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่ถูกสกัดได้ระหว่าง 0.655-0.873
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าความถี่และร้อยละเพื่ออธิ บายลักษณะเบื้องต้นของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS และวิเคราะห์ ค่าสถิ ติพ้ืนฐานของตัวแปร โดยใช้ค่าเฉลี่ ยส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ งของตัวแปรสังเกตได้ เพื่อตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรด้วยการ
ประมาณค่าด้วยวิธี Maximum Likelihood โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS และใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป LISREL
เพื่อการทดสอบโมเดลการวัด การทดสอบแบบจาลองสมการโครงสร้ างกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ การทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั ตามลาดับ

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ตัวแทนลูกค้าที่ตอบแบบสอบถามในร้านวัตสัน
ของห้างเทสโก้โลตัส จังหวัดสงขลา มี สัดส่ วนของเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย (ร้ อยละ 71.5) ส่ วนใหญ่มีอ ายุ
ระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 45.3) การศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 60.6) สถานภาพโสด (ร้อยละ 56.5) ประกอบ
อาชีพนักเรี ยน/นักศึ กษา (ร้อยละ 45.0) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 44.4) ความถี่ในการใช้
บริ การ 2 ครั้ง/เดือน (ร้อยละ 42.6) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งเท่ากับ 301-600 บาท (ร้อยละ39.4) ประเภทของผลิตภัณฑ์
ที่เลือกซื้อส่วนใหญ่ คือ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มบารุ งสุขภาพ (ร้อยละ 32.6)
ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความภักดีต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม พบว่า โมเดลมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2=160.35, df=90, CFI=0.94, RMSEA=0.045, SRMR=0.043) โดยตัวแปร
แฝงความพึงพอใจของลูกค้า และคุณค่าตราสิ นค้า สามารถอธิบายถึงความภักดีของลูกค้าได้ร้อยละ 78.45 และเมื่อ
พิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละตัวแปรแฝงพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าในรู ปแบบผลิตภัณฑ์ มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบสู งสุ ดเท่ ากับ 0.87 (p<.05) ขณะที่ คุณค่าตราสิ นค้าที่ เกี่ ยวข้องกับคุ ณภาพที่ ถูกรั บรู ้ มี ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดเท่ากับ 0.88 (p<.05) และความภักดีของลูกค้าด้านการบอกต่อ และความตั้งใจซื้อมี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด โดยมีค่าเท่ากัน คือ 0.85 (p<.05)
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั มีการยอมรับสมมติฐานทั้งสามข้อ และสามารถสรุ ปได้วา่ ความภักดี
ของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มของผูบ้ ริ โภคร้านวัตสันในห้างเทสโก้โลตัส จังหวัดสงขลานั้น ได้รับอิทธิ พล
ทางตรงจากปั จจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้า และคุณค่าตราสิ นค้า โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.79 (p<.05) และ
0.83 (p<.05) ตามลาดับ ซึ่ งกรณี ของตัวแปรความพึงพอใจของลูกค้า นั้น นอกจากจะมีอิทธิ พลทางตรงต่อความ
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ภักดีของลูกค้าแล้ว ยังทาหน้าที่ในฐานะตัวแปรส่งผ่าน ที่เชื่อมโยงระหว่างคุณค่าตราสิ นค้ากับความภักดีของลูกค้า
อีกด้วย

6. อภิปรายผล
ผลการวิจยั ตามสมมติฐานข้อ H1 ซึ่งพบว่า “คุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้า” ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของอัมพล ชูสนุก และอังศุมาลิน เฮงมีชยั (2556) ซึ่งสามารถ
อภิปรายได้ตามทฤษฎีของ Kotler and Keller (2009) กล่าวคือ เมื่อลูกค้าที่ใช้บริ การแล้ว สามารถจะจดจาชื่อร้าน
วัตสันได้เป็ นอย่างดี รู ้สึกเชื่ อมัน่ ในผลิตภัณฑ์ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของร้านวัตสัน ทาให้เมื่อนึ กถึงผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มก็จะนึ กถึงร้านวัตสัน ส่ งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มที่ร้านแห่ งนี้ รวมถึงความ
พึงพอใจต่อร้าน ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย เป็ นต้น ดังนั้น หากลูกค้าที่ใช้บริ การรับรู ้ถึง
คุณค่าตราสิ นค้าที่มากขึ้นแล้ว จะก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นัน่ เอง
ผลการวิจยั ตามสมมติฐานข้อ H2 ซึ่งพบว่า “คุณค่าตราสิ นค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของ
ลูกค้า” ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของนทสรวง ภัทรอนุ ชิตกุล (2557) เอกรัตน์ ลตวรรณ์ (2543)
และพิริยะ แก้ววิเศษ (2554) ซึ่งสามารถอภิปรายได้วา่ คุณค่าตราสิ นค้าเป็ นคุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ผบู ้ ริ โภคถูกรับรู ้ โดย
ให้ความสาคัญกับตราสิ นค้าทาให้ผูบ้ ริ โภครู ้ จกั ตราสิ นค้านั้น จะสะท้อนถึ งความรู ้ สึกและการแสดงออกของ
ผูบ้ ริ โ ภค ซึ่ ง คุ ณ ค่ า ตราสิ น ค้า มี ผลท าให้ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ด ความมั่นใจและความพึ งพอใจในการตัดสิ น ใจซื้ อ ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างตราสิ นค้า ของฉันท์ชนก เรื องภักดี (2557) ที่ กล่าวถึง คุณค่าตราสิ นค้าในใจของ
ผูบ้ ริ โภคนั้น เกิดจากการรับรู ้ถึงความเป็ นเอกลักษณ์ของตราสิ นค้าอย่างต่อเนื่องจนเกิดคุณค่าในใจขึ้น ดังนั้นการ
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างตราสิ นค้าจึงมีความสาคัญเพื่อที่จะช่วยให้เข้าใจถึงปั จจัยของการสร้างตราสิ นค้าที่
มีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งจะช่วยอธิ บายถึงความสัมพันธ์ของการรับรู ้และความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณค่าตราสิ นค้า
เพื่อก่อให้เกิ ดความภักดีต่อตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ในใจของผูบ้ ริ โภค เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ของคุณค่าตราสิ นค้าที่พบว่า มิติดา้ นคุณภาพที่ถูกรับรู ้มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ซึ่งอธิบายได้วา่ คุณภาพ
ที่ถูกรับรู ้เป็ นความรู ้สึกของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อสิ นค้าหรื อบริ การจะเชื่อมโยงกับความภักดีท้ งั ในรู ปแบบของการบอก
ต่อ และความตั้งใจซื้ อ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบวางเงื่อนไขในการปฏิบตั ิ (Instrument Conditioning
or Operant Conditioning Theory) ของ Burrhus Skinner ซึ่งทฤษฎีดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผลของความพึงพอใจ
ที่ เ กิ ด จากการรั บ รู ้ คุ ณ ภาพ จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การตอบสนองหรื อการเสริ มแรงเชิ ง บวกแก่ ลู ก ค้า (Positive
Reinforcement) เป็ นการเพิ่มโอกาสในการเกิดความภักดีต่อธุรกิจ
ผลการวิจยั ตามสมมติฐานข้อ H3 ซึ่ งพบว่า “ความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อความ
ภักดี ของลูกค้า” ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิสวา จุลแก้ว (2556) สิ ชณพัฒน์ เจี ยรนัยอาภรณ์
และมนวิกา ผดุงสิ ทธิ์ (2555) อัมพล ชูสนุก และจิดาภา รัตนชัยบรรดาล (2556) ซึ่งสามารถอภิปรายได้วา่ ความพึง
พอใจเป็ นการแสดงออกทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคล หากได้รับการตอบสนองมากก็จะพัฒนาเป็ นความภักดี
แต่ถา้ ได้รับการตอบสนองน้อยก็จะเกิดความรู ้สึกในแง่ลบ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ของศักดิ์ โสภณ ดวงแก้ว (2553) ที่ กล่าวถึ ง พฤติ กรรมของบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ อและการใช้สินค้าหรื อ
บริ การโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลต้องมีการตัดสิ นใจทั้งก่อนและหลังการกระทาต่างๆ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
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กับความพึงพอใจและความต้องการของบุคคล นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของความพึงพอใจ
ที่ พบว่า ความพึงพอใจเกิ ดจากองค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ ที่ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่ สุด ซึ่ งอธิ บายว่า
ผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่ งมนุษย์ผลิตขึ้นเพื่อให้เกิดความสนใจ การซื้อ การใช้ หรื อการบริ โภค ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการได้นนั่ เอง

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ร้านวัตสันในห้างเทสโก้โลตัส จังหวัดสงขลา สามารถสร้างความภักดีของลูกค้าให้แข็งแกร่ งได้ดว้ ยการ
มุ่ ง เน้น ความพึ งพอใจของลู ก ค้า โดยเฉพาะในรู ปแบบของผลิ ต ภัณ ฑ์ ซึ่ ง ผลการวิจัย พบว่า มี ค่า น้ า หนักของ
องค์ประกอบมากที่สุด โดยมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
7.1.1 ร้ า นวัต สั น ควรจะแนะน าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จั ด จ าหน่ า ยให้ ท ราบอย่ า งทั่ ว ถึ ง เพื่ อ เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้ทราบ
7.1.2 ควรจะมีการจัดแสดงสิ นค้าอย่างต่อเนื่องและแนะนาผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ให้ลูกค้าทราบ และ
มีสินค้าตัวอย่างแจกเพื่อให้ลองใช้ ลองชม ก่อนการตัดสิ นใจซื้อ
7.1.3 ผูป้ ระกอบการควรใส่ ใ จในเรื่ องคุ ณ ภาพให้ตรงการรั บรองคุ ณ ภาพอาหารและยา ควรมี
รายละเอียดบอกบนบรรจุภณั ฑ์เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีส่วนประสมอะไร มีคุณประโยชน์อะไรบ้าง
7.1.4 ควรมีการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ให้มีหลายขนาดและหลายราคา เพื่อที่รองรับกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่
มีรายได้นอ้ ย เพื่อเพิ่มความถี่ในการซื้ อหรื อเป็ นการดึงดูดความสนใจ และสร้างประสบการณ์ตรงให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ขณะเดียวกันอาจเพิ่มเติมราคา และการส่ งเสริ มการตลาดควบคู่กนั ไปด้วย เนื่ องจากเป็ นอีกสององค์ประกอบมีค่า
น้ าหนักใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพื่อกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ที่จะขายให้มีความชัดเจนมากขึ้นในสายตาของผูบ้ ริ โภค
ว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มในร้านวัตสันมีราคาถูกว่าที่อื่นๆ เพราะเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพหรื อมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์
ทัว่ ไปตามท้องตลาดแต่เป็ นเพราะตราสิ นค้ามีชื่อเสี ยง
7.1.5 ผูจ้ ดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มควรมุ่งเน้นในเรื่ องของคุณค่าตราสิ นค้า ซึ่งอาจดาเนินการ
ในลักษณะของการสร้างคุณภาพตราสิ นค้าที่ถูกรับรู ้ อันเกิดจากการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารหรื อความรู ้สึกที่มีต่อตรา
สิ นค้า โดยการโปรโมทตราสิ นค้าให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั ตราสิ นค้ามากยิง่ ขึ้น
7.1.6 ควรสร้างความแตกต่างในแต่ละกลุ่มของสิ นค้าโดยตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
สร้างการรับรู ้ให้กบั กลุ่มผูบ้ ริ โภคว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
ทั้ง นี้ การด าเนิ น การดัง กล่ า ว จะท าให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ด การจดจา และส่ ง ผลให้ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ดความ
จงรักภักดีในตราสิ นค้าได้อีกในระยะยาว
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้งต่อไปอาจนาโมเดลที่พฒั นาขึ้นไปทดสอบกับบริ บทของลูกค้าในจังหวัด เพื่อให้ครอบคลุม
ในกลุ่มเป้ าหมายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อาจมีการศึกษาถึงทัศนคติของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อทาการ
เปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มยีห่ อ้ อื่นที่เป็ นคู่แข่ง
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หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษา (1) ระดับความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การ
ในบริ ษ ัท ผูใ้ ห้บ ริ การอาหาร (2) ระดับ ความเห็ น ต่ อ พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ใ นองค์ก ารของพนักงาน
(3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของพนักงาน โดย
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ พนักงานในบริ ษทั ผู ้
ให้บริ การอาหาร ในตาแหน่งผูป้ ฏิบตั ิงาน จานวน 100 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิเคราะห์แบบ ผลการวิจยั พบว่า (1) พนักงานบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การอาหารมีความ
คิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยนมีค่าเท่ากับ 3.38 (2) พนักงานมีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 3.94 ซึ่งผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า
บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
0.05
คาสาคัญ: บรรยากาศองค์การ และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ

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

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
องค์การ คื อ ระบบของกลุ่มกิ จกรรมที่ มีการประสานงานกันกับบุ คคลตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปและมี การ
ดาเนิ นการเพื่อจุดมุ่งหมายร่ วมกัน (Kinichi, A. & Williams, B., แปลโดย กิ่ งกาญจน์ วรนิ ทศั น์ และคณะ, 2552:
118) ดังนั้น การจัดองค์การ (Organizing) จึงเป็ นการจัดหน้าที่ในกระบวนการจัดการที่จะเป็ นการกาหนดวิธีการที่
องค์การจะทาการจัดสรรทรัพยากรขององค์การเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ตอ้ งการ พัชสิ รี ชมภูคา (2552 : 126) จน
ทาให้เกิดเป็ นบรรยากาศองค์การ ซึ่งเป็ นการรับรู ้ของพนักงานที่เกิดขึ้นจากความรู ้สึกที่มีต่อสภาพแวดล้อมในการ
ทางานภายในองค์การและเป็ นส่ วนหนึ่ งที่จะช่วยจูงใจพนักงานได้ (Stringer, 2002: 68 อ้างถึงใน กุลิสรา ภาณุ ช
ไพศาล, 2557: 17)
สาหรับหลักการพื้นฐานของการสร้างบรรยากาศองค์การนั้นได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย
ไว้ ดังเช่น (Likert, 1976 : 73 อ้างถึงใน บุญฑริ ก แจ้งเจริ ญกิจ, 2556 : 22-23) ได้กล่าวไว้วา่ บรรยากาศองค์การนั้น
มีองค์ประกอบ ได้แก่ การติดต่อสื่ อสารภายในองค์การ (Communication Flow) การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
(Decision Making Practices) การเอาใจใส่ ต่อพนักงาน (Concern for People) การมีอิทธิ พลในองค์การ (Influence
on Department) เทคโนโลยีที่ได้นามาใช้ในองค์การ (Technological Adequacy) และการสร้ างแรงจูงใจในการ
ทางาน (Motivation) และผลการศึกษาของ (Hay & McBer, 1995, อ้างถึงใน วิภาวี มหารักขกะ, 2550 : 37) กล่าว
ว่า องค์การที่มีประสิ ทธิภาพ คือ องค์การที่มีองค์ประกอบของบรรยากาศองค์การที่อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กขององค์การ คือ การปฏิบตั ิของพนักงานภายในสิ่ งแวดล้อมภายในองค์การ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน ไม่วา่ จะเป็ นการพูดคุย การแสดงความคิดสร้างสรรค์
การเรี ยนรู ้ภายในองค์การ การใช้บนั ทึกความจาและอื่น ๆ การวิจยั เพื่อตอบคาถามหรื อการทดสอบสมมติฐาน การ
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดเก็บข้อมูลและการทาความเข้าใจเทคนิคการทางานและพฤติกรรมการทางานของ
ฝ่ ายอื่น ๆ ในองค์การ สุ ธรรม รัตนโชติ (2552 : 62) ทั้งนี้ เราอาจจะรู ้จกั ว่า พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกขององค์การ
คื อ “Good soldier syndrome” (Organ, 1988) เป็ นพฤติ ก รรมของพนัก งานที่ แ สดงให้เ ห็ น ความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ
องค์การ และพฤติกรรมนี้ ไม่ได้เกิดการผลักดัน มีการทดลองศึกษาหลายครั้ง และผลแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกขององค์การในทางบวกจะทาให้องค์การนั้นมีผลผลิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและความพึงพอใจของ
ลูกค้าและลดค่าใช้จ่าย และลดอัตรการขาดงาน-ลาออก (Podsakoff, Whiting, Podsakoff & Blume, 2000)
เมื่อเรากลับมาพิจารณาในบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การอาหาร โดยมีนโยบายที่จะบริ การทางด้านอาหารที่เป็ นเลิศ
และในเวลากันก็มีจุดหมายที่ จะทาผลกาไรให้มากที่ สุด ทาให้บริ ษทั ต้องออกกฎเกณฑ์มากมาย เพื่อจะควบคุม
มาตราฐานตามที่บริ ษทั ตั้งไว้ หลายครั้งที่พนักงานไม่ได้ปฏิบตั ิตามเกณ์ที่ต้ งั ไว้ ขาดการสื่ อสารระหว่างกันและกัน
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ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่ งหลายพฤติกรรมทาให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ดังนั้น ทาให้ผศู ้ ึกษาถึงปั จจัย
ของบรรยากาศองค์การในบริ ษทั และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกองค์การที่ดี ซึ่งผูว้ จิ ยั หวังว่าจะรู ้ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น
เพื่อจะได้นามาปรับปรุ ง พัฒนาและส่ งเสริ มให้บรรยากาศองค์การให้ดีข้ ึน เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการให้บริ การที่
เป็ นเยีย่ มและคุณภาพที่เป็ นเลิศต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาหาระดับความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การในบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การอาหาร
2. เพื่อศึกษาหาระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของพนักงาน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของ
พนักงาน

3. ทฤษฏีและกรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ใช้แนวความคิดทฤษฏีของ Stinger (2002) ที่นามาให้ในการศึกษาบรรยากาศ
องค์การ ประกอบด้วย
1. ด้านโครงสร้าง
4. ด้านการได้รับการยอมรับ
2. ด้านมาตรฐาน
5. ด้านการสนับสนุน
3. ด้านความรับผิดชอบ
6. ด้านความยึดมัน่ ผูกพัน
ศีกษาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกองค์การที่ดี ตามแนงคิดของ Organ 1998 ประกอบด้วย
1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
4. พฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ
2. พฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ื่น
5. พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่
3. พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น
(George H. Litwin, and Robert A. Stringer, 1968, อ้ า งถึ ง ใน Serdar Öge and Pınar Erdogan) ได้ ใ ห้
ความหมายของบรรยากาศองค์การ คือ กลุ่มสภาพสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นการรับรู ้ทางตรงและทางอ้อมโดยบุคคบที่
อาศัยและทางานในสภาพแวดล้อมนั้นๆ และคาดว่ามี ผลต่อแรงจูงใจและพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ Stringer
(2001) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ คือ กลุ่มของคุณสมบัติของสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่ข้ ึนอยูก่ บั การรับรู ้
ร่ ว มกัน ของคนที่ ทางานในสภาพแวดล้อมและมี อิทธิ พ ลต่อแรงจู งใจของพนักงานและพฤติ ก รรม Bower &
Ostroff (2004) ได้ให้ความหมายของบรรยากาศองค์การว่า คือ การรับรู ้ร่วมกันของสิ่ งที่องค์การเป็ นอยู่ เช่น ในแง่
ของการปฏิบตั ิงาน, นโยบาย, ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน หรื อสิ่ งที่ทาอยูเ่ ป็ นประจา
ดังนั้น สามารถสรุ ปได้ว่าบรรยากาศองค์การคือสิ่ งแวดล้อมภายในที่ อยู่โดยรอบบุคลากรในองค์การ
ทั้งนี้ บรรยากาศองค์การจะส่ งผลต่อการรั บรู ้ ร่วมกันของพนักงานทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมและส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมของพนักงาน องค์การต่าง ๆ จะมีบรรยากาศองค์การ การดาเนินงานและจุดมุ่งหมายต่างกัน ซึ่งจะทาให้
มี เป้ าหมายหรื อผลการดาเนิ นงานที่ ตอ้ งการแตกต่างกันไปด้วย แต่ภายในองค์การจะมี บรรยากาศองค์การที่
คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีกลุ่มบุคคลที่ทางานร่ วมกัน ซึ่งจะต้องมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบตามความถนัด
ของแต่ละบุคคลในองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้องค์การประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
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แนวคิดของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การเริ่ มตั้งแต่ ค.ศ.1980 ที่ประเทศอเมริ กา โดย Organ
หรื อเราเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งในสมัยนั้นว่า “Good Soldier Syndrome” ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมการแสดงของพนักงานที่ มี
ผูกพันในองค์การ องค์กรที่ไม่สามารถอยูร่ อดได้หรื อประสบความสาเร็ จได้ ถ้าปราศจากสมาชิกที่ดี ที่มีพฤติกรรม
ในทางบวกของคนในองค์การแล้วทาให้เกิดการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งพฤติกรรมนี้ เกิดขึ้นเองโดยที่ ไม่
ร้องขอให้ทาอย่างเป็ นทางการ หรื อต้องอ้างถึงการให้รางวัล Sukhada Tambe (2014 ) และ (Dennis Organ, 1988,
อ้างถึง Min-Huei. Chien) ให้นิยามของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การว่าเป็ นพฤติกรรมของพนักงาน ที่
องค์การไม่ได้กาหนดไว้โดยตรงหรื ออย่างชัดเจน แต่พนักงานปฏิ บตั ิ ดว้ ยความเต็มใจ เป็ นพฤติกรรมที่ แสดง
ออกมาโดยไม่เกี่ยวกับระบบระบบการให้รางวัลอย่างเป็ นทางการ และพฤติกรรมนี้จะช่วยส่ งเสริ มการทางานที่มี
ประสิ ทธิภาพขององค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การ คือ พฤติกรรมของพนักงานที่ปฏิบตั ิซ่ ึ งอาจจะไม่เกี่ยวหรื อ
สัมพันธ์กบั เรื่ องงานหรื อหน้าที่ของพนักงานโดยตรง แต่พนักงานก็เต็มใจที่จะปฏิบตั ิหรื อทางานบางอย่างเพื่อจะ
อานวยความสะดวกให้แก่องค์การ Lee and Allen (2002) ดังนั้น พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การ จึ ง
หมายถึง พฤติกรรมของพนักงานที่ มีการปฏิ บตั ิงานด้วยความคิดสร้างสรรค์และมีความกระตือรื อร้น เป็ นการ
ปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจและยินดีที่จะทาเกินบทบาทหน้าที่ และการกระทานี้ ก่อเกิดประสิ ทธิ ภาพต่อองค์การ
ทั้งนี้พนักงานมีความคิดที่จะปฏิบตั ิเอง โดยหวังถึงรางวัลหรื อได้รับค่าตอบแทนใด ๆ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ บรรยากาศองค์ก ารที่ มี อิทธิ พลต่ อพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี ข อง
องค์การของบุ คลากรสานักงานอธิ การบดี มหาวิท ยาลัย มหิ ดล บุ ญ ฑริ ก า แจ้ง เจริ ญกิ จ (2556) พบว่า ระดับ
บรรยากาศองค์ก ารอยู่ใ นระดับ มาก ได้แ ก่ ความเป็ นอิ ส ระ ความอบอุ่ น และการให้ก ารสนับ สนุ น และการ
เปลี่ยนแปลง ส่ วนด้านที่ควรปรับปรุ ง คือ รางวัลตอบแทนและการยอมรับความขัดแย้ง ส่ วนระดับพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปฏิบตั ิบ่อยครั้งทุกด้าน และบรรยากาศองค์การด้านการ
เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การมากที่สุด
นอกจากนี้ ได้มีการทบทวนวรรณกรรมที่ได้ศึกษาของ ชนาพร ขันสาลี (2553) เรื่ อง พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความ
คิดเห็ นของพนักงานธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) สังกัดสานักงานพระรามสาม ที่ มีต่อพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน และศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ กที่ ดีขององค์การของพนักงาน พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสู ง บรรยากาศองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี และจากการ
ทดสอบสมมติฐานทางการวิจยั มีเพียงปั จจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่ องของตาแหน่งงาน
เท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ ในส่ วนของความคิดเห็น
ต่อบรรยากาศองค์การในทุกด้าน มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การใน
ภาพรวมทั้งหมด
นอกจากนี้ ได้ศึกษาเรื่ องผลงานวิจยั ของสฎาย ธี ระวณิ ชตระกูล (2547) ในเรื่ องการส่ งเสริ มพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิ กที่ ดีต่อองค์การสู่ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ในองค์การอย่างยัง่ ยืน กล่าวว่า พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การจะมีส่วนช่วยให้องค์การกับพนักงานมีการปรับตัวเข้าหาการมากขึ้น
ผลการวิจยั การทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว สามารถทาเป็ นกรอบแนวคิดได้ดงั ภาพประกอบ
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ตัวแปรตาม (Dependent variables)
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกองค์ การ
1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ
2. พฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ื่น
3. พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น
4. พฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ
5. พฤติกรรมความสานึกในหน้าที่
Organ (1988)

บรรยากาศองค์ การ
1. ด้านโครงสร้าง
2. ด้านมาตรฐาน
3. ด้านความรับผิดชอบ
4. ด้านการได้รับการยอมรับ
5. ด้านการสนับสนุน
6. ด้านความยึดมัน่ ผูกพัน
Stringer (2002)

บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของพนักงาน บริ ษทั ผู ้
ให้บริ การอาหาร

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การอาหาร ฝ่ ายปฏิบตั ิการ จานวนทั้งสิ้น 117
คน ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559 จึงใช้วิธีการคานวนขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro
Yamane, 1973, อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2548 : 79) โดยวิธีวดั ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95% ระดับความคลาด
เคลื่ อน 5% ได้ 91 คน ผูว้ ิจัยเพิ่มจานวนตัวอย่างปริ มาณ 10% ของขนาดตัวอย่าง จานวน 9 คน รวมเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ เท่ากับ 100 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ ง
ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม มีค่า เท่ากับ 0.846 แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่ วน ส่ วนแรก
เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับบรรยากาศองค์การ มี 24 ข้อ และส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีในองค์การ มี 15 ข้อ การวิจยั ครั้งนี้มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติซ่ ึ ง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบไปด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ได้แก่ ค่า T-test (Independent
sample t-test) F-Test หรื อ One way ANOVA และ Pearson Correlation

5. สรุ ปผลการวิจัย
ความคิดเห็นที่มีต่อบรรยากาศองค์การโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.38 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านพบว่า ด้านมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 3.83 รองลงมา ด้านการสนับสนุน มีค่าเฉลี่ย 3.62 ด้านความผูกพัน
มีค่าเฉลี่ย 3.48 ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.41 ด้านโครงสร้างและด้านการยอมรับ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากัน
2.96 ตามลาดับตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จานวนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นที่มีต่อบรรยากาศองค์การ
ระดับความคิดเห็น
บรรยากาศองค์ การ
X̅
S.D.
แปลผล
1. ด้านโครงสร้าง
2.96
0.62
เห็นด้วยปาน
กลาง
2. ด้านมาตรฐาน
3.83
0.38
เห็นด้วยมาก
3. ด้านความรับผิดชอบ
3.41
0.52
เห็นด้วยมาก
4. ด้านการยอมรับ
2.96
0.95
เห็นด้วยปาน
กลาง
5. ด้านการสนับสนุน
3.62
0.44
เห็นด้วยมาก
6. ด้านความผูกพัน
3.48
0.417
เห็นด้วยมาก
โดยรวม
3.38
0.38
เห็นด้ วยมาก

อันดับ
5
1
4
5
2
3

ความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.94
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมด้านการคานึ งถึงผูอ้ ื่น มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด 4.02 รองลงมา พฤติกรรมด้าน
การให้ความร่ วมมือ มีค่าเฉลี่ย 3.99 พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือเท่ากันกับพฤติกรรมด้านความสานึกใน
หน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 3.96 และพฤติกรรมด้านการอดทนอดกลั้นมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.78 ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของ
องค์การ
ระดับความคิดเห็น
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ขี ององค์ การ
อันดับ
X̅
S.D.
แปลผล
1. พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือ
3.96
0.40
เห็นด้วยมาก
3
2. พฤติกรรมด้านความสานึกในหน้าที่
3.96
0.58
เห็นด้วยมาก
3
3. พฤติกรรมด้านการอดทนอดกลั้น
3.78
0.47
เห็นด้วยมาก
4
4. พฤติกรรมด้านการคานึงถึงผูอ้ ื่น
4.02
0.45
เห็นด้วยมาก
1
5. พฤติกรรมด้านการให้ความร่ วมมือ
3.99
0.58
เห็นด้วยมาก
2
โดยรวม
3.94
0.36
เห็นด้ วยมาก
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
พบว่า บรรยากาศองค์การด้านโครงสร้างด้านมาตรฐาน ด้านความรับผิดชอบด้านการได้รับการยอมรับ ด้านการ
สนับสนุ น และด้านความผูกพัน พบว่า มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีในองค์การ โดยมีค่าค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์มีค่าตั้งแต่ 0.211 – 0.659 โดยที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01**และ 0.05* โดยด้าน
มาตราฐานมีค่าสัมสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์มีค่า 0.659** รองลงมาเป็ นด้านความยึดมัน่ ผูกพันมีค่าสัมสัมประสิ ทธิ์
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สหสัมพันธ์มีค่า 0.581** ด้านการได้รับการยอมรับมีค่าสัมสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์มีค่า 0.412** ต่อมาด้านด้าน
โครงสร้างมีค่าสัมสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์มีค่า 0.349** รองสุ ดท้ายคือ ด้านการสนับสนุนมีค่าสัมสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์มีค่า 0.288** และค่าค่าสัมสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์น้อยสุ ด คือ ด้านความรับผิดชอบ มีค่า 0.211*
แสดงค่าตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การ
พฤติกรรมการเป็ นสามชิกทีด่ ใี นองค์ การ
บรรยากาศองค์ การ
r
p-value
ด้านโครงสร้าง
0.349**
0.000
ด้านมาตรฐาน
0.659**
0.000
ด้านความรับผิดชอบ
0.211*
0.035
ด้านการได้รับการยอมรับ
0.412**
0.000
ด้านการสนับสนุน
0.288**
0.004
ด้านความยึดมัน่ ผูกพัน
0.581**
0.000
**ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

6. อภิปรายผล
จากการวิจยั ในเรื่ อง “บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การของ
พนักงาน บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การอาหาร” พบว่า พนักงานความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา ด้านการสนับสนุน ด้านความผูกพัน ด้าน
ความรับผิดชอบ ส่วนด้านโครงสร้างและด้านการยอมรับมีระดับความคิดเห็นคะแนนน้อยสุด
เมื่อเราพิจารณาโครงสร้างขององค์การเองที่ไม่มีความชัดเจนว่าใครเป็ นผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจอย่าง
เป็ นทางการเพราะบริ ษทั มีโครงสร้างแบบแบน (Flat Organization) โดยมีโครงสร้างของบริ ษทั อยู่ 3 ระดับ คือ
ระดับบริ หารสู งสุ ดมีเพียง 1 คน รองลงมาระดับบริ หาร มีท้ งั หมด 5 คน นอกนั้นเป็ นระดับปฏิบตั ิการ ซึ่ งระดับ
ปฎิบตั ิการบางตาแหน่งที่สาคัญจะมีผบู ้ งั คับบัญชาทางฝ่ ายบริ หารถึง 2 คน อย่าง เช่น พนักงานฝ่ ายบุคคลทางาน
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มีบงั คับบัญชาถึง 2 คนทั้งผูบ้ ริ หารฝ่ ายบุคคลกับฝ่ ายการเงิน นอกไปจากนี้ พนักงาน
บางคนทางานอยูต่ ่างจังหวัดมีบงั คับบัญชาอยู่กรุ งเทพ แต่พอมีปัญหาก็ปรึ กษาผูบ้ ริ หารที่อยูต่ ่างจังหวัด ณ ที่น้ นั
อาจจะทาให้เกิดผลการตัดสิ นใจที่ผิดพลาด หรื อการที่มีโครงสร้างแบบแบนเกินไปก็อาจจะทาให้เกิดความขัดแย้ง
ได้ง่าย และทาให้เกิดการดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่ทวั่ ถึงทาให้เกิดผลการบริ หารจัดการอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรใน
บางครั้ งแม้จ ะมี ร ายละเอี ย ดต าแหน่ ง งาน (Job Description) ก าหนดบทบาท หน้ า ที่ ผู ้บัง คับ บัญ ชา และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา แต่เมื่อมีการปฏิบตั ิหน้าที่จริ ง ก็ไม่เป็ นไปตามที่กาหนด เนื่ องจากปั จจัยประกอบหลายประเด็น
เช่น เมื่อพนักงานจัดของไม่สบาย และไม่มีคนแทน ก็จาเป็ นต้องให้พนักงานตาแหน่งอื่นมาปฏิบตั ิงานแทน หรื อ
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เมื่อมีปัญหาเรื่ องความประพฤติของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานสาขาต่างจังหวัด ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการซึ่งประจาอยู่ ณ
สถานที่น้ นั จะเป็ นผูแ้ ก้ไขโดยฝ่ ายบุคคลจะทราบเรื่ องเมื่อแก้ปัญหาไปบางส่วนแล้ว
ส่วนในด้านการยอมรับพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การอาหาร มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ซึ่งผูว้ จิ ยั พบว่า
1. เนื่องจากไม่มีความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบ และคลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริ ง จึงเป็ นเหตุ
ให้การชมเชย หรื อการยอมรับไม่เป็ นไปตามนโยบายซึ่ งถูกกาหนดขึ้นอย่างเป็ นทางการ โดยความเป็ นจริ งนั้น
ขึ้นอยูก่ บั การนาเสนอของหัวหน้าของแต่ละแผนก และความพึงพอใจของผูบ้ ริ หารระดับสูง
2. แม้วา่ จะมีการกาหนดนโยบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐาน และเกณฑ์การให้รางวัลแก่พนักงานที่
ปฏิ บตั ิยอดเยี่ยม แต่เมื่อยื่นผลการประเมินซึ่ งผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไปนั้น การตัดสิ นใจในขั้นสุ ดท้ายก็ข้ ึนอยูก่ บั
ความพึงพอใจของทีมผูบ้ ริ หาร โดยอาจไม่มีการอ้างอิงจากเกณฑ์ดงั กล่าว
3. นโยบาย, หลักเกณฑ์ หรื ออายุงาน ไม่มีผลต่อการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของ บุญฑริ ก แจ้งเจริ ญกิจ (2556) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง
องค์ประกอบจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในองค์การ เป็ นสิ่ งที่บุคลากรในองค์การสามารถรับรู ้ได้ท้ งั ทางตรง
และทางอ้อ มและเป็ นสิ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมของบุ ค ลากรในองค์ ก ารได้แ ละเป็ นสิ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ขององค์การนั้น ๆ ด้วยนอกจากนี้ยงั บรรยากาศองค์การยังสอดคล้องกับวิจยั เรื่ อง พฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ผลการวิจยั ของ ชนาพร ขันสาลี
(2553) ที่มีผลของบรรยกาศองค์การคล้ายกัน คือ ด้านโครงสร้างและด้านการได้รับการยอมรับ อยูใ่ นระดับปาน
กลาง และส่ วนด้าน ความยึดมัน่ ด้านการสนับสนุน และด้านมาตราฐาน อยูใ่ นระดับดี ผลการวิจยั มีลกั ษณะคล้าย
อาจจะเนื่องมาจากเป็ นธุรกิจการบริ การที่เหมือนกัน
จากทฤษฎี 2 Factors ของ Frederick Herzberg คือ การศึกษาถึงทรรศนะคติของคนที่มีต่อการทางาน เพื่อ
ทาให้คนมีความรู ้สีกที่ดี ลดความไม่พอใจในการทางน และช่วยในการเสริ มสร้างผลงานให้มาขึ้น โดยมี 2 ปั จจัย
คือ ด้านปั จจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) คือ เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในการทางานและเป็ นปั จจัยที่จะ
สามารถป้ องกันการเกิดความไม่พึงพอใจในการทางาน และ ด้านปั จจัยจูงใจ (Motivates Factors) คือ ปั จจัยที่การ
ทาให้เกิดความพอใจในการทางาน ประกอบด้วย ความสาเร็ จ การได้รับการยอมรับ ตัวงานที่ทา ความรับผิดชอบ
การได้รับการเลื่อนตาแหน่ง และ ความเจริ ญก้าวหน้า เราจะเห็นได้วา่ ด้านการยอมรับของบริ ษทั อยูใ่ นระดับปาน
กลาง อาจจะแสดงถึงความคิดของพนักงานยังไม่พอใจในงายอย่างแท้จริ ง ดังนั้น เราอาจจะต้องดึงด้าน Hygiene
Factors เข้ามาช่วยเช่น การปรับค่าจ้าง เมื่อพนักงานปฏิ บตั ิงานดี หรื อความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานให้เปิ ด
กว้างมากขึ้ น และมี นโยบายการบริ หารงานอย่างชัดเจนเมื่ อมี ปัจจัยเหล่านี้ อยู่แล้วก็จะเป็ นการง่ ายที่ จะจูงใจ
พนักงาน ส่งผลถึงพฤติกรรมในด้านบวกเพื่อให้ทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
จากการวิจยั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ พบว่าพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการ บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การ
อาหาร มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมด้านการคานึ งถึงผูอ้ ื่นมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดรองลงมา พฤติกรรมด้านการให้ความร่ วมมือ พฤติกรรมด้านการให้ความช่วยเหลือเท่ากันกับพฤติกรรมด้าน
ความสานึ กในหน้าที่ และพฤติกรรมด้านการอดทนอดกลั้นซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทั้งนี้ ผลงานวิจยั ครั้งนี้
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีในองค์การยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ สฎาย ธีระวณิ ชตระกูล (2547) ในเรื่ อง
การส่ งเสริ มพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การสู่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอย่างยัง่ ยืน กล่าวว่า
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พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การจะมีส่วนช่วยให้องค์การกับพนักงานมีการปรับตัวเข้าหาการมากขึ้น
จากทฤษฎี ของ Organ จะทาให้เกิ ดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์การและตัวพนักงาน พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของ
องค์การเป็ นปั จจัยหลักสาคัญในการกาหนดพฤติกรรมตามบทบาทที่ดีของพนักงาน ดังนั้น ควรมีการส่งเสริ มโดย
การให้รางวัลทางสังคมแก่พนักงานผูม้ ีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดี และพัฒนาพฤติกรรมให้แก่พนักงาน ทั้งนี้
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีในองค์การนั้น ต้องปฏิ บตั ิกบั พนักงานตามแบบทฤษฎี Y ของ (McGregor, 1960,
อ้างถึงใน โชคชัย อาษาสนา)โดยที่พนักงานนั้นมีความขยัน มีความสามารถ ผูบ้ ริ หารควรสร้างแรงจูงใจโดยการ
สร้างสรรค์สถานการณ์ที่จะทาให้สมาชิกมีความรู ้สึกรับผิดชอบ มีความท้าทาย สร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
เชิงบวก เพื่อธารงค์พนักงานมีพฤติกรรมที่ดีต่อองค์การและเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การต่อไป
นอกจากนี้ งานวิจยั บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณี ศึกษา
บริ ษทั ให้บริ การอาหาร ยังสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ชนาพร ขันสาลี (2553) ศึกษาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดี
ขององค์การของพนักงานธนาคาร กรุ งเทพ จากัด (มหาชน) พบว่า ความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การในทุกด้าน
มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การในภาพรวมทั้งหมด

7. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษา บรรยากาศองค์การที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การ กรณี ศึกษา
บริ ษทั ให้บริ การอาหาร ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. บรรยากาศองค์การ ด้านโครงสร้ าง ควรจะมี โครงสร้างไม่แบนราบจนเกิ ดไป เพราะผูบ้ ริ หารไม่
สามารถที่ดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างทัง่ ถึง นอกจากนี้ บริ ษทั ควรจะมีโครงสร้างที่แน่ชดั และระบุไปอย่างชัดเจน
มา พนักงานตาแหน่ งไหนควรจะขึ้นตรงกับใคร ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ซึ่ งทาให้พนักงานไม่เกิ ดการสบสนในภาวะ
หน้าที่และผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจควรจะมีการเพิม่ ระดับ Job Grade หรื อ ระดับสายบังคับบัญชา ขนาดของการควบคุม
เป็ นการกาหนดจานวนของผูอ้ ยู่ใต้การบังคับบัญชา ภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของหัวหน้าคนหนึ่ งๆ ให้
เหมาะสม เพื่อจะเป็ นแรงจูงใจในเรื่ องการเติบโตในสายงาน หรื อ เกิดการผลักดันให้พนักงานได้พฒั นาศักยภาพ
ความสามารถ เพื่อที่จะขยับขึ้นไปอยูใ่ นตาแหน่งที่สูงกว่า องค์การจะได้มีโอกาศวาง Career Path ให้พนักงานที่มี
ความสามารถ
ในส่ วนของ Job description ควรจะระบุให้แน่นอนในส่ วนของเนื้ องาน ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูใ้ ต้บงั คัญ
ชาเพื่อให้ทราบถึงชนิ ด ประเภท ของเขตและลักษณะของงาน ทาให้ทราบถึงช่องทางการติดต่อสื่ อสารและการ
ไหลของข้อมูลรวมทั้งตาแหน่งที่ตอ้ งรับผิดชอบและตัดสิ นใจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ช่วยในการประสานกิจกรรมต่างๆ ในการทางานงานทั้งในระดับบุคคล ระหว่างทีมงาน แผนก และฝ่ ายงานต่างๆ
2. บรรยากาศองค์การ ด้านการยอมรับ เริ่ มจากผูบ้ ริ หารควรจะมีความยุติธรรมต่อพนักงาน ควรมีระบบ
กฏเกณ์การให้รางวัลอย่างชัดเจน และนามาปฏิบตั ิใช้ ผูบ้ ริ หารควรพิจารณาส่งเสริ มให้พนักงานมีการยอมรับเมื่อ
ผลงานที่ดี เช่น พนักงานมีในหน่วยงานมีระบบการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งสาหรับพนักงานที่มีผลงานที่ดีที่สุด นา
ข้อต่อไปนี้ มาพิจารณาเช่น อายุงานและประสบการณ์ ผลงานที่ผ่านมา ศักลภาพในการทางาน และพฤติกรรม มา
ใช้เป็ นเกณท์ประเมิ นในกการปรั บเงิ นเดื อ น โบนัส และ การเลื่ อนขั้นต่ าแหน่ ง และผูบ้ ริ หารสู งสุ ดเองก็ตอ้ ง
ยอมรับกับผลประเมินที่ออกมา และยุติธรรมที่จะปฏิบตั ิหลักเกณท์ที่ได้กาหนดไว้
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การส่ งเสริ มโดยการให้รางวัลแก่พนักงานผูม้ ีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี รู ปแบบการให้รางวัลตอบ
แทนจะมีผลต่อแรงจูงใจและขวัญกาลังใจต่อพนักงาน คุณลักษณะของรางวัลตอบแทนที่จะมอบให้แก่พนักงานที่
ทางานผลงานให้เกิดผลและมีคุณค่า ของรางวัลควรจะมีลกั ษณะ มีคุณค่าสาหรับผูไ้ ด้รับ จะต้องเป็ นสิ่ งที่พนักงาน
ต้องการจะได้รับอย่างมาก ดังนั้นบริ ษทั ควรจะศึกษาความต้องการของพนักงานเสี ยก่อน เพื่อให้การเสนอรางวัล
ตอบแทนเกิดผลดีที่สุด
- มีความเป็ นธรรม เป็ นสิ่ งที่ เขาได้รับมีความคุม้ ค่ากับสิ่ งที่ เขาได้ลงทุนลงแรง และมีความเป็ นไปได้
ความสามารถที่จะไขว่คว้าให้ถึงเป้ าหมายในการทางานที่ต้ งั ไว้
- มีความยืดหยุน่ ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของพนักงานได้ และสอดคล้องกับความต้องการและ
มีคุณค่ามากที่สุดในสายตาของพนักงาน ซึ่งรางวัลไม่จาเป็ นต้องเป็ นเงินเสมอไป เช่นการยกย่องการเป็ นพนักงาน
ดีเด่น โดยการประกาศให้ทุกคนในบริ ษทั รับทราบ เพื่อยกย่องชื่นชมในความพยายามของพนักงาน และเพื่อเป็ น
แบบอย่างแก่พนักงานคนอื่น ๆ ว่าเขาก็มีโอกาสอย่างนี้ เช่นกัน ซึ่ งการที่ พนักงานมีความรู ้ สึกเป็ นที่ ยอมรั บใน
องค์การก็จะทาให้เป็ นการพัฒนาพฤติกรรมให้แก่พนักงาน เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจใน
สิ่ งที่ทาดี เมื่อพนักงานมีการรับรู ้ในแง่บวกต่อองค์การก็จะเกิดความรู ้สึกผูกพันกับองค์การ
จากการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรศึ ก ษาปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก าร กรณี ศึ ก ษา บริ ษ ัท
ให้บริ การอาหาร เพื่อนามากาหนดแนวทางการบริ หารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ
2. ควรเปลี่ ย นวิธี การเก็บรวบรวมข้อ มูล จากแบบสอบถาม เป็ นการสอบถามแบบเชิ งลึ กเพื่อให้ไ ด้
รายละเอียดที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ABSTRACT
The purpose of this research in order to study level of personal factors affecting performance efficiency
and the relationship between core competencies and performance efficiency. Questionnaires were used to collect
data. The sample size in this research was 480 employees of Gusto Rubber Wood. The analyzed statistics were
frequency, percentage, average, standard deviation. t-test, F-test (one way ANOVA) and pearson correlation
coefficient. The results showed that personal factors as follows gender, educational level, department affecting
performance efficiency and core competency relating to performance efficiency.
KEYWORD: Competency, Efficiency

บทนา
“ทุนมนุษย์” (Human Capital) คาที่เป็ นที่นิยมในกลุ่มผูบ้ ริ หารในช่วงเกือบ 10 ปี ที่ผา่ นมา และมีความรุ นแรง
มากขึ้ นในการให้คุณค่ากับทรั พยากรของบริ ษทั ที่ ได้ชื่อ “พนักงาน” ในสภาวะแวดล้อมที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วในปั จจุบนั ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม ส่ งผลให้องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญ
กับสภาวะการแข่งขันในธุ รกิ จที่รุนแรงมากขึ้น พนักงานนับเป็ นทรัพยากรหลักอันมีค่าที่ มีผลต่อภาวะกาไร-ขาดทุน
ของบริ ษทั การบริ หารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสาคัญต่อทุกบริ ษทั เป็ นอย่างมาก เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงาน
ได้สาเร็ จตามเป้ าหมายของบริ ษทั พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกด้วย สมรรถนะ หรื อ Competency ไม่ใช่
เรื่ องใหม่ในวงการงานทรัพยากรมนุษย์ สานักงาน ก.พ.ได้เริ่ มศึกษาและนาแนวคิดเรื่ องสมรรถนะมาใช้กบั ข้าราชการ
ไทยมาตั้งแต่ปี 2542 โดยสรุ ปการปรับใช้สมรรถนะในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่ อง
สมรรถนะของข้าราชการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 โดยพบว่าการนาโมเดลสมรรถนะ (Competency Model) มาใช้ใน
องค์กรจะช่วยให้การบริ หารทรั พยากรมนุ ษ์มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ผลของการศึ กษายังพบอี กว่าเมื่ อนาหลักการ
สมรรถนะไปปรับใช้ในหลายส่ วนงานของงานทรั พยากรมนุ ษย์จะมีผลทาให้ผลสาเร็ จของงานนั้นสู งขึ้ น (เอกสาร
ประกอบการสัมมนา, สานักงาน ก.พ., 2548, น.1 – 5) ซึ่งผลสาเร็ จของงาน หรื อ ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานนั้นเป็ น
สิ่ งที่ทุกบริ ษทั ต้องการจากพนักงานทุกคน เพราะเมื่อพนักงานทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้วย่อส่ งผลต่อกาไรของ
บริ ษทั ที่เพิ่มขึ้นด้วย
บริ ษทั กัสโต้ รับเบอร์ วูด จากัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 บริ ษทั ฯดาเนิ นธุรกิจเกี่ยวกับไม้แปรรู ป, ไม้บิ้วอิน ไม้
ประตู และไม้บนั ได ซึ่ งใช้ในธุรกิจก่อสร้าง, ตกแต่งภายใน และเฟอร์ นิเจอร์ ตั้งต่ปี 2554 บริ ษทั ฯได้มีการพัฒนาช่ อง
ทางการขยายตลาดอย่างต่อเนื่ อง มีการสั่งซื้ อรถขนส่ งขนาด 6 ล้อ 10 ล้อ และ 22 ล้อ เพิ่มขึ้นตามลาดับ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่ มากขึ้ นของลูกค้า นั่นทาให้บริ ษทั ฯ ต้องเพิ่มกาลังการผลิ ตด้วยเช่ นกัน ทาให้จากปี 2554 - ปี 2558
บริ ษทั มีความต้องการพนักงานที่เพิ่มสู งขึ้น 100% จาก 230 คน ณ ธันวาคม 2553 เป็ น560 คน ณ มิถุนายน 2558 (ฝ่ าย
ทรัพยากรมนุษย์, มิ.ย. 2558) การขยายตัวอย่างก้าวกระโดดนี้หากไม่มีการเตรี ยมรับมืออย่างเหมาะสมอาจไม่ใช่โอกาสที่
ดีในการดาเนินการธุรกิจ เพื่อให้มนั่ ใจในคุณภาพของพนักงานที่ตอ้ งรับเข้ามาเป็ นจานวนมาก บริ ษทั ฯ จึงเริ่ มใช้วิธีการ
คัดเลือกพนักงานโดยอิงสมรรถนะหลักของบริ ษทั และนาเอาหลักการสมรรถนะเข้าสู่การดูแลและพัฒนาพนักงานอย่าง
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เป็ นระบบ ทาให้ผศู ้ ึกษามุ่งศึกษาถึงความสัมพันธ์ของระดับสมรรถนะหลักของพนักงานที่ มีกบั ประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั กัสโต้ รับเบอร์วดู๊ ดีไซน์ จากัด

กรอบแนวคิดทฤษฎี
การวิจัยครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยใช้แนวคิ ดทฤษฎี สมรรถนะของ David C. McClelland ร่ วมกับการศึ กษาแนวคิ ด
เกี่ ยวกับองค์ประกอบของประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ ปี เตอร์ สัน และโพวแมน (Plowman & Peterson,
1989, p. 325)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ได้ศึกษา เกี่ ยวกับงานวิจยั ของสมรรถนะหลักและประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิงาน พบว่า อนุ รักษ์ สันติโชค (2555) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงาน กรณี ศึกษา หจก. ซิสเท็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ บิวซิเนส พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา รายได้ และ
ระยะเวลาการทางานที่ แตกต่างกัน จะมี ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานโดยรวมแตกต่างกันซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ปิ โตรเคมี ของ จันทร์ นภา วงศ์ศรี
ภูมิเทศ และ ณกมล จันทร์ สม (2555) พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นสถานภาพ การศึกษา ระยะเวลาการ
ปฏิ บัติงานและรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อระดับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติงานของพนักงานที่
แตกต่างกัน และ สนัน่ สันหลี (2555) ได้ศึกษาเรื่ องสมรรถนะตามตาแหน่งงานกับประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า สมรรถนะตามตาแหน่งงาน
ที่แตกต่างกัน ของเจ้าหน้าที่คดีพิเศษและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของแสงทอง แป้ นประโคน และคณะ (2558)
ศึกษาเรื่ อง สมรรถนะการปฏิบตั ิงานของนายช่างโยธาองค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตจังหวัดนครพนม พบว่า
สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของ นายช่างโยธา องค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตจังหวัดนครพนม โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการบริ การที่ ดี ด้านการยึดมัน่ ในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม ด้านการทางานเป็ นทีม และ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยพบว่า นายช่างโยธา ที่มี
ประเภทบุคลากรต่างกัน จะมีสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว สามารถทาเป็ นกรอบแนวคิดได้ดงั ภาพประกอบ 1
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ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. สถานะภาพ
3. อายุ
4. ระดับการศึกษา
5. แผนก
6. ตาแหน่งงาน
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- คุณภาพของงาน
- ปริ มาณงาน
- เวลา
- ค่าใช้จ่าย
(Plowman & Peterson,1989)

สมรรถนะหลัก (Core Competency)
- มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน
- การทางานเป็ นทีม
- การทางานอย่างเป็ นระบบ
(David C. Mcclellend 1993)

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลักของพนักงาน บริ ษทั กัสโต้ รับเบอร์ วูดดีไซน์ จากัด
2. เพือ่ ศึกษาระดับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั กัสโต้ รับเบอร์ วูดดีไซน์ จากัด
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน

สมมติฐานในการศึกษา
1. ปั จจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ สถานะภาพ อายุ ระดับการศึกษา แผนก ตาแหน่งงาน ที่แตกต่างกันมี
ผลให้ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานพนักงาน บริ ษทั กัสโต้ รับเบอร์ วูด จากัดแตกต่างกัน
2. ระดับสมรรถนะหลักมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานพนักงาน บริ ษทั กัสโต้ รับ
เบอร์ วูดดีไซน์ จากัด
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ( Quantitative Research) ซึ่งได้เก็บข้อมูลการวิจยั ในระหว่าง เดือน
เมษายน ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานของบริ ษทั กัสโต้ รับเบอร์ วูด
ดี ไซน์ จากัด จานวน 560 คน (ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์, สิ งหาคม 2559) การเลื อกกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ ใช้ใน
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้พิจารณาจากตารางเลขสุ่ม ของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ความคลาดเคลื่อนที่ 0.01 จากจานวน
ประชากรที่ 500 คน ดังนั้น ขนาดของตัวอย่างจากตารางได้เท่ากับ 476 คน และเพื่อป้ องกันความผิดพลาดจาก
การตอบแบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์ จึงได้ทาการสารองแบบสอบถามเพิ่มอีก 4 ชุด รวม แบบสอบถามทั้งสิ้น
480 ชุด เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง นามากาหนดขอบเขตเนื้ อหาแบบสอบถาม โดยจาแนกออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้ ส่ วนที่ 1 เป็ น
แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยคาถามเกี่ ยวกับ เพศ สภานภาพ อายุ
ระดับการศึกษา แผนกที่ สังกัด ตาแหน่ งของการทางาน ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามสมรรถนะหลักของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ประกอบด้วยคาถามเกี่ ยวกับ การมุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน การทางานเป็ นทีม และการทางานอย่างเป็ นระบบ
จานวน 15 ข้อ ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงาน ประกอบด้วย คุ ณภาพของงาน
ปริ มาณงาน เวลา ค่าใช้จ่าย จานวน 20 ข้อ
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึ กษา แล้วไปทดลองใช้ (Try out) จานวน 30 ชุด เพื่อ
น ามาค านวณหาค่ าความเชื่ อมันของแบบสอบถาม ด้วยค่ าสัมประสิ ทธิ อ ัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
Coeffieient)ได้เท่ากับ 0.819 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และใช้สถิ ติ t-test, F-test (ANOVA) และสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Correlation) การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื อจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ไปยังบริ ษทั กัสโต้ รับเบอร์ วูดดีไซน์
จากัด เพื่อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บ รวบรวมข้อมูลกับพนักงานของบริ ษทั กัสโต้ รับเบอร์ วูดดี ไซน์ จากัด
อัตราการตอบกลับคืน ร้อยละ 100 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด

สรุ ปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 266 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.40 เพศหญิง จานวน 214 คน คิด
เป็ นร้อยละ 44.60 และมีสถานะภาพโสด จานวน 264 คน คิดเป็ นร้อยละ 55 สมรส จานวน 118 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 24.60 หม้ายหรื อหย่า จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.40 มีอายุเฉลี่ย 28 ปี อายุนอ้ ยที่ 18 ปี มากที่สุด 52 ปี
เมื่อแบ่งกลุ่มแล้วพบว่าส่ วนใหญ่อายุอยูใ่ นช่วง 18 – 22 ปี จานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.70 อายุในช่วง 23 –
27 ปี จานวน 123 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 25.60 และจบการศึ กษาระดับมัธยมศึ กษาตอนต้น จานวน 423 คิ ดเป็ น
ร้อยละ 88.10 ปฏิบตั ิงานอยูแ่ ผนกผลิตจานวน 427 คน คิดเป็ นร้อยละ 89 ตาแหน่งพนักงาน 440 คิดเป็ นร้อยละ
91.70
ระดับสมรรถนะหลัก ด้านมุ่งเน้นคุณภาพของงานภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.23 โดยการ
สามารถวิเคราะห์และพัฒนาวิธีการปฏิบตั ิงานของตนเองให้มีคุณภาพมากขึ้นได้อยูใ่ นระดับสู งที่สุด อยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ส่ วนข้อคาถามอื่นๆอยูใ่ นระดับปานกลางทั้งสิ้ น เมื่อทาการตรวจสอบการกระ
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จายของข้อมูลโดยพิจารณาจากค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.46 – 1.04 โดยพบว่า การ
ทราบเกณฑ์การวัดผลคุณภาพการทางานของตนเอง มีค่าการกระจายข้อมูลกว้างที่สุด มีค่าอยูท่ ี่ 1.04
ระดับสมรรถนะหลัก ด้านการทางานเป็ นทีมมีภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.31 โดยทุกข้อ
คาถามแปลผลได้อยูใ่ นระดับ ปานกลางทั้งสิ้ น โดยการมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่ตนเองมีต่อบริ ษทั มี
คะแนนสู งที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 เมื่อทาการตรวจสอบการกระจายของข้อ มูลโดยพิจารณาจากค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.46 – 1.14 โดยพบว่า การมีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ที่ตนเองมีตอ่
บริ ษทั มีค่าการกระจายข้อมูลกว้างที่สุด มีค่าอยูท่ ี่ 1.14
ระดับสมรรถนะหลัก ด้านการทางานอย่างเป็ นระบบมีภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.13 โดย
ทุกข้อคาถามแปลผลได้อยูใ่ นระดับ ปานกลางทั้งสิ้น โดยการสามารถตอบข้อถามจากผูอ้ ื่นเรื่ องขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ของตนเองได้มีคะแนนสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 เมื่อทาการตรวจสอบการกระจายของข้อมูลโดยพิจารณาจาก
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.49 – 1.08 โดยพบว่า เข้าใจระบบการทางานของบริ ษทั มีค่า
การกระจายข้อมูลกว้างที่สุด มีค่าอยูท่ ี่ 1.08
ระดับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ด้านคุณภาพของงานภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.28
โดยข้อคาถามที่กล่าวว่า ผลงานของท่านเป็ นที่พอใจของหัวหน้างาน ได้อยูใ่ นระดับสู งที่สุด อยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ข้อคาถามอื่นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อทาการตรวจสอบการกระจายของข้อมูลโดย
พิจารณาจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.50 – 1.16 โดยข้อคาถามที่กล่าวว่า ผลงานของ
ท่านมีคุณภาพสูงกว่า เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามวิชาชีพ มีค่าการกระจายข้อมูลกว้างที่สุด มีค่าอยูท่ ี่ 1.16
ระดับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ด้านปริ มาณงานภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.22 โดย
ข้อคาถามที่กล่าวว่า องค์การกาหนดเป้ าหมายด้านปริ มาณงานไว้อย่างเหมาะสมแล้ว เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลงานใน
อดี ต ได้อยู่ในระดับสู งที่สุด อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 ข้อคาถามอื่นอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อทาการตรวจสอบการกระจายของข้อมูลโดยพิจารณาจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง
0.56 – 1.17 โดยข้อ ค าถามที่ ก ล่ า วว่า องค์ก ารก าหนดเป้ าหมายด้า นปริ ม าณงานไว้อ ย่า งเหมาะสมแล้ว เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับผลงานในอดีต มีค่าการกระจายข้อมูลกว้างที่สุด มีค่าอยูท่ ี่ 1.17 อีกด้วย
ระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ด้านเวลา ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.22 โดยข้อ
คาถามที่กล่าวว่า ท่านสามารถปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ โดยใช้เวลาน้อยกว่าในอดีต ได้อยูใ่ นระดับสูงที่สุด อยูใ่ นระดับ
เห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 ข้อคาถามอื่นอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อทาการตรวจสอบการกระจายของข้อมูล
โดยพิจารณาจากค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่ามี ค่าอยู่ระหว่าง 0.49 – 1.07 โดยข้อคาถามที่ กล่าวว่าท่าน
สามารถปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ โดยใช้เวลาน้อยกว่าในอดีต มีค่าการกระจายข้อมูลกว้างที่สุด มีค่าอยูท่ ี่ 1.07
ระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน ด้านค่าใช้จ่าย ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.12 โดย
ทุ กข้อคาถามอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อทาการตรวจสอบการกระจายของข้อมูลโดยพิจารณาจากค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) พบว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.43 – 0.98 โดยข้อคาถามที่กล่าวว่า ในการทางานท่านสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายให้กบั องค์การได้ เช่น ปิ ดไฟเมื่อเลิกใช้งาน ฯลฯ มีค่าการกระจายข้อมูลกว้างที่สุด มีค่าอยูท่ ี่ 0.98
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ สถานะภาพ อายุ ระดับการศึกษา แผนก ตาแหน่งงาน ที่
แตกต่างกันมีผลให้ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานพนักงาน บริ ษทั กัสโต้ รับเบอร์ วูด จากัด แตกต่างกัน พบว่า
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เพศ (t = -4.078) วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา (t = -2.867) ฝ่ าย (t = -2.878) ที่ ต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ ระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บตั ิงานที่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สถานภาพ อายุ และตาแหน่ งที่ ต่างกัน มีระดับ
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 2 ระดับ สมรรถนะหลัก มี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง าน พบว่า
สมรรถนะหลัก ด้านการมุ่งเน้นคุณภาพของงาน (r = .285) ด้านการทางานเป็ นทีม (r = .501) มีความสัมพันธ์กบั
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และการทางานอย่างเป็ นระบบ (r = .115) มี
ความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
จากการวิจยั “ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักและประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั กัสโต้ รับเบอร์ วูดดีไซน์ จากัด” สามารถอภิปรายผล ดังนี้
สมรรถนะหลัก หรื อ สมรรถนะทัว่ ไปนี้ เป็ นคุณสมบัติภายในตัวพนักงานที่ ตอ้ งมีไว้เพื่อให้สามารถ
ทางานให้องค์กรบรรลุความสาเร็ จได้ โดยบริ ษทั กัสโต้รับเบอร์ วูดดีไซน์ จากัด กาหนดสมรรถนะหลัก 3 ประการ
คือ การมุ่งเน้นคุณภาพของงาน การทางานเป็ นทีม และการทางานอย่างเป็ นระบบ จากการศึกษาพบว่า สมรรถนะ
ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ งอาจเกิ ดจากการผสมกันระหว่างพนักงานเดิ ม และพนักงานใหม่ที่ผ่านการ
คัดเลื อกแบบมี เกณฑ์สมรรถนะหลักมาอาจมี คุณลักษณะทั้ง 3 ประการอยู่ในระดับ สู ง แต่พนักงานเดิ มอาจมี
คุณลักษณะทั้ง 3 ประการอยูใ่ นระดับปานกลาง ถึงต่าเมื่อนาผลมาคานวนรวมกันทาให้ผลระดับสมรรถนะอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน เป็ นเหมือนความสาเร็ จในการดาเนิ นกิ จการให้กา้ วไปข้างหน้า และ
สามารถบรรลุเป้ าหมายต่างๆที่องค์กรตั้งไว้ โดยผลการศึกษาพบว่าระดับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานทั้งด้าน
คุณภาพของงาน ปริ มาณงาน เวลาและค่าใช้จ่ายอยูใ่ นระดับปานกลางทั้งสิ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการงานวิจยั ของ ว่า
ที่ ร้อยตรี สนั่น สันหลี (2555) ที่ พบว่า เจ้าหน้าที่ คดี พิเศษและพนักงานสอบสวนคดี พิเศษมีประสิ ทธิ ผลในการ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลางทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านคุณภาพของงาน ด้านปริ มาณผลงาน และด้านความทันเวลา ที่
ผลการศึกษามีความสอดคล้องกันอาจข้อคาถามซึ่ งเป็ นคาถามเชิงบวกทั้งสิ้ น และคงไม่มีผตู ้ อบแบบสอบถามใด
ยอมรับการทางานที่ไม่ได้คุณภาพ หรื อผิดพลาดของตนเอง ทาให้การศึกษาเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิใน
หลายงานวิจัยจะพบว่าประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บัติงานของพนักงานทั้งภาครั ฐและเอกชนมักจะอยู่ในระดับ
ปานกลาง
จากการศึกษา พบว่า สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย การมุ่งเน้นคุณภาพของงาน การทางานเป็ นทีม การ
ทางานอย่างเป็ นระบบ มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ศุภมิตร พินิจการ (2552 : 101 – 105) โดยศึกษากับนักบัญชีกรมสรรพสามิตพบว่า มีสมรรถนะ
หลักมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการทางาน ดังนั้น ใน การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลของการทางาน
นักบัญชีกรมสรรพสามิตต้องตระหนักถึง สมรรถนะหลัก ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิดความรู ้ ทักษะ ความสามารถและ
คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดการปฎิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากงานวิจัยในครั้งนี้
ผลการศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนาผลการวิจยั ไปใช้เพื่อพัฒนา
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ดังนี้
1. ควรกาหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานให้ชดั เจน เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าใจและปฏิบตั ิ ได้
ตามที่บริ ษทั ได้ต้ งั เป้ าหมายไว้
2. บริ ษทั ควรคานึ งถึ งการวางแผนบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ดว้ ยสมรรถนะอย่างจริ งจัง เนื่ องจากผล
การศึ กษาที่ พบว่าสมรรถนะหลักและประสิ ทธิ ภาพการทางานมีความสัมพันธ์กนั ดังนั้น หากระบบสมรรถนะ
(Competency) ของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์มีประสิ ทธิ ภาพย่อมจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของบริ ษทั
ด้วย
3. บริ ษทั ควรสื่ อสารเป้ าหมายของบริ ษทั ให้พนักงานได้รับทราบโดยทัว่ กันเพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจ
ตรงกันในทิศทางที่บริ ษทั ต้องการจะเดินหน้าต่อไป

ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างมรรถนะกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานเพิ่มในบริ ษทั อื่นๆ
เพื่อจะได้ขอ้ มูล ที่หลากหลายธุรกิจมาศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
2. ควรศึ ก ษาวิจัย ระหว่า งสมรรถนะกับ ตัว แปรอื่ น ๆ เช่ น ความจงรั ก ภัก ดี ต่ อ องค์ก ร เพื่ อ ขยายผล
ความสัมพันธ์ของสมรรถนะกับปั จจัยอื่นๆที่หลากหลายและมีผลต่อการดาเนินกิจการอีกด้วย
3. ควรศึกษาเรื่ องการประเมินผลการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับระดับประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานหรื อไม่ อย่างไร เพื่อสะท้อนภาพควาเมป็ นจริ งในการทางานของพนักงาน
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ งแนวทางการพัฒ นาศัก ยภาพโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศฝั่ ง อ่ า ว จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศฝั่งอ่าวไทย และเพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพโลจิ สติกส์ การท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศฝั่ งอ่าวไทย จังหวัดนครศรี ธรรมราชเพื่อให้สามารถ
รองรับการท่องเที่ยวที่ดีมากขึ้น โดยสอบถามข้อมูลจากนักท่องเที่ยว จานวน 400 ชุด และสัมภาษณ์หน่ วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน และผูป้ ระกอบการ จานวน 8 ราย ซึ่ งมีพ้ืนที่ 3 อาเภอ คือ อาเภอท่าศาลา อาเภอสิ ชล อาเภอขนอม
พบว่า จากการแจกแบบสอบถามนักท่ องเที่ ย วมี ระดับความคิ ดเห็ นมากที่ สุด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่ งดึ งดู ดใจ
(  = 4.43,S.D.=0.35)ด้านสถานที่(  = 4.36,S.D.= 0.43)ด้านบุคลากร(  = 4.30,S.D.= 0.47) และด้านการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม (  = 4.28,S.D.=0.36)ตามลาดับ และนักท่องเที่ยวมีระดับความคิดเห็นมาก 4 ด้าน ได้แก่ การไหลทาง
กายภาพ(  =4.19,S.D.=0.40)การไหลทางข้อมู ล ข่ า วสารกายภาพ(  =4.18,S.D.=0.42) ด้านการให้บ ริ การ
(  = 4.15,S.D.=0.34) และการไหลทางการเงิน (  = 4.13,S.D.= 0.33) ตามลาดับ ซึ่งสิ่ งที่ตอ้ งมีการปรับปรุ งเป็ น
ลาดับแรกคือ การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารให้มีความทัว่ ถึง นักท่องเที่ ยวสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายและ
ถูกต้อง รองลงมาคือ ต้องการให้มีความพร้อมด้านสาธารณูปการ มีสถานที่จาหน่ายสิ นค้า ของฝาก ของที่ระลึกที่
เป็ นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่เพียงพอ และจากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และผูป้ ระกอบการ
พบว่า หน่วยงานภาครัฐให้ความสาคัญด้านการไหลทางกายภาพมาก โดยมีการปรับปรุ งถนนหนทาง ป้ ายบอกทาง
น้ าประปา ไฟฟ้ าให้ครอบคลุมทัว่ ถึงแหล่งท่องเที่ยว ส่ วนผูป้ ระกอบการก็มีความพร้อมของห้องพัก สิ่ งอานวย
ความสะดวก การให้บริ การ และข้อเสนอแนะถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศฝั่ง
อ่าวไทย จังหวัดนครศรี ธรรมราชนั้น ทั้งนักท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และผูป้ ระกอบการ ได้มองไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ ต้องมีการพัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอยูเ่ สมอ เพื่อให้การเดินทางเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ยวมี
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ความสะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัย พร้ อมทั้งมี การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ ยวใหม่ๆ การจัดกิ จกรรมการ
ท่องเที่ยวตลอดเวลา เหล่านี้เป็ นการกระตุน้ การท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยว ซึ่งต้องมีการสร้าง
ความร่ วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และผูป้ ระกอบการในพื้นที่ต่อไป
คาสาคัญ : โลจิสติกส์การท่องเที่ยว, การไหลทางกายภาพ, การไหลทางข้อมูลข่าวสาร, การไหลทางการเงิน

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

1.บทนา
โลจิ สติ กส์ และโซ่ อุปทาน(Logistic & Supply Chain) เป็ นหลักการบริ หารจัดการแบบประสานความ
ร่ วมมือกันระหว่างกิ จกรรมต่างๆ ทาให้การไหลของนักท่องเที่ยวไม่มีขอ้ ผิดพลาดตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงปลายทาง
และเกิ ด ความพอใจสู ง สุ ด ซึ่ ง ความส าคัญ ของโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว คื อ การจัด รู ป แบบการเดิ น ทางให้
นักท่องเที่ยวเกิดความสะดวก รวดเร็ ว และถึงที่หมายโดยปลอดภัย สร้างความประทับใจแก่นกั ท่องเที่ยว พร้อมทั้ง
มีการประสานงานระหว่างกิจกรรมในโซ่อุปทานของธุรกิจ ทั้งในส่วนของภาครัฐ/เอกชน ผูป้ ระกอบการในพื้นที่
858

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

อันจะนาไปสู่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั การบริ การ ซึ่ งเมื่อกล่าวถึงปั จจุบนั การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศของ
จังหวัดนครศรี ธรรมราชได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลายและได้รับความสนใจจากประชาชนในท้องถิ่นจึ งเกิด
ความกระตือรื อร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศโดยจังหวัดนครศรี ธรรมราชได้มีการ
สารวจแหล่งท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศที่ มีอยู่อย่างมากมายมาจัดการให้เกิ ดความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ ยวเชิง
นิเวศที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรี ธรรมราชการท่องเที่ยวเชิงนิเวศฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ อาเภอขนอม อาเภอท่า
ศาลา อาเภอสิ ชล นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ จะเป็ นคนในพื้นที่ และคนในจังหวัดใกล้เคียง สถานที่ ท่องเที่ยวยังไม่
เป็ นที่ รู้จกั ของนักท่องเที่ยวจากถิ่นอื่น และชาวต่างชาติ ซึ่ งการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวฝั่ งอ่าวไทย ควร
ได้รับการพัฒนา ปรับปรุ งเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้พฒั นาไปสู่การตัดสิ นใจในการเลือกสถานที่น้ นั ๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดความประทับใจ ความพอใจแก่ผทู ้ ี่มาท่องเที่ยว ซึ่ งส่ งผลให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน สามารถช่วย
ในการจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อ มไม่ ให้เสื่ อมโทรมอย่า งรวดเร็ ว และการตื่ นตัวในการอนุ รักษ์
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของคนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง
ดังนั้นจากคากล่าวข้างต้นให้ความสาคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยวนั้นควรจะ
มีการวางแผน การควบคุม และการจัดการที่ดี รวมทั้งการที่จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นก็ยอ่ มส่งผลกระทบต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งการจัดการที่ดีควรคานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่และควรทราบศักยภาพโล
จิสติกส์การท่องเที่ยวในแต่ละแห่งเพื่อสามารถนามาใช้เป็ นแนวทางในการส่งเสริ มซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาการ
ท่ องเที่ ยวอย่างยัง่ ยืนต่อไปผูว้ ิจัยจึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิ สติกส์ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศฝั่งอ่าวไทย จังหวัดนครศรี ธรรมราช

2.วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1.เพื่อศึกษาศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศฝั่งอ่าวไทย จังหวัดนครศรี ธรรมราช
2.เพื่ อ หาแนวทางการพัฒ นาศั ก ยภาพโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศฝั่ ง อ่ า วไทย จั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช
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3.ทฤษฎี และกรอบแนวคิด
-สภาพทัว่ ไปของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดนครศรี ธรรมราช
-แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-การศึกษา

-อาชีพ
-รายได้

โลจิสติกส์ การท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ
มีองค์ ประกอบโลจิสติกส์ ดังนี้
-ด้านการไหลทางกายภาพ
-ด้านการไหลทางข้อมูลข่าวสาร
-ด้านการไหลทางการเงิน
-ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-ด้านการให้บริ การ
-ด้านสิ่ งดึงดูดใจ
-ด้านบุคลากร
-ด้านสถานที่

ศักยภาพโลจิสติกส์
การการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศฝั่งอ่าวไทย

แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ โ ล จิ ส ติ ก ก า ร
ท่องเที่ยวเชิงนิ เวศฝั่งอ่าวไทย
จั ง หวั ด นครศรี ธรรมราช
เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์
ประสิ ท ธิ ภ าพอย่า งยัง่ ยืน ใน
แหล่งท่องเที่ยวสู่ ชุมชน

ผู้เกีย่ วข้ อง
-นักท่องเที่ยว
-หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
-ผูป้ ระกอบการ/เจ้าของธุรกิจ

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิด

4.วิธีการดาเนินงานวิจัย
4.1.ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสม (Mixed Method) ซึ่ งใช้วิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research)
และวิธีวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative research) ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ ยวที่ เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่อาเภอท่าศาลา อาเภอสิ ชล และอาเภอขนอม โดยการแจกแบบสอบถามแก่นกั ท่องเที่ยว จานวน
400 ชุด ด้วยวิธีการสุ่ มแบบบังเอิญ และสัมภาษณ์เชิ งลึ กหน่ วยงานภาครั ฐ/เอกชน และผูป้ ระกอบการในพื้นที่
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แหล่งท่องเที่ยว จานวน 8 ราย ด้วยวิธีการสุ่ มแบบเจาะจงในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 3 อาเภอ คือ อาเภอท่า
ศาลา อาเภอสิ ชล และอาเภอขนอม
4.2.การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบผสม (Mixed Method) ซึ่ งใช้วิธีวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative research)
และวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ดังต่อไปนี้
การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) ซึ่ งมีการแจกแบบสอบถามแก่นกั ท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยว จานวน 400 ชุด โดยใช้วธิ ีการสุ่มแบบบังเอิญกับนักท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งข้อมูลออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับองค์ประกอบศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศฝั่งอ่าวไทยจังหวัด
นครศรี ธรรมราช โดยกาหนดกรอบเนื้อหาครอบคลุมประเด็นศักยภาพที่ศึกษา 8 ด้าน ได้แก่
-ด้านการไหลทางกายภาพ
-ด้านการไหลทางข้อมูลข่าวสาร
-ด้านการไหลทางการเงิน
-ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
-ด้านการให้บริ การ
-ด้านสิ่ งดึงดูดใจ
-ด้านบุคลากร
-ด้านสถานที่
มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประเมินค่ามีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด เพื่อเป็ นข้อมูลเสนอแนะแนวทางการวางแผนพัฒนาศักยภาพโลจิ
สติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศฝั่งอ่าวไทย จังหวัดนครศรี ธรรมราช
การวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่ งมีการสัมภาษณ์เชิ งลึกกับหน่ วยงานภาครัฐ/เอกชน และ
ผูป้ ระกอบการ โดยการสุ่มแบบเจาะจง เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริ งการท่องเที่ยว ดังนี้
1.การสั ม ภาษณ์ มี โ ครงสร้ า ง ซึ่ งศึ ก ษาข้อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกับ การพัฒ นาศัก ยภาพ
โลจิ สติกส์การท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศฝั่ งอ่าวไทย โดยสัมภาษณ์หน่ วยงานภาครัฐและเอกชน และผูป้ ระกอบการที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ขอ้ มูล มาทาการวิเคราะห์เชิงพรรณาของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่อไป
2.การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม ซึ่ งศึกษาโดยการเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในการพูดคุย
แลกเปลี่ยน การลงพื้นที่ศึกษาบริ บทแหล่งท่องเที่ยว จะทาให้ได้รายละเอียด ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนมากขึ้น

861

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ดังที่กล่าวมาข้างต้นการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็ นการดาเนินการเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
เชิงลึกมากขึ้น และทราบถึงประเด็นที่น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง ในการสัมภาษณ์ผวู ้ จิ ยั มีการนัด
หมายโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และผูป้ ระกอบการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนให้ได้
ข้อเท็จจริ ง
ผูศ้ ึกษาดาเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.ศึ ก ษาค้น คว้า แนวคิ ด ทฤษฏี จ ากเอกสาร บทความ และรายงานการวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
ท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ การจัดการโลจิ สติ กส์ และโซ่ อุปทาน พร้ อมทั้งศึ กษาวิธีการสร้ างแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.นาแนวคิดที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
3.เสนอแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เพื่อขอคาแนะนาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
4.นาแบบสอบถามมาทาการตรวจสอบความเที่ยงตรง
แบบสอบถาม
1.นาแบบสอบถามฉบับร่ างที่สร้างเสร็ จแล้วเสนอผูท้ รงคุณวุฒิ จากนั้นผูว้ ิจยั นาแบบสอบถาม
กลับมาแก้ไขปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ
2.นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุ งแก้ไขและผ่านการพิจารณากลัน่ กรองจากผูท้ รงคุณวุฒิ
เพื่อตรวจสอบความสมบรู ณ์และความครอบคลุมของเนื้อหา
แบบสัมภาษณ์
1. น าแบบสั ม ภาษณ์ ฉ บับ ร่ า งที่ ส ร้ า งเสร็ จ แล้ว เสนอผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ จากนั้น ผู ้วิ จัย น าแบบ
สัมภาษณ์กลับมาแก้ไขปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ
5.ทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือ โดยนาแบบสอบถามที่สร้างเสร็ จแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา จานวน 30 คน และนาข้อมูลที่ได้จากการ
ทดสอบมาใช้คานวณหาค่าความเชื่อ (Reliability) เท่ากับ 0.95
6.นาแบบสอบถามวิเคราะห์ หาค่าความเชื่ อมัน่ โดยการคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach Coefficient Alpha) โดยมีค่าความเชื่อมัน่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.67 สาหรับนาไปสร้าง
แบบสอบถามเพื่อทดลองเก็บข้อมูลกับนักท่องเที่ยว
7.นาแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
8.นาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และนาผลที่ได้มาเป็ นแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเทียวเชิงนิเวศฝั่งอ่าวไทย จังหวัดนครศรี ธรรมราช
9.สรุ ปผลที่ได้จากการวิเคราะห์
10.จัดทารายงานการวิจยั ฉบับสมบรู ณ์
4.3.วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลทุ ติยภูมิ (Secondary data) จากการศึ กษาเอกสาร ตารา บทความ หนังสื อของการ
ท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ เว็บไซต์การท่องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย การท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศ กรมส่ งเสริ มการท่องเที่ ยว
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รวมถึงงานวิจยั การท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อใช้
ประกอบงานวิจยั ครั้งนี้
เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) จากการศึ กษาข้อมูลภาคสนาม โดยแจกแบบสอบถาม
จานวน 400 ชุด แก่นกั ท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ ด้วยวิธีการสุ่ มแบบบังเอิญกลุ่มตัวอย่าง และ
สัมภาษณ์เชิ งลึกหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผูป้ ระกอบการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว จานวน 8 ราย ด้วยวิธีสุ่มแบบ
เจาะจงกลุ่มตัวอย่าง

5.สรุ ปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (  ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีต่อ
องค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศฝั่งอ่าวไทย จังหวัดนครศรี ธรรมราชโดยภาพรวม
องค์ ประกอบของโลจิสติกส์ การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
S.D. ระดับความคิดเห็น

1. ด้านการไหลทางกายภาพ

4.18 0.42

2. ด้านการไหลทางข้อมูลข่าวสาร
3. ด้านการไหลทางการเงิน
4.ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. ด้านการให้บริ การ
6. ด้านสิ่ งดึงดูดใจ
7. ด้านสถานที่
8. ด้านบุคลากร
รวม

4.13
4.19
4.28
4.15
4.43
4.36
4.30
4.25

0.33
0.40
0.36
0.34
0.35
0.43
0.47
0.20

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศฝั่งอ่าว
ไทย จังหวัดนครศรี ธรรมราช จานวน 400 ชุดโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.25 , S.D.= 0.20) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านสิ่ งดึงดูดใจ (  = 4.43 , S.D.= 0.35) มีระดับความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสถานที่ (  = 4.36 , S.D.= 0.43) มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มากที่ สุด ด้านบุคลากร (  = 4.30 , S.D.= 0.47) มีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับมากที่ สุด ด้านการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม (  = 4.28 , S.D.= 0.36) มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด ด้านการไหลทางการเงิน (  =
4.19 , S.D.= 0.40) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านการไหลทางกายภาพ (  = 4.18 , S.D.= 0.42) มี
ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ด้านการให้บริ การ (  = 4.15 , S.D.= 0.34) มีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ
มาก และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการไหลทางข้อมูลข่าวสาร (  = 4.13 , S.D.= 0.33) มีระดับ
ความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก จากการสัมภาษณ์ หน่ วยงานภาครั ฐ/เอกชน และผูป้ ระกอบการ ทั้ง 8 ราย พบว่า
หน่ วยงานภาครั ฐให้ความสาคัญด้านการไหลทางกายภาพมาก โดยมี การปรับปรุ งถนนหนทาง ป้ ายบอกทาง
น้ าประปา ไฟฟ้ าให้ครอบคลุมทัว่ ถึงแหล่งท่องเที่ยว ส่ วนผูป้ ระกอบการก็มีความพร้อมของห้องพัก สิ่ งอานวย
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ความสะดวก การให้บริ การ และข้อเสนอแนะถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศฝั่ง
อ่าวไทย จังหวัดนครศรี ธรรมราชนั้น ทั้งนักท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และผูป้ ระกอบการ ได้มองไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ ต้องมีการพัฒนาการข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอยูเ่ สมอ เพื่อให้การเดินทางเข้าสู่ แหล่งท่องเที่ยวมี
ความสะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัย พร้ อมทั้งมี การประชาสัมพันธ์ การท่ องเที่ ยวใหม่ๆ การจัดกิ จกรรมการ
ท่องเที่ยวตลอดเวลา เหล่านี้เป็ นการกระตุน้ การท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยว ซึ่งต้องมีการสร้าง
ความร่ วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และผูป้ ระกอบการในพื้นที่ต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับ (เถกิงศักดิ์
ชัยชาญ, 2555) พบว่า การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวให้ดีข้ ึน กลุ่ม หน่วยงาน ผูป้ ระกอบการต้อง
มองไปในทางเดียวกัน ซึ่ งการทาให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวต้องมีการเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัย และการรวมกลุ่มของบุคคลหรื อหน่วยงานเพื่อทาหน้าที่และบทบาทต่าง ๆ
กัน การจัดการประชุมประชาคมด้านโลจิสติกส์ท้ งั ในและนอกชุมชน การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดเวลา มี
หน่ วยงานที่ มีหน้าที่ รับผิดชอบด้านนี้ โดยตรง และมี การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ ยวใหม่ ๆ มี งบประมาณ
สนับสนุนเพิ่มขึ้น

6.ข้ อเสนอแนะ
1. เพื่ออานวยความสะดวกให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวได้ง่ายนั้น จะต้องมีความสะดวก ปลอดภัย ซึ่ง
ต้อ งมี ก ารพัฒ นาถนนหนทางเพื่ อ ให้เ ข้า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว การให้ ข ้อ มู ล แก่ นัก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง ส่ ว นของการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อออนไลน์ในรู ปแบบกิจกรรมจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริ มอย่างต่อเนื่องทั้งช่วง
เทศกาล และไม่เป็ นเทศกาลเพื่อกระตุน้ การท่องเที่ยว ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว และตัวบุคคลในพื้นที่อย่างเต็มที่
การทาแผนป้ ายบอกทางให้ชดั เจน เข้าใจง่ายและมีเพียงพอ ร่ วมทั้งมีระบบขนส่ งมวลชนที่รองรับนักท่องเที่ยว
สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้
2. การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ผูป้ ระกอบการ ชุมชนในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยว
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างส่ วนประสมการส่ งเสริ ม
การตลาด คุณภาพบริ การ และคุณค่าตราสิ นค้าของคลินิกเสริ มความงาม ในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นตัวแทนของลูกค้าผูม้ ีประสบการณ์ในการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม จานวน 300 ราย ซึ่ งได้จาก
การสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานโดยใช้
สถิติเชิ งพรรณนา และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง ความ
เชื่ อมัน่ เชิ งโครงสร้ างของมาตรวัดยู่ระหว่าง 0.753-0.944 และมี ค่าความแปรปรวนเฉลี่ ยที่ ถูกสกัดได้ระหว่าง
0.693-0.895 ผลการวิจยั พบว่า โมเดลที่พฒั นาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 180.85,
df = 95, CFI =0.96, RMSEA =0.044, SRMR=0.041) โดยส่วนประสมการส่งเสริ มการตลาด สามารถมีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อคุณค่าตราสิ นค้า โดยในกรณี ที่มีอิทธิ พลทางตรงมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.74
นอกจากนี้ ยังพบว่าคุณภาพบริ การสามารถทาหน้าที่เป็ นตัวแปรส่งผ่าน และสามารถมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
คุณค่าตราสิ นค้า โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.69 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ส่วนประสมการส่งเสริ มการตลาด คุณภาพบริ การ คุณค่าตราสิ นค้า
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ABSTRACT
The purpose of this research was to develop a causal relationship model between the promotion mix,
service quality and brand equity of the Beauty Clinic in Muang District, Songkhla Province. The sample consisted
of 300 cases of the customer. The sample selected by multi-stage sampling. The five-point Likert scales
questionnaires were used as a research instrument. The basic data were analyzed by descriptive statistics and the
goodness of fit of the model was analyzed by Structural Equation Modeling (SEM). The reliability of the construct
was 0.753-0.944, and 0.693-0.895 for the average variance extracted. The model had a good fit with the empirical
data (2 = 180.85, df = 95, CFI =0.96, RMSEA =0.044, SRMR=0.041). The promotion mix had both direct and
indirect effect on brand equity. In the case of the promotion mix had direct effect on brand equity, the effect size
was 0.74. Furthermore, it was found that the service quality had direct positive effects on brand equity with the
effect size 0.69 at significant level .05
KEYWORDS: Promotion Mix, Service Quality, Brand Equity

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญต่อรู ปร่ าง หน้าตา ผิวพรรณ รวมทั้งบุคลิกภาพที่ดูดี เพื่อช่วยสร้าง
ความมัน่ ใจเพิ่มขึ้น ทาให้ความนิยมในการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามเพิ่มมากขึ้น โดยใช้บริ การตั้งแต่ผมจรด
เท้า เช่น การทาผม ทาเล็บ นวดหน้า นวดตัว รักษาสิ ว ดูแลผิวพรรณ ไปจนถึงการทาศัลยกรรมตกแต่ง กล่าวได้วา่
การใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม ถือเป็ นกิจกรรมสาคัญของคนในยุคปัจจุบนั ส่งผลให้คลินิกเสริ มความงาม เปิ ด
ให้บริ การตามแหล่งชุมชน รวมทั้งตามศูนย์การค้าต่างๆ เป็ นจานวนมาก ทาให้มีการใช้ส่วนประสมการส่ งเสริ ม
การตลาดกันมากขึ้น เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั และยอมรับในคุณภาพการให้บริ การของคลินิกเสริ มความงาม
จะเห็ น ได้ว่า การเติ บ โตของธุ ร กิ จ คลิ นิ ก เสริ ม ความงาม มี ก ารขยายตัว อย่า งมากตามพฤติ ก รรมที่
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากใช้กลยุทธ์การส่งเสริ มการตลาด เพื่อสร้างตราสิ นค้าให้คนรู ้จกั เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมองเห็น
ว่า มี คุ ณ ค่ า เป็ นตราที่ ผูบ้ ริ โ ภคมี ทัศนคติ ที่ดี ต่อ คุ ณ สมบัติ ของสิ น ค้า และชื่ น ชอบตราสิ น ค้า นั้น ซึ่ ง กลยุทธ์น้ ี
กลายเป็ นวิธีการให้คลินิกใหม่ๆ นิยมนามาใช้ ถึงแม้จะมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาอยูต่ ลอดเวลา แต่ผบู ้ ริ โภคไม่ค่อยให้
ความสาคัญเรื่ องราคามากนัก เพราะมองเรื่ องการบริ การเป็ นสาคัญ นอกจากนั้น ยังมีการแบ่งแยกกันในเรื่ องของ
ระดับราคาการรักษาแต่ละครั้งที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะมีช่องว่างด้านราคาที่แตกต่างกันประมาณร้อยละ 30-40 โดย
มีวิธีบริ การที่แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่คลินิกนั้นเลือกเจาะกลุ่มลูกค้า รวมทั้งในเรื่ องของยาที่ใช้
ในคลิ นิก มี หลายๆ รู ปแบบรวมกัน มี ท้ งั มาจากการพัฒนาสู ตรของแพทย์ เพื่อใช้ในคลิ นิกให้มีความเชื่ อ ถื อ
(ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2551)
จากบทบาทและความสาคัญของตัวแปรส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด คุณภาพบริ การ และคุณค่า
ตราสิ นค้าของสถานความงามดังกล่าว งานวิจัยฉบับนี้ จึงสนใจศึ กษาความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุระหว่างตัวแปร
ดังกล่าว โดยเลือกศึ กษาในบริ บทของคลินิกเสริ มความงาม ในพื้นที่ อาเภอเมือง จัง หวัดสงขลา เพราะปั จจุบนั
ธุรกิจเสริ มความงามในพื้นที่ดงั กล่าวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง เพื่อวิเคราะห์ขนาดอิทธิ พลของตัวแปรเหล่านั้น
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สาหรั บใช้เป็ นข้อมูลในการประกอบการวางแผน การตัดสิ นใจในการปรั บปรุ ง และพัฒนาส่ วนประสมการ
ส่ งเสริ มการตลาด เพื่อกาหนดแนวปฏิ บตั ิและกลยุทธ์สาหรับการรับรู ้คุณภาพบริ การของลูกค้าให้สูงขึ้น และ
เชื่อมโยงกับคุณค่าตราสิ นค้าต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ และวิเคราะห์ ขนาดอิทธิ พ ลของส่ วนประสมการส่ งเสริ ม
การตลาด และคุณภาพบริ การ ที่มีต่อคุณค่าตราสิ นค้าของคลินิกเสริ มความงาม ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ นาเสนอเส้นทางอิทธิ พลระหว่างตัวแปรแฝง (Latent Variables) พร้อมทั้ง
การวัดตัวแปรแฝงเหล่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ส่ วนประสมการส่ งเสริมการตลาด (Promotion Mix)
ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นเครื่ องมื อสาหรั บการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่ งการ
ส่งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง การผสมผสานของความพยายามในการเริ่ มต้นการขายทั้งหมด เพื่อสร้าง
ช่ องทางการส่ งผ่านข้อมูลและการชักชวน เพื่อให้สามารถขายสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อประชาสัมพันธ์แนวคิด
ขณะที่การสื่ อสารเกิดขึ้นผ่านองค์ประกอบต่างๆ ของส่ วนประสมทางการตลาด การสื่ อสารส่ วนใหญ่ของคลินิก
กับตลาดเกิดขึ้นตามโปรแกรมการส่ งเสริ มการตลาดที่ได้รับการวางแผนอย่างรอบคอบและอยูภ่ ายใต้การควบคุม
เครื่ องมือพื้นฐานที่มีการใช้งานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการสื่ อสารของคลินิกมักจะได้รับการอ้างอิงว่าเป็ นส่วน
ประสมการส่งเสริ มการตลาด (Promotion Mix)
องค์ ป ระกอบของส่ ว นประสมการส่ ง เสริ มการตลาด ได้ แ ก่ การโฆษณา (Advertising),การ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) และการส่ งเสริ มการขาย (Sales
Promotion) นอกจากนั้นในปั จจุบนั นักการตลาดสมัยใหม่ยงั ได้เพิ่ม การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หรื อ
การตลาดแบบโต้ต อบอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet Interactive Marketing) เป็ นองค์ป ระกอบหลัก ของการส่ ง เสริ ม
การตลาด เพื่อใช้สื่อสารกับตลาดเป้ าหมาย โดยองค์ประกอบแต่ละส่ วนถูกมองเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารการตลาด
แบบบู ร ณาการ ที่ มี บ ทบาทหน้า ที่ แ ตกต่ า งกัน ไปในแต่ ล ะโปรแกรมการสื่ อ สารการตลาด โดยมี รู ป แบบที่
หลากหลายและจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป (ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2550) โดยงานวิจยั ฉบับนี้ นาแนวคิด
ดังกล่าวมาใช้ในการวัดตัวแปรแฝงส่วนประสมการส่งเสริ มการตลาด ซึ่งวัดใน 5 มิติหรื อองค์ประกอบ ตามกรอบ
แนวคิดการวิจยั (แผนภาพที่ 1)
จากงานวิจยั ของโชติกา วงศ์วริ าช (2557) พบว่า ส่วนประสมการส่งเสริ มการตลาด มีอิทธิพลทางตรงต่อ
คุณค่าตราสิ นค้า โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.207 (p < 0.05) เช่นเดี ยวกับงานวิจยั ทิ ฆมั พร เพทราเวช
(2559) พบว่า อิทธิพลจากส่วนประสมการส่งเสริ มการตลาดในมุมมองของผูบ้ ริ โภคมีผลต่อคุณภาพบริ การ โดยมี
ค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.807 (p < 0.05)
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(2) คุณภาพบริการ (Service Quality)
คุณภาพบริ การ คือ การรักษาระดับการให้บริ การที่เหนื อกว่าคู่แข่งขัน โดยเสนอคุณภาพการให้บริ การ
ตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริ การที่ลูกค้าต้องการจะได้จากประสบการณ์ในอดีต
จากการพูดปากต่อปาก ฯลฯ การบริ หารคุณภาพการให้บริ การ (Managing Service Quality) เป็ นการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างการบริ การที่คาดหวัง และบริ การที่ได้รับ ถ้าบริ การที่ได้รับต่ากว่าความคาดหวัง ลูกค้าจะรู ้สึกว่าบริ การ
ไม่ได้คุณภาพ แต่ถา้ บริ การที่ได้รับสู งกว่าความคาดหวัง ลูกค้าจะรู ้สึกว่าบริ การที่ได้รับมีคุณภาพ ซึ่ งคุณภาพการ
บริ การก็จะได้มาตรฐาน โดยมีนักวิจยั ได้คน้ พบตัวกาหนดคุณภาพของบริ การที่ มีความสาคัญ ได้แก่ (1) ความ
น่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) ซึ่ ง เป็ นความสามารถในการบริ ก าร ท าให้ม ั่นใจในบริ การที่ ไว้ว างใจได้ และถู กต้อง
แน่ นอน (2) ความเต็มใจและความพร้อม (Responsiveness) ซึ่ งเป็ นความเต็มใจช่วยเหลือลูกค้าและเตรี ยมความ
พร้อมในการบริ การ (3) การรับประกัน (Assurance) ซึ่งเป็ นความรู ้ และความสุภาพของลูกจ้าง และความสามารถ
ของลูกจ้างในการถ่ายทอด ความเชื่อถือ และความเชื่อมัน่ (4) การเอาใจใส่ (Empathy) ซึ่ งเป็ นการจัดหา ดูแล เอา
ใจใส่เฉพาะราย แก่ลูกค้าทุกราย และ (5) การสัมผัสได้ (Tangibles) ซึ่งเป็ นการปรากฏของสิ่ งอานวยความสะดวก
ทางวัตถุ เครื่ องมื อ บุ คลากร วัตถุทางการสื่ อสาร (ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541) โดยงานวิจัยฉบับนี้ นา
แนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการวัดตัวแปรแฝงคุณภาพบริ การออกเป็ น 5 มิติหรื อองค์ประกอบ ตามกรอบแนวคิดการ
วิจยั (แผนภาพที่ 1)
จากงานวิจยั ของเบญชญา อภิมหาโชคโภคิน (2555) พบว่า คุณภาพบริ การมีอิทธิ พลทางตรงต่อคุณค่า
ตราสิ นค้า โดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิ ทธิ พลเท่ ากับ 0.144 (p < 0.05) เช่ นเดี ยวกับงานวิจัยของชนากานต์ เจริ ญชัย
และปวีณา คาพุกกะ (2556) ซึ่ งพบว่า คุณภาพบริ การมีอิทธิ พลต่อคุณค่าตราสิ นค้า โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล
เท่ากับ 0.400 (p < 0.05)
(3) คุณค่ าตราสินค้ า (Brand Equity)
คุณค่าตราสิ นค้า คือ ตราหรื อยีห่ อ้ ของสิ นค้าหรื อบริ การที่ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคมองเห็นว่ามีคุณค่า เป็ นตรา
ที่ ผูบ้ ริ โภคมี ทัศนคติ ความเชื่ อ ที่ ดีต่อ คุ ณ สมบัติของสิ นค้า มี ค วามชื่ น ชอบในตราสิ นค้า ซึ่ ง จะนาไปสู่ ความ
จงรักภักดีในสิ นค้าและตราสิ นค้านั้น (ธวัชชัย สุวรรณสาร, 2555)
จากงานวิจยั ของนทสรวง ภัทรอนุชิตกุล (2557) กล่าวว่าท่ามกลางกระแสการแข่งขันอย่างเสรี ในโลกยุค
ปั จจุบนั แนวคิดเรื่ องคุณค่าตราสิ นค้า นับว่าเป็ นแนวคิดที่มีความสาคัญและได้รับความสนใจเป็ นอย่างมากทั้งจาก
กลุ่มนักวิชาการและนักวิชาชี พด้านการสื่ อสารการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็ นจานวนมาก ทั้งนี้
เนื่ องจากรู ปแบบการแข่งขันในปั จจุบนั มิได้จากัดอยู่เพียงการแข่งขันในระดับคุณภาพสิ นค้าหรื อการให้บริ การ
เท่านั้นเพราะความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ทาให้สินค้าและบริ การต่างๆ ในปั จจุบนั มีลกั ษณะที่แตกต่างกันน้อย
มากหรื อแทบจะไม่แตกต่างกันเลย ดังนั้นรู ปแบบการแข่งขันสมัยใหม่จึงเปลี่ยนรู ปแบบมาแข่งขันกันในตราสินค้า
โดยจากแนวคิดจากงานวิจยั ของเอกรัตน์ ลตวรรณ์ (2543) วัดคุณค่าตราสิ นค้าจาก 3 มิติ คือ คุณภาพที่ ถูกรั บรู ้
(Perceived Quality) การรู ้จกั ตราสิ นค้า (Brand Awareness) และการเชื่อมโยงความคิดเกี่ยวกับตราสิ นค้า (Brand
Associations) จากแนวคิ ดดังกล่าวผูว้ ิจยั จึ ง เลื อกมาใช้ 2 มิ ติ คื อ การรู ้ จักตราสิ นค้า และการเชื่ อมโยงความคิด
เกี่ยวกับตราสิ นค้า เนื่องจากคุณภาพที่ถูกรับรู ้น้ นั สามารถวัดได้ในด้านคุณภาพการให้บริ การอยูแ่ ล้ว
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ผลจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น สามารถกาหนดสมมติฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่างๆ และพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดของการวิจยั ได้ดงั นี้
H1: ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่ อคุณภาพการบริ การ
H2: ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่ อคุณค่ าตราสิ นค้ า
H3: คุณภาพการบริ การ มีอิทธิ พลทางตรงเชิ งบวกต่ อคุณค่ าตราสิ นค้ า
ความน่าเชื่ อถือ

การโฆษณา

คุณภาพ
การบริ การ

H1

การประชาสัมพันธ์
การส่ งเสริ มการขาย

การรับประกัน
การเอาใจใส่

ส่ วนประสมการ
ส่ งเสริ มการตลาด

H3

การขายโดยบุคคล
การตลาดทางตรง

ความเต็มใจและความ
พร้อม

H2

คุณค่าตรา
สิ นค้า

การสัมผัสได้
การรู้จกั ตราสิ นค้า

การเชื่อมโยงความคิด
เกี่ยวกับตราสิ นค้า

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนของลูกค้าผูม้ ีประสบการณ์ในการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงามในอาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา โดยกาหนดขนาดหรื อจานวนตัวอย่างเท่ากับ 300 ราย ซึ่ งจานวนตัวอย่างดังกล่าวพิจารณาโดยใช้
เกณฑ์ของ Jackson (2003) ที่เสนอว่าอัตราส่ วนระหว่างจานวนตัวอย่างและตัวแปรสังเกตได้ควรจะเท่ากับ 20 ต่อ
1 และใช้เกณฑ์ของ Hair, et al. (2010) ที่เสนอว่าควรพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ ที่ตอ้ งการประมาณค่าในโมเดล
และต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 5-10 คน ต่อ 1 ค่าพารามิเตอร์ (อนุวตั สงสม, 2559)
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
จากกรอบแนวคิ ด ในการวิจัย ตามแผนภาพที่ 1 การวิจัย ครั้ งนี้ ประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง (Latent
Variables) ซึ่ ง ก าหนดสัญ ลัก ษณ์ เ ป็ นรู ปวงกลม ซึ่ ง ถู ก วัด จาก 12 ตัวแปรสัง เกตได้ (Observed Variables) โดย
กาหนดสัญลักษณ์เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยม
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4.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถามและพฤติกรรมเกี่ ยวกับการใช้บริ การคลินิกเสริ มความงาม ข้อคาถามเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) และตอนที่ 2-4 เป็ นข้อคาถามเกี่ ยวกับการวัดตัวแปรแฝงต่างๆ ซึ่ งข้อคาถามเป็ นมาตรวัด
แบบประมาณค่าตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั ใน
ด้านความตรงเชิงเนื้ อหา ด้วยวิธีการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องข้อคาถาม (IOC) พบว่า มีค่าความสอดคล้องผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนดทุกข้อ (โดยมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.66-1.00) ผลการตรวจสอบความเชื่อมัน่ เชิงโครงสร้างของมาตรวัดยู่
ระหว่าง 0.753-0.944 และมีค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่ถูกสกัดได้ระหว่าง 0.693-0.895
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
สาหรับวิธีการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ขั้นตอนแรกเป็ นการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งลูกค้าที่ ใช้บริ การจากคลินิกเสริ มความงามออกเป็ น 12
กลุ่ม ตามสาขาที่คลินิกเสริ มความงามตั้งอยู่ ขั้นตอนต่อมากาหนดเป็ นการสุ่มแบบโควตา โดยแบ่งลูกค้าของแต่ละ
กลุ่มๆ ละเท่ากัน กลุ่มละ 25 ราย หลังจากนั้นในแต่ละกลุ่มใช้วิธีการสุ่ มแบบสะดวก เพื่อให้ครบตามจานวนที่
กาหนดไว้
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ค่าความถี่และร้อยละ เพื่ออธิ บายลักษณะเบื้องต้นของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS และวิเคราะห์ ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปร โดยใช้ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ความเบ้ ความโด่ งของตัวแปรสังเกตได้ เพื่อตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปร ด้วยการ
ประมาณค่าด้วยวิธี Maximum Likelihood โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS ขณะที่การทดสอบโมเดลเชิงสาเหตุ
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และทดสอบสมมติฐานการวิจยั ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป LISREL

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั ด้านข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ลูกค้าผูม้ ีประสบการณ์ในการใช้บ ริ การ
คลินิกเสริ มความงามในอาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 76.7) โดยมีอายุอยู่ระหว่าง
15-25 ปี (ร้อยละ 63.7) สถานภาพโสด (ร้อยละ 74.3) อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา (ร้อยละ 45.0) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
เท่ากับ15,001-20,000 บาท (ร้อยละ 23.3) การศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 67.7) ความถี่ในการใช้บริ การ 1 –2
ครั้ งต่ อ เดื อ น (ร้ อ ยละ 69.3) ค่ า ใช้จ่า ยเฉลี่ ย ต่อ ครั้ งเท่ ากับ 1,001-2,000 บาท (ร้ อ ยละ 57.3) ประเภท/ลักษณะ
โปรแกรมที่เลือกใช้บริ การ ส่วนใหญ่เป็ นการรักษาสิ ว (ร้อยละ 46.7)
ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ ของส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด และคุ ณภาพ
บริ การที่ มีต่อคุณค่าตราสิ นค้าของคลิ นิกเสริ มความงาม พบว่า โมเดลมี ความกลมกลื นกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
(2 = 180.85, df = 95 , CFI =0.96, RMSEA =0.044, SRMR=0.041) โดยตัว แปรแฝงส่ ว นประสมการส่ ง เสริ ม
การตลาดและคุณภาพบริ การ สามารถอธิ บายถึงคุ ณค่าตราสิ นค้าได้ร้อยละ 87.53 และเมื่อพิจารณาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของแต่ละตัวแปรแฝง พบว่า ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดในรู ปแบบของการโฆษณาและการ
ส่ งเสริ มการขาย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสู งสุ ด โดยมีค่าเท่ากัน คือ 0.89 (p < .05) ขณะที่ คุณภาพบริ การด้าน
871

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ความน่ าเชื่ อถือ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด เท่ากับ 0.79 (p < .05) และคุณค่าตราสิ นค้าด้านการรู ้จกั ตรา
สิ นค้า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดเท่ากับ 0.88 (p < .05)
ผลการทดสอบสมมติฐาน ข้อ H1-H3 มีการยอมรับสมมติฐานทุกข้อ และสามารถสรุ ปได้ว่า ส่ วนประ
สมการส่ งเสริ มการตลาด สามารถมีอิทธิ พลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณค่าตราสิ นค้า โดยในกรณี ที่มีอิทธิ พล
ทางตรงมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.74 นอกจากนี้ ยังพบว่าคุณภาพบริ การสามารถทาหน้าที่ เป็ นตัวแปร
ส่งผ่าน และสามารถมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่าตราสิ นค้า โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.69 รายละเอียดดัง
แผนภาพที่ 2
ความน่าเชื่ อถือ
0.79
0.63

การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์
การส่งเสริ มการขาย

การขายโดยบุคคล
การตลาดทางตรง

0.89

คุณภาพการ
ให้บริ การ

0.85

0.65
0.89
0.73
0.63

0.75
0.68
0.63

ส่ วนประสมการ
ส่ งเสริ มการตลาด

การรับประกัน
การเอาใจใส่
การสัมผัสได้

0.69

0.74

ความเต็มใจและความ
พร้อม

0.88

การรู้จกั ตราสิ นค้า

0.68

การเชื่อมโยงความคิด
เกี่ยวกับตราสิ นค้า

คุณค่าตราสิ นค้า

แผนภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

6. อภิปรายผล
ผลการวิจยั ตามสมมติฐาน ข้อ H1 ซึ่ งพบว่า “ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดมีอิทธิ พลทางตรงเชิ ง
บวกต่อคุ ณภาพบริ การ” ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของโชติกา วงศ์วิราช (2557) และทิ ฆมั พร
เพทราเวช (2559) สามารถอภิปรายได้วา่ ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ เพื่อแจ้งข่าวสาร การจูงใจ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Kotler (2000) ซึ่ งกล่าวถึง โมเดลพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภคขึ้นอยูก่ บั สิ่ งเร้าหรื อสิ่ งกระตุน้ โดย
ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาด ถือว่าเป็ นสิ่ งเร้าอย่างหนึ่ ง ให้ผบู ้ ริ โภคหรื อลูกค้าเกิดความสนใจ มาใช้บริ การ
และเกิดการรับรู ้ในคุณภาพบริ การตามมา และหากผลการรับรู ้คุณภาพบริ การเป็ นไปในทางบวก จะส่งผลต่อเนื่อง
ไปยังคุณค่าตราสิ นค้านั้นๆ
ผลการวิจยั ตามสมมติฐาน ข้อ H2 ซึ่ งพบว่า “ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดมีอิทธิ พลทางตรงเชิ ง
บวกต่อคุณค่าตราสิ นค้า” ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของเบญชญา อภิมหาโชคโภคิน (2555) และ
ชนากานต์ เจริ ญชัย และปวีณา คาพุกกะ (2556) สามารถอภิปรายได้วา่ ในโลกของการตลาดยุคใหม่ มีวธิ ีการและ
โอกาสต่างๆ ในการติดต่อกับลูกค้าปั จจุบนั และลูกค้าคาดหวัง โดยการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับคลินิกและตราสิ นค้า
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ความท้า ทายอยู่ที่ก ารทาความเข้า ใจวิธี การใช้เครื่ องมื อ ส่ ว นประสมการส่ ง เสริ มการตลาดต่า งๆ เพื่ อ ท าการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารและส่ ง ข้อ ความเกี่ ย วกับ ตราสิ น ค้า อย่า งได้ผ ลและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ แนวคิ ด
กระบวนการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารสาหรับการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคของ Hawkins, Best and Coney (2004) ซึ่ งเป็ น
ขั้นตอนที่ผบู ้ ริ โภคได้รับข่าวสาร ข้อมูล หรื อสิ่ งเร้าจากที่ต่างๆ โดยมีการเปิ ดรับสาร เลือกที่จะสนใจในสารหรื อ
สิ่ งเร้าบางประการ การนาสาร หรื อสิ่ งเร้ามาตีความหมายโดยให้สอดคล้องกับภาพในสมองหรื อความคิดเดิม ที่เคย
มีมา และเมื่อตีความแล้ว ก็จะเก็บเรื่ องราวเหล่านั้นไว้ในส่ วนของความจาในสมอง ทาให้ลูกค้าและผูบ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจมาซื้ อสิ นค้าและบริ การได้ง่ายขึ้น ทาให้รู้จกั ตราสิ นค้าและเชื่ อมโยงความคิดกับตราสิ นค้านั้นซึ่ งเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญของคุณค่าตราสิ นค้า และช่วยยกระดับคุณค่าตราสิ นค้าให้สูงขึ้นได้
ผลการวิจยั ตามสมมติฐาน ข้อ H3 ซึ่ งพบว่า “คุณภาพการให้บริ การมีอิทธิ พลทางตรงเชิงบวกต่อคุณค่า
ตราสิ นค้า” ผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของนทสรวง ภัทรอนุ ชิตกุล (2557) และเอกรั ตน์ ลตวรรณ์
(2543) สามารถอภิปรายได้โดยใช้แนวคิด แบบจาลองคุณค่าตราสิ นค้าของ Aaker (1996) ซึ่ งกล่าวว่า การสร้าง
คุณค่าให้เกิดขึ้นกับตราสิ นค้านั้น จะต้องสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับตราสิ นค้านั้นเสี ยก่อน ซึ่งจะทาได้โดย
การให้ผูบ้ ริ โภครั บรู ้ ถึงคุ ณภาพของสิ นค้าและบริ การ แล้วเกิ ดความประทับใจในสิ นค้าและบริ การนั้น หาก
ผูบ้ ริ โภคได้รับทราบ รับรู ้มูลค่าเพิ่มได้น้ นั จะทาให้สินค้าและบริ การได้รับประโยชน์ คือ ทาให้ลูกค้าและผูบ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจมาซื้ อสิ นค้าและบริ การได้ง่ายขึ้น ช่วยยกระดับสิ นค้าให้อยูใ่ นระดับสู ง ไม่วา่ ราคาสิ นค้าหรื อบริ การจะ
แพงแค่ไหน ผูบ้ ริ โภคก็เต็มใจซื้อสิ นค้าหรื อบริ การจากธุรกิจเหล่านั้น

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
ผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ คลิ นิ ก เสริ ม ความงามในพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด สงขลา ควรให้ค วามส าคัญ กับ
ส่วนประสมการส่งเสริ มการตลาด โดยเฉพาะในรู ปแบบของการโฆษณาและการส่งเสริ มการขาย เนื่องจากผลวิจยั
พบว่ามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขายดังกล่าวอาจดาเนิ นการในรู ปแบบ
ของการจัดกิจกรรม ควบคู่กบั การลด แลก แจก แถม ทั้งนี้ เพื่อกาหนดตาแหน่งของการบริ การที่เหนื อกว่าคู่แข่ง
และนาเสนอนวัตกรรมบริ การใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้ารับรู ้ถึงคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ แล้วเกิ ด
ความประทับใจในสิ นค้าและบริ การนั้น ตลอดจนการสร้างตราสิ นค้าเพื่อให้คนรู ้จกั เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมองเห็นว่ามี
คุณค่า ซึ่งจะนาไปสู่ความจงรักภักดีในสิ นค้าและตราสิ นค้านั้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึ กษาถึงปั จจัยแห่ งความสาเร็ จและความล้มเหลว ในการดาเนิ นการกาหนดกลยุทธ์ดา้ น
ส่ วนประสมการส่ งเสริ มการตลาดของคลินิกเสริ มความงาม เพื่อศึ กษาปั ญหา รวมถึงข้อเท็จจริ งเพื่อรองรับการ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การให้ได้มากที่สุด
(2) ควรด าเนิ น การวิจัย แบบผสมผสานวิธีการ (Mixed Methods) โดยในส่ ว นของการวิจัย เชิ ง
คุณภาพควรมีการสัมภาษณ์เชิ งลึกกับกลุ่มลูกค้า และผูป้ ระกอบการ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในหลากหลายมิติมากขึ้น
นอกจากนี้ อาจจะนาโมเดลที่พฒั นาขึ้นในครั้งนี้ ไปทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในบริ บทของธุรกิจคลินิกเสริ ม
ความงามอื่นๆ
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิ บัติ ง านของพนัก งานเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ ต ร้ าในเขตอาเภอเมื อ งสงขลา 2) ศึ ก ษาแรงจู ง ใจที่ มี ผลต่ อ การ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงานเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้าในเขตอาเภอเมืองสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษาได้แก่
พนักงานเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า จานวน 70 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 32 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.8380 โดยสถิติที่ใช้
ในการวิเ คราะห์ ข ้อมู ล ได้แ ก่ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ประกอบด้วย ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ค่ า ความเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย การทดสอบที และ การทดสอบ F-test ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมี ผลต่อแรงจู งใจในการปฏิ บัติงานไม่แตกต่างกัน ยกเว้น อายุการ
ปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: แรงจูงใจ การปฏิบตั ิงาน พนักงาน

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

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั องค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งเรื่ องสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี การแข่งขัน ไม่
เว้นแม้แต่เรื่ องบุคลากร แต่ละองค์กรจะประกอบด้วยบุคลากรที่ มีความหลากหลายซึ่ งมี มุมมอง ทัศนคติ และ
คุณลักษณะที่ แตกต่างกัน ส่ งผลให้มีความต้องการและแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานที่ แตกต่างกัน มีลกั ษณะการ
เรี ยนรู ้และการพัฒนาที่ไม่เหมือนกัน การจัดการทรัพยากรบุคคลโดยใช้นโยบายและมาตรการอย่างเดียวกันต่อคน
ทุกกลุ่มในองค์กรจึ งไม่สามารถดึ งดูด รักษา จูงใจ และดึ งศักยภาพของบุคลากรที่ มีอ ยู่มาใช้ได้อย่างเต็ม ก าลัง
ความสามารถ ดัวยเหตุน้ ีแรงจูงใจเป็ นเสมือนแรงกระตุน้ ในการปฏิบตั ิงานที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางาน
เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้ าเป็ นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรมี ความหลากหลายทั้งในเรื่ องของมุมมอง
ทัศนคติ และคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่ งองค์ประกอบต่าง ๆ นี้ ส่งผลให้บุคลากรมีความคิด พฤติกรรม ตลอดจน
แนวทางการทางานที่แตกต่างกัน และอาจนาไปสู่ ความขัดแย้งในองค์กรได้ ผูบ้ ริ หารจึงจาเป็ นต้องทาความเข้าใจ
และมีกลยุทธ์แนวทางสาหรับการบริ หารจัดการที่ดี จึงจะสามารถจูงใจบุคลากรให้เกิดประสิ ทธิภาพในการทางาน
และเป็ นพลังขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั้งยืน่
ดังนั้นการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทางานขององค์กรจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยนาพาให้
องค์กรประสบความสาเร็ จ นอกจากนี้ ยงั สามารถช่วยในการกาหนดกลยุทธ์และนโยบายที่ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของพนักงาน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้าในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึ กษาแรงจูงใจที่ มีผลต่อการปฏิ บตั ิงานของพนักงานเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้าในเขตอาเภอเมื อง
จังหวัดสงขลา
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
- ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- ด้านการยอมรับนับถือ
- ด้านสิ่ งแวดล้อมในการทางาน
- ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
- ด้านโอกาสในการก้าวหน้า
- ด้านความพร้อมส่วนบุคคล

ตัวแปรอิสระ
ด้ านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ระดับตาแหน่งงาน
- ระยะเวลาการทางาน
- รายได้ต่อเดือน
- ฝ่ ายที่ปฏิบตั ิงาน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเป็ นการวิจยั แบบสารวจ ผูว้ ิจยั ได้มีการศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นพนักงานประจาของห้างสรรพสิ นค้า เทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้า ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
สงขลา ทั้งสิ้ นจานวน 70 คน (จานวนพนักงานประจาทั้งหมดของห้างสรรพสิ นค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า ใน
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา) โดยมีขอ้ สมมติฐานในการศึกษาดังนี้
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน
2. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมีอิทธิพลต่อการปฏิบตั ิงาน
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ พนักงานประจาของห้างสรรพสิ นค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า จานวน 70 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานประจาของห้างสรรพสิ นค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้าที่ยินดีให้ความร่ วมมือ
ในการศึกษาครั้งนี้
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ตาแหน่งงาน อายุ
การทางาน อัตราเงินเดือน และฝ่ ายที่ปฏิบตั ิงาน
ตัวแปรตาม ได้แก่ ตัวแปรด้านแรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการยอมรับ
นับถือ ด้านสิ่ งแวดล้อมในการทางาน ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านโอกาสในการก้าวหน้า และด้านความ
พร้อมส่วนบุคคล

878

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม โดยข้อคาถามของแบบสอบถามได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน เช่น แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจยั ที่สอดคล้องกับ
การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ ยงั รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าทางอิเล็กทรอนิ กส์หรื อข้อมูลที่ได้
จากเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต
การกาหนดเนื้อหาของแบบสอบถามผูว้ จิ ยั แบ่งการศึกษาเป็ น 2 ส่วน ดังนี้คือ
ส่ วนที่ 1. ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นข้อคาถามที่ มีลกั ษณะเป็ นข้อคาถามปลายปิ ด ให้
เลือกตอบเพียงหนึ่งคาตอบ
ส่ วนที่ 2. เป็ นข้อคาถามเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกลุ่มตัวอย่าง มี
ลักษณะเป็ นข้อคาถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ คือ
5= มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1=น้อยที่สุด
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) เชิ งเนื้ อหาของแบบสอบถามผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการหา ค่าเฉลี่ยดัชนี
ความสอดคล้องตามความคิดเห็ น (Index of Item-objective Congruence : IOC) จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5 ท่าน ซึ่ งได้แก่
ผูบ้ ริ หารและผูจ้ ดั การแผนกต่างๆของเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้า เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อคาถามตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึ กษาครั้งนี้ ผลการทดสอบความเที่ ยงตรงเชิ ง เนื้ อหาแบบสอบถาม = 0.829 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
จากนั้นผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ผ่านการเสนอแนะจากผูเ้ ชียวชาญมาปรับปรุ งออีกครั้งก่อนจะนาไปทดลองใช้กบั
กลุ่ ม ตัว อย่า งจ านวน 10 ราย (Yin, 2003) โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทดสอบความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม (
Reliability ) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีค่าสัมประสิ ทธ์อลั ฟ่ าของครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) ทาการทดสอบ
ผลที่ ได้จากการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ เท่ ากับ 0.8380 ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรั บได้ (Hair, 2010 )
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้วา่ เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ผูว้ ิจยั ทาการส่ งแบบสอบถามที่ผา่ นการทดสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้ อหาและผ่านการตรวจสอบค่าความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 70
ราย โดยแยกเก็บตามแผนกต่าง ๆ ของเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า ดังนี้ แผนกแคชเชียร์ จานวน 15 ราย แผนกผักและ
อาหารสดจานวน 15 ราย แผนกของเล่นเด็กจานวน 5 ราย แผนกอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรี ยนจานวน 5 ราย
แผนกเสื้ อผ้าจานวน 10 ราย และแผนกเครื่ องใช้ในบ้านและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าจานวน 20 ราย โดยใช้วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบเผชิญหน้า
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม ผลการตรวจสอบพบว่ามีแบบสอบถามจานวน 60 ชุดที่มีความสมบูรณ์ ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
นี้ผวู ้ จิ ยั จึงใช้แบบสอบถามจานวน 60 ชุด สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม มีการใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้แก่ การหาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) สาหรับการวิเคราะห์ (ตารางที่1)
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ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐาน (Standard Deviation) สาหรับการวิเคราะห์ (ตารางที่ 2)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ สมมุติฐานเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทสโก้โลตัส
เอ็กซ์ตร้า ได้ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน T-test และ F-test (Analysis of Variance: ANOVA) (ตารางที่ 2)

5. สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สรุ ปผลได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลทัว่ ไป
รายละเอียด
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ระดับตาแหน่ง
อายุการทางาน
อัตราเงินเดือน

ฝ่ ายที่ปฏิบตั ิงาน

ชาย
หญิง
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ26 ปี
มากกว่า26 ปี
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี ข้ นึ ไป
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
พนักงานระดับหัวหน้างาน
ต่ากว่า 3 ปี
3 ปี ขึ้นไป
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท
10,000-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
ฝ่ ายรับประกันภัย
ฝ่ ายการตลาด
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ ายวิชาการ
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จานวน

ร้ อยละ

21
39
33
27
29
31
45
15
39
21
19
36
4
1
9
29
14
5
3

35
65
55
45
48.3
51.7
75
25
65
35
31.7
60
6.7
1.7
15
48.3
23.3
8.3
5
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ตัวแปรแรงจูงใจ
ชาย

หญิง

≤ 26ปี

> 26ปี

1.ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
2.ด้านการยอมรับนับถือ

4.19
4.06

4.03
3.85

4.17
4.05

3.ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
4.ด้านโอกาสในการก้าวหน้า
5.ด้านสิ่ งแวดล้อมในการทางาน
6.ด้านความพร้อมในการทางาน

3.97
3.49
3.86
3.86

4.08
4.08
3.94
3.94

รวม

3.90

3.95

ตารางที่ 2 (ต่ อ)
ตัวแปรแรงจูงใจ
1.ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล

3.99
3.78

ต่ากว่า
ปริ ญญาตรี
4.06
3.98

ปริ ญญาตรี
ขึ้นไป
4.12
3.88

4.09
3.71
3.94
3.94

3.98
3.74
3.87
3.87

4.11
3.66
3.96
3.96

3.97
3.78
3.86
3.86

3.98

3.87

3.95

3.91

ตาแหน่งงาน
ระดับปฏิบตั ิงาน ระดับหัวหน้างาน
4.17
3.99

อายุการทางาน
น้อยกว่า3ปี 3ปี ขึ้นไป
4.00
4.25

2.ด้านการยอมรับนับถือ

4.05

3.78

3.77

4.22**

3.ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
4.ด้านโอกาสในการก้าวหน้า
5.ด้านสิ่ งแวดล้อมในการทางาน
6.ด้านความพร้อมในการทางาน

4.09
3.71
3.94
3.94

3.98
3.74
3.87
3.87

3.91
3.56
3.85
3.85

4.27*
4.02**
4.02
4.02

3.98
รวม
** มีระดับนัยสาคัญ0.01,* มีระดับนัยสาคัญ0.05

3.87

3.82

4.13*

การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งของกลุ่ม ตัว อย่า งกับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ งานของพนักงาน
สามารถสรุ ปดังนี้
1. เพศชายให้ความสาคัญกับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานด้านสัมพันธภาพและด้านการยอมรับนับถื อ
มากกว่าเพศหญิง ขณะที่เพศหญิงให้ความสาคัญกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านโอกาสในการก้าวหน้า ด้านสิ่ งแวดล้อมในการทางาน และด้านความพร้อมในการทางานมากกว่าเพศชาย
2. พนั ก งานที่ อ ายุน้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กับ 26 ปี ให้ ค วามส าคัญ กับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการยอมรับนับถือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสิ่ งแวดล้อมในการทางาน
และด้านความพร้อมในการทางานมากกว่าพนักงานที่ มีอายุมากกว่า ขณะที่ พนักงานที่ มีอายุมากกว่า 26 ปี ให้
ความสาคัญกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่า
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3. พนักงานที่ มีวฒ
ุ ิการศึ กษาต่ ากว่าระดับปริ ญญาตรี ให้ความสาคัญกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้าน
การยอมรับนับถือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิ การ ด้านสิ่ งแวดล้อมในการทางาน และด้านความพร้อมในการ
ทางานมากกว่าพนักงานที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป ขณะที่พนักงานที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ขึ้นไปให้ความสาคัญกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และโอกาสในการก้าวหน้า
4. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงในในการปฏิบตั ิงานกับตาแหน่งงานของพนักงานจากการศึกษาพบว่า
พนักงานระดับปฏิบตั ิงานให้ความสาคัญกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านการ
ยอมรับนับถือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านสิ่ งแวดล้อมในการทางานและด้านความพร้อมในการทางาน
ขณะที่พนักงานระดับหัวหน้างานจะให้ความสาคัญกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านโอกาสในการก้าวหน้าเพียง
อย่างเดียว
5. พนักงานที่มีอายุการทางาน 3 ปี ขึ้นไปให้ความสาคัญกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานทุกด้านซึ่ งได้แก่
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การยอมรั บนับถือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิ การ ด้านสิ่ งแวดล้อมในการ
ทางาน และด้านความพร้อมในการทางานมากกว่าพนักงานที่มีอายุการทางานน้อยกว่า 3 ปี โดยอายุการทางานมี
ความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านโอกาสความก้าวหน้า และด้านการยอมรับนับถืออย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีความสัมพันธ์กบั ค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
อย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ

6. อภิปรายผล
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และตาแหน่งงานมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของทิพมาศ แก้มซิม (2542) พูลศักดิ์ สมบูรณ์
(2548) สุวรรณี ทับทิมอ่อน (2548) และสุนนั ทา พงศ์ประเสริ ฐศรี (2550) ที่ระบุวา่ ตาแหน่งงานส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในระดับมาก
ขณะที่ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในด้านการยอมรับนับถือ โอกาสในการก้าวหน้า และ
ค่าตอบแทนสวัสดิการมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั อายุการทางานของพนักงาน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
พนักงานที่อยูใ่ นองค์กรนานจะมีประสบการณ์ในการทางานและความสัมพันธ์ที่ดีกบั องค์กรมากกว่าจึงเป็ นผลทา
ให้อ ายุใ นการท างานมี ค วามสัม พัน ธ์ อ ย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ กับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านของพนัก งาน
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี E.R.G ของ Alderfer (1992) ที่ได้พฒั นาจากแนวคิดของ Maslow โดยแบ่งกลุ่มความ
ต้องการออกเป็ น 3 กลุ่มคือ 1. ความต้องการดารงอยูไ่ ด้ (Existence Needs: E) 2. ความต้องการมีความสัมพันธ์กบั
คนอื่น (Relatedness Needs: R) 3. ความต้องการเจริ ญก้าวหน้า (Growth Needs : G) และสอดคล้องกับการศึกษา
ของโชติกา ระโส (2555) บุศรา เตียรบรรจง (2546) และทิพมาศ แก้มซิม (2542) ยังได้ระบุวา่ การได้รับการยกย่อง
จากผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานประสบผลสาเร็ จ โดยกัญหา มะโนน้อม (2556) และ
อรวรรณ คงมัน่ (2557) อธิบายเพิ่มเติมว่าค่าตอบแทนและสวัสดิของพนักงานมีความสาคัญกับการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน
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7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูบ้ ริ หารและฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ควรมีการกาหนดนโยบายที่เอื้อต่อแรงจูงใจในการทางานของ
พนักงานในด้านโอกาสความก้าวหน้า ด้านการยอมรับนับถือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการเพิ่มมากกว่าแรงจูงใจ
ด้านอื่น ทั้งนี้ เนื่ องจากแรงจูงจูงใจที่ได้กล่าวมาเป็ นตัวแปรสาคัญที่มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติมากกว่าตัว
แปรด้านอื่น ๆ
(2) ผูบ้ ริ หารและฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์สามารถนาผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้สาหรับวางแผนการ
ดาเนินงานที่กระตุน้ แรงจูงใจแก่พนักงาน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรเพิ่มการศึกษาปั จจัยที่นอกเหนือจากที่ปรากฏในงานวิจยั นี้ เพื่อให้ครอบคลุมกับสิ่ งที่ส่งผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานและเพื่อศึ กษาว่ามีปัจจัยอื่น ๆ อีกหรื อไม่ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
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และปั จจัยการสื่ อสารการตลาด กับพฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผูร้ ับสารออนไลน์ท้ งั เพศชายและเพศหญิงที่มีอายุต้ งั แต่ 15-65 ปี ขึ้นไป
จานวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเป็ นระบบ เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถามปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ปั จ จัย การสื่ อสารการตลาด และพฤติ กรรมการรั บ สารผลิ ต ภัณฑ์เครื่ อ งสาอางบนสื่ อ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีค่าความเชื่ อมัน่ .940 , .902 และ .909 ตามลาดับ สถิติที่ใช้ คือ
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ คาโนนิ คอล (Canonical Correlation) ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1) ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิ
คอลของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยการสื่ อสารการตลาด กับพฤติกรรมการรับสารผลิ ต ภัณฑ์
เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มีค่าเท่ากับ .989, .959 และ .857 ตามลาดับ ซึ่ง
ทั้ง 3 ฟังก์ชนั มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ค่าน้ าหนักความสาคัญคาโนนิคอลของ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยการสื่ อสารการตลาด กับพฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง
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บนสื่ อออนไลน์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ ส่งผลซึ่ งกันและกัน มี 3 ฟั งก์ชัน โดยทั้ง 3 ฟั งก์ชัน
ความสัมพันธ์เกิดจากตัวแปรอิสระปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัยการสื่ อสารการตลาด กับตัวแปรตาม
คือ พฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาสาคัญ: ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด, ปั จจัยการสื่ อสารการตลาด , พฤติกรรมการรับสาร,
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์

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

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ปั จจุบนั การใช้คอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต และเทคโนโลยีการสื่ อสารเพื่อการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ได้เข้ามามี บทบาทและมีอิทธิ พลต่อกิ จกรรมต่างๆ ในชี วิตประจาวัน
เพิ่มขึ้น ผูบ้ ริ โภคจานวนมากใช้เวลาส่ วนใหญ่ในการหาข้อมูลเพื่อการศึกษา เพื่อความบันเทิงหรื อเป็ นงานอดิเรก
จะเห็ นได้ว่าภายในระยะเวลา 12 ปี นับตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปี 2556 ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตมีจานวนชัว่ โมงการใช้งาน
อิ น เทอร์ เน็ ตต่ อสัปดาห์ เพิ่ ม มากขึ้ นอย่า งต่อ เนื่ อ ง โดยเพิ่ ม ขึ้ นถึ ง ร้ อ ยละ 76.3 (สานักงานพัฒนาธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน), 2556) ใน 2-3 ปี ที่ผ่านมา ช็อปปิ้ งออนไลน์มีแนวโน้มการเติบโตอย่างเห็นได้
ชัดจาก Mobile First ซื้อสิ นค้าออนไลน์ดว้ ยมือถือ จนเกิดความเคยชินกับโลกของดิจิทลั ช็อปเร็ ว จ่ายเงินเร็ ว อยาก
886

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

ได้ส่วนลดเร็ วๆ และหาข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจรวดเร็ ว ซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของ Online Shopper ในงาน
สัมมนา Group M Focal ได้วิเคราะห์พฤติกรรม Online Shopper ผ่านงานวิจยั (marketer, 2014) พบว่า ผูบ้ ริ โภค
ซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ขั้นต่ า 2 ครั้ งต่อเดื อนติ ดต่อกัน 3 เดื อน และมี ประสบการณ์ ซ้ื อผ่านแบรนด์ เว็บไซต์หรื อ
มาร์ เก็ตเพลส เช่นเดียวกับ ตลาดเครื่ องสาอางมีอตั ราการเติบโตต่อเนื่อง 10% ตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2008 ซึ่ งใน 4-5
ปี ที่ผ่านมา จากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคชาวไทยให้ความสาคัญกับความสวยงามมากขึ้นอย่างต่อเนื่ องจากการเติบโต
ของโซเชียลมีเดียที่ทาให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกว่าโดนจับตามอง (ในโลกโซเชียล) อยูต่ ลอดเวลา จึงต้องการให้ตวั เองดูดี
เสมอทุ กช่วงเวลา ตลอดจนแบรนด์เครื่ องสาอางต่างนาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ ตลาดอย่างต่อเนื่ อง โดย
เครื่ องสาอางกลุ่มแมส และพรี เมียมเป็ นกลุ่มหลักๆ ที่ผลักดันให้ตลาดเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่า
15,000 ล้านบาท และในปี 2557 มีมูลค่า 16,500 ล้านบาท จากการสารวจของ (marketer, 2014) พบว่า 1) กลุ่ม
เครื่ องสาอางระดับกลางเป็ นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่และมีการเติบโตสูงจากการนา เสนอสิ นค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่
มี คุ ณ ภาพใกล้ เ คี ย งเคาน์ เ ตอร์ แ บรนด์ อ อกสู่ ต ลาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ผู ้บ ริ โภคมี ท างเลื อ กมากขึ้ น
2) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเครื่ องสาอางประเภทเมคอัพในปั จจุ บนั ส่ วนใหญ่จะไม่มี Brand Loyalty ไม่ยึดติดแบรนด์
อย่า งที่ ผ่ า นมา โดยเน้น ไปที่ ค วามหลาหลายของผลิ ต ภัณ ฑ์ และ3) เครื่ อ งส าอางประเภทบ ารุ ง ผิ ว จะเป็ น
เครื่ องสาอางที่ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มี Brand Loyalty สู ง ถ้าแบรนด์ที่ใช้อยู่เหมาะสาหรับผิวจะไม่มีคิดเปลี่ยนแบ
รนด์ เพราะกลัวเรื่ องอาการแพ้หรื อผิวหน้าที่แย่ลงจากการใช้เครื่ องสาอางแบรนด์อื่น
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะค้นคว้าในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และ
ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดกับพฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เพื่อจะได้ทราบถึงพฤติกรรมการรับสารบนสื่ อออนไลน์ ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ของปั จจัย
ส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัยการสื่ อสารการตลาด อีกทั้งจะได้ขอ้ มูลเพื่อนาไปพัฒนาและปรับปรุ งรู ปแบบ
การเสนอบริ การ (e-Marketing) ออนไลน์ ที่สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้มากขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
(1) เพื่อศึ กษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ปั จจัยการสื่ อสารการตลาด และพฤติกรรมการรับสาร
ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
(2) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัยการสื่ อสารการตลาด
กับพฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยทีส่ ัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางบนสื่อออนไลน์
1. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
1.2 ด้านราคา (X2)
1.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (X3)
1.4 ด้านการส่งเสริ มการตลาด (X4)
1.5 ด้านบุคคล หรื อพนักงาน (X5)
1.6 ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (X6)
1.7 ด้านกระบวนการให้บริ การ (X7)
2. ปั จจัยการสื่ อสารการตลาด
2.1 ด้านสื่ อมวลชน (X8)
2.2 ด้านสื่ อเฉพาะกิจ (X9)
2.3 ด้านสื่ อบุคคล (X10)
2.4 ด้านสื่ อผ่านระบบออนไลน์ (X11)

พฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางบนสื่อออนไลน์
1. ลักษณะการเปิ ดรับสาร (Y1)
2. การเลือกรับประเภทของข่าวสาร (Y2)
3. เหตุผลในการใช้สื่อออนไลน์ (Y3)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยการสื่ อสารการตลาดมีสหสัมพันธ์แบบคาโนนิ คอลกับ
พฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัยการสื่ อสารการตลาดอย่างน้อยหนึ่งปั จจัยส่งผลซึ่งกันและ
กันกับพฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั นี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัยการสื่ อสารการตลาด
กับพฤติ กรรมการรั บ สารผลิ ต ภัณ ฑ์เครื่ องส าอางบนสื่ อออนไลน์ ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
กระบวนการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research)
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผูร้ ับสารออนไลน์ท้ งั เพศชายและเพศหญิงที่มีอายุต้ งั แต่ 15-65 ปี ขึ้น
ไป ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม ประชากรที่ ไ ม่ ส ามารถนับ จ านวนได้แ น่ น อนหรื อ ประชากรที่ มี จ านวนไม่ จ ากัด (Infinite
population) (เจษฎา สุ ทธิ อุดมและคนอื่ นๆ, 2554) และมี การสุ่ มตัวอย่างแบบเป็ นระบบ (Systematic Random
Sampling) จากผูร้ ับสารออนไลน์ได้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (X1) ด้านราคา (X2)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (X3) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (X4) ด้านบุคคล หรื อพนักงาน (X5) ด้านการสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (X6) ด้านกระบวนการให้บ ริ ก าร (X7) และปั จ จัย การสื่ อ สารการตลาด
ประกอบด้วย ด้านสื่ อมวลชน (X8) ด้านสื่ อเฉพาะกิ จ (X9) ด้านสื่ อบุคคล (X10) ด้านสื่ อผ่านระบบออนไลน์
(X11)
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์ ประกอบด้วย ลักษณะ
การเปิ ดรับสาร (Y1) การเลือกรับประเภทของข่าวสาร (Y2) และเหตุผลในการใช้สื่อออนไลน์ (Y3)
4.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป
ของผูร้ ับสารออนไลน์ ตอนที่ 2 แบบสอบถามปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ตอนที่ 3 แบบสอบถามปั จจัยการ
สื่ อสารการตลาด และตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสอบถามจากผูร้ ับสารออนไลน์ จานวน 400
คน เมื่อรวมรวบแบบสอบถามเรี ยบร้อยแล้ว นามาดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติมีดงั นี้
1. วิเคราะห์สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อให้ทราบลักษณะการแจกแจงในแต่ละตัวแปร
โดยใช้สถิติพ้นื ฐานบรรยายให้ทราบค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์ โดยการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation)

5. สรุ ปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ ค่าสถิตพิ นื้ ฐานของชุ ดตัวแปรอิสระกับชุ ดตัวแปรตาม พบว่า ชุดตัวแปรอิสระ ได้แก่
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล หรื อพนักงาน ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ โดยแต่ละด้าน มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.890 ถึง 4.781 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าอยูร่ ะหว่าง .476 ถึง
.844 ปั จจัยการสื่ อสารการตลาด ประกอบด้วย ด้านสื่ อมวลชน ด้านสื่ อเฉพาะกิ จ ด้านสื่ อบุคคล ด้านสื่ อผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยแต่ละด้าน มีค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.516 ถึง 4.532 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าอยูร่ ะหว่าง .573
ถึง .978 ส่ วนชุดตัวแปรตามได้แก่ พฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์ ประกอบด้วย
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ลักษณะการเปิ ดรับสาร การเลือกรับประเภทของข่าวสาร และเหตุผลในการใช้สื่อออนไลน์ พบว่า แต่ละด้าน มี
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.833 ถึง 4.008 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าอยูร่ ะหว่าง .634 ถึง .824 ผลการวิเคราะห์ปรากฏ
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าสถิติพ้นื ฐานของชุดตัวแปรอิสระปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัยการสื่ อสาร
การตลาดกับชุดตัวแปรตามพฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์
ตัวแปร
SD
ความหมาย

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
4.332
.524
มากทีส่ ุ ด
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
4.373
.844
มากที่สุด
ด้านราคา (X2)
4.571
.809
มากที่สุด
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (X3)
4.781
.583
มากที่สุด
ด้านการส่งเสริ มการตลาด (X4)
4.348
.493
มากที่สุด
ด้านบุคคล หรื อพนักงาน (X5)
4.183
.476
มาก
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (X6)
4.177
.517
มาก
ด้านกระบวนการให้บริ การ (X7)
3.890
.509
มาก
ปัจจัยการสื่อสารการตลาด
4.133
.501
มาก
ด้านสื่ อมวลชน (X8)
3.516
.978
มาก
ด้านสื่ อเฉพาะกิจ (X9)
4.442
.573
มากที่สุด
ด้านสื่ อบุคคล (X10)
4.532
.809
มากที่สุด
ด้านสื่ อผ่านระบบออนไลน์ (X11)
4.043
.652
มาก
พฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์ เครื่องสาอางบนสื่อออนไลน์
3.596
.658
มาก
ลักษณะการเปิ ดรับสาร (Y1)
2.833
.824
ปานกลาง
เหตุผลในการใช้สื่อออนไลน์ (Y2)
4.008
.634
มาก
การเลือกรับประเภทของข่าวสาร (Y3)
3.946
.751
มาก
2. ผลการวิเคราะห์ ค่าสหสั มพันธ์ คาโนนิคอลระหว่ างชุ ดตัวแปรอิสระกับชุ ดตัวแปรตาม พบว่า ค่า
สหสัมพันธ์คาโนนิ คอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยการสื่ อสารการตลาด
กับชุดตัวแปรตามพฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์ มีค่าเรี ยงตามฟังก์ชนั ที่ 1, ฟังก์ชนั
ที่ 2 และฟังก์ชนั ที่ 3 เท่ากับ .989, .959 และ .857 ตามลาดับ โดยทั้ง 3 ฟังก์ชนั มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิเคราะห์ปรากฏผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัย
การสื่ อสารการตลาดกับชุดตัวแปรตามพฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์
Function
Canonical
Eigen value
Wilk’s
Chi-square
df
p
F
correlation (Rc)
Lambda 
 (R2c)
2
1
.989
.978
.000
3166.983
33.000
.000
2
.959
.919
.021
1584.075
20.000
.000
3
.857
.734
.266
546.720
9.000
.000
3. ผลการวิเคราะห์ ค่านา้ หนักความสาคัญคาโนนิคอลระหว่ างชุดตัวแปรอิสระกับชุ ดตัวแปรตาม พบว่า
ค่าน้ าหนักความสาคัญคาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยการสื่ อสาร
การตลาด ทั้ง 11 ด้าน กับชุดตัวแปรตามพฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์ ทั้ง 3 ด้าน
สามารถส่งผลซึ่งกันและกันได้ 3 ฟังก์ชนั ผลการวิเคราะห์ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าน้ าหนักความสาคัญคาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด และปั จจัย
การสื่ อสารการตลาดกับชุดตัวแปรตามพฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์
ค่าน้ าหนักความสาคัญ
ประเภทตัวแปร
ตัวแปร
คาโนนิคอล
F1
F2
F3
ชุดตัวแปรอิสระ
ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
-.8361
.118
-.034
ปัจจัยส่ วนประสม
ด้านราคา (X2)
-.9831
-.060
-.059
ทางการตลาด
1
1
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (X3)
-.786
-.396
.185
1
1
ด้านการส่งเสริ มการตลาด (X4)
-.694
-.617
-.2641
ด้านบุคคล หรื อพนักงาน (X5)
-.655 1 -.5281 -.3601
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (X6) -.6241 -.6221 -.3471
ด้านกระบวนการให้บริ การ (X7)
-.5391 -.359 1
-.5521
ด้านสื่ อมวลชน (X8)
-.073
-.074
-.2871
ปัจจัยการสื่อสาร
ด้านสื่ อเฉพาะกิจ (X9)
-.7401
-.168
-.155
การตลาด
ด้านสื่ อบุคคล (X10)
-.9151
.280
-.054
ด้านสื่ อผ่านระบบออนไลน์ (X11)
-.3321 -.3321 -.3521
ชุดตัวแปรตาม
-.2441 -.3501 -.9041
พฤติกรรมการรับสาร ลักษณะการเปิ ดรับสาร (Y1)
-.8841 -.2661 -.3851
ผลิตภัณฑ์ เครื่องสาอาง เหตุผลในการใช้สื่อออนไลน์ (Y2)
การเลือกรับประเภทของข่าวสาร (Y3)
-.9291
.056
-.3661
บนสื่อออนไลน์
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เพื่อให้เห็นภาพลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัย
การสื่ อสารการตลาด กับพฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์ซ่ ึ งเป็ นตัวแปรตาม จึงเขียน
แผนภาพโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ในชุดตัวแปรอิสระและชุดตัวแปรตาม ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

พฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์
เครื่องสาอางบนสื่อออนไลน์

ด้านผลิตภัณฑ์ (X1)
ด้านราคา (X2)

ลักษณะการเปิ ดรับสาร (Y1)

ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย(X3)
ด้านการส่งเสริ มการตลาด (X4)
การเลือกรับประเภทของข่าวสาร (Y2)

ด้านบุคคล หรื อพนักงาน (X5)
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (X6)
เหตุผลในการใช้สื่อออนไลน์ (Y3)

ด้านกระบวนการให้บริ การ (X7)
ปัจจัยการสื่อสารการตลาด
ด้านสื่ อมวลชน (X8)

ด้านสื่ อเฉพาะกิจ (X9)
ด้านสื่ อบุคคล (X10)
ด้านสื่ อผ่านระบบออนไลน์ (X11)
ความสัมพันธ์จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลชุดแรก
ความสัมพันธ์จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลชุดที่สอง
ความสัมพันธ์จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลชุดที่สาม
ภาพที่ 2 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามจากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล
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6. อภิปรายผล
6.1 สหสัมพันธ์คาโนนิ คอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระและชุดตัวแปรตาม มีค่าเรี ยงตามฟังก์ชนั ที่ 1 ถึง 3 เท่ากับ
.989, .959 และ .857 ตามลาดับ โดยทั้ง 3 ฟังก์ชนั มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ แสดงว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยการสื่ อสารการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การรับสารผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค ซึ่งสอดคล้องกับ ประภาพร ทระวงษ์ (2553) พบว่า การรับรู ้
ระดับการมีอิทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางในภาพรวมมีระดับมากในทุกด้าน
เรี ยงลาดับได้ดงั นี้ คือ ราคา การส่ งเสริ มการตลาด ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาหน่าย และตราสิ นค้า เช่นเดียวกับงานของ
ธินพัฒน์ พงศ์ทองเมือง (2558) พบว่า กลุ่มประชากรรุ่ นแซดในประเทศไทย มีทศั นคติเกี่ยวกับการซื้อสิ นค้า และแนวโน้ม
การซื้ อสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์ต่างกัน นักการตลาด ควรเน้นไปที่การประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่ผบู ้ ริ โภครุ่ น
แซดให้ความสนใจ และสื่ อประชาสัมพันธ์ควรรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ไร้สาย และงานของ ปิ ยมาภรณ์ คุม้ ทรัพย์
(2555) พบว่า ปั จจัยการสื่ อสารทางการตลาดและมี ความสัมพันธ์ต่อพฤติ กรรมการซื้ อเครื่ องสาอาง โดยผูบ้ ริ โภคให้
ความสาคัญในระดับมากที่ สุด คือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การขายโดยพนักงานขาย การจัด
กิจกรรม และในงานวิจยั ของ ศศิภา ปรางค์สุวรรณ (2558) พบว่า พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าคอลลาเจนอยูใ่ นระดับมาก โดย
ปั จจัยผลิตภัณฑ์มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปั จจัยการตลาดโดยการบอกต่อ ปั จจัยการโฆษณา
ปั จจัยการส่ งเสริ มการขาย และปั จจัยการตลาดด้วยจดหมายอิเลคทรอนิ กส์ และงานของ มณี รัตน์ รัตนพันธ์ (2558) พบว่า
ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านช่องทางออนไลน์ ทุกปั จจัย มีความสาคัญระดับมาก มี
เพียงปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าและบริ การผ่านช่องทางออนไลน์ระดับปานกลาง
6.2 ค่าน้ าหนักความสาคัญคาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระ 11 ด้าน กับชุดตัวแปรตาม 3 ด้าน สามารถส่งผล
ซึ่ งกันและกันได้ 3 ฟั งก์ชนั ในฟั งก์ ชันแรก ตัวแปรตามที่ ได้รับอิทธิ พลมากที่ สุด คือ การเลือกรับประเภทของข่าวสาร
เหตุผลในการใช้สื่อออนไลน์ และลักษณะการเปิ ดรับสาร ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อตัวแปรอิสระ ได้แก่ ด้านราคา ด้านสื่ อบุคคล
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านสื่ อเฉพาะกิจ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล หรื อพนักงาน ด้าน
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านสื่ อผ่านระบบออนไลน์ แสดงว่า ปั จจัยด้าน
ราคา สื่ อบุคคล ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาหน่าย สื่ อเฉพาะกิจ การส่งเสริ มการตลาด บุคคล หรื อพนักงาน การสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ กระบวนการให้บริ การ และสื่ อผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคไม่วา่ จะเป็ นการเลือกรับประเภทของข่าวสาร เหตุผลในการใช้สื่อออนไลน์ และ
ลักษณะการเปิ ดรับสาร ส่ วนฟั งก์ ชันที่สอง ตัวแปรตามที่ได้รับอิทธิ พลมากที่สุด คือ ลักษณะการเปิ ดรับสาร และเหตุผล
ในการใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อตัวแปรอิสระ ได้แก่ ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านการส่งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคคล หรื อพนักงาน ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านสื่ อผ่านระบบออนไลน์
แสดงว่า ปั จจัยด้านการสร้างและนาเสนอ ลักษณะทางกายภาพ การส่ งเสริ มการตลาด บุคคล หรื อพนักงาน ช่องทางการจัด
จาหน่าย กระบวนการให้บริ การ ด้านสื่ อผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบนสื่ อ
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคด้านลักษณะการเปิ ดรับสาร และเหตุผลในการใช้สื่อออนไลน์ และฟั งก์ ชันที่สาม ตัวแปรตามที่
ได้รับอิทธิพลมากที่สุด คือ ลักษณะการเปิ ดรับสาร เหตุผลในการใช้สื่อออนไลน์ และการเลือกรับประเภทของข่าวสาร ซึ่ง
มีอิทธิ พลต่อตัวแปรอิสระ ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริ การ ด้านบุคคล หรื อพนักงาน ด้านสื่ อผ่านระบบออนไลน์ ด้าน
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านสื่ อมวลชน และด้านการส่งเสริ มการตลาด แสดงว่า ปั จจัยด้านกระบวนการ
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ให้บริ การ บุคคล หรื อพนักงาน สื่ อผ่านระบบออนไลน์ การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ สื่ อมวลชน และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อพฤติกรรมการรับสารผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบนสื่ อออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคด้านลักษณะการ
เปิ ดรับสาร เหตุผลในการใช้สื่อออนไลน์ และการเลือกรับประเภทของข่าวสาร

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ ผูบ้ ริ โภคเห็ นว่าเครื อข่ายสังคมออนไลน์ช่วยให้ได้รับข่าวสารของ
เครื่ องสาอางได้รวดเร็ วมากขึ้น และมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า/บริ การ ดังนั้นผูป้ ระกอบการและนักการตลาด
เครื่ องสาอางควรทาการตลาดผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ให้สอดคล้องกับการใช้งานลูกค้า รวมทั้งควรนาการสื่ อสาร
การตลาด (IMC) ในรู ปแบบที่ผสมผสาน มีรูปแบบที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้ าหมายให้เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้ งต่ อไป ควรมีการศึ กษาในกลุ่มผูใ้ ช้บริ การออนไลน์ที่มีลกั ษณะกว้างขึ้น เพื่อ
ศึ กษาถึงขั้นตอนต่างๆ ที่ จะทาให้ทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า และทาการศึ กษาปั ญหาและ
ผลกระทบของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีต่อสังคมเพิ่มเติ ม รวมทั้งคุ ณประโยชน์ของเครื อข่ายสังคมออนไลน์และ
พฤติกรรมการบริ โภคทั้งด้านบวกและด้านลบ
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พื้ น ที่ ใ นเขตอ าเภอสัต หี บ เป็ นอี ก พื้ น ที่ ห นึ่ ง ที่ ผูป้ ระกอบการธุ ร กิ จ มองเห็ น ศัก ยภาพในการพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ พ ักอาศัยสาหรับนักท่องเที่ ยวและผูเ้ ดิ นทาง ดังนั้นการค้นหา
โอกาสด้านการลงทุนโดยเฉพาะในด้านอสังหาริ มทรั พย์ที่มาสนับสนุ นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวจึ งเป็ น
ประเด็นที่น่าสนใจ เนื่ องจากสัตหี บเป็ นพื้นที่ชายทะเล ติดกับเมืองพัทยาซึ่ งเติบโตอย่างมากด้านการท่องเที่ยว
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจควบคู่กบั การวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในปั จจุบนั
ของสถานประกอบการที่ พกั อาศัย ในสัตหี บ รวมถึ งโอกาสและความเสี่ ยงในการลงทุนในธุ รกิ จนี้ ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ให้กบั นักธุรกิจ ชุมชนท้องถิ่น ผูส้ นใจลงทุนทั้งในภาครัฐและเอกชน เพื่อการประกอบการตัดสิ นใจ
และทางเลือกในการลงทุนนี้ ผลการสารวจพบว่าสถานประกอบการที่พกั อาศัยส่วนใหญ่ในพื้นที่สตั หี บซึ่งคิดเป็ น
ร้อยละ 79 นั้นเป็ นโรงแรม รี สอร์ ทหรื ออพาร์ ทเมนท์ ขนาดเล็ก มีบริ การจากัด จานวนห้องพักแห่ งละไม่เกิน 50
ห้อง ระดับราคาไม่เกิ น 1,000 บาทต่อคืน กลุ่มลูกค้าเป็ นคนไทย มีลูกค้าเข้าพักเฉพาะวันหยุด โอกาสและความ
เสี่ ยงจากการวิเคราะห์ดว้ ย SWOT Analysis พบว่ามีโอกาสด้านการลงทุนในการพัฒนาสถานประกอบการที่ พกั
อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้นจากการพัฒนาท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา สถานประกอบการที่พกั อาศัยควรพัฒนารู ปแบบการบริ การให้บริ การที่ครบวงจร เช่น มีหอ้ งจัด
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เลี้ยง ห้องประชุม/สัมมนา WI-FI ฟรี เป็ นต้น ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นและผูป้ ระกอบการควรเพิ่มศักยภาพด้านการ
ขนส่งภาคพื้นดินให้เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวให้มากขึ้น
คาสาคัญ: สถานประกอบการณ์ที่พกั อาศัย, การวิเคราะห์ SWOT, พื้นที่สตั หีบ

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

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ทวีความสาคัญมากขึ้นในปั จจุบนั หนึ่ งในเครื่ องมือในการเพิ่มการ
หมุนเวียนของระบบเศรษฐกิ จในพื้นที่คือการส่ งเสริ มการลงทุนด้านการท่องเที่ ยว ซึ่ งประกอบไปด้วยธุรกิจที่
หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจด้านการขนส่ งผูโ้ ดยสาร ธุรกิจด้านที่พกั อาศัย ธุรกิจด้านอาหารและเครื่ องดื่ม เป็ น
ต้น ยังจะเห็นตัวอย่างของความสาเร็ จได้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย หนึ่งในตัวอย่างนั้นคือเมืองพัทยาซึ่งเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศไทย จากความสาเร็ จดังกล่าวจึงเป็ นแรงจูงใจให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจในพื้นที่
อาเภอสัตหี บ ซึ่ งเป็ นอาเภอที่ติดกับเขตเมืองพัทยาเกิ ดความสนใจที่ตอ้ งการพัฒนาพื้นที่ของตนเองเช่นเดียวกับ
พัทยา ผนวกกับนโยบายของรัฐบาลที่ตอ้ งการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาในอาเภอบ้านฉาง จ.ระยอง
ให้เป็ นสนามบินพาณิ ชย์เต็มรู ปแบบ ทาให้มีการคาดการณ์ถึงความต้องการด้านสถานประกอบการที่พกั อาศัยเพื่อ
รองรับนักเดินทางและนักท่องเที่ยวในสัตหี บว่าจะมีจานวนเพิ่มขึ้น จึงเป็ นที่มาให้เกิดงานวิจยั ครั้งนี้ ข้ ึน ด้วยการ
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วิจยั เชิงสารวจและวิจยั เชิงคุณภาพเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนั ของสถานประกอบการที่พกั อาศัยในพื้นที่อาเภอสัต
หี บ จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์กับทั้งผูป้ ระกอบการภายในพื้นที่ นักลงทุ นในโครงการ
พัฒ นาอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ สัต หี บ และนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ จ ะได้มี ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ สถานการณ์ ส ถาน
ประกอบการที่พกั อาศัยในอาเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาตัดสิ นใจในส่ วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีคาถามการ
วิจยั ดังต่อไปนี้
1. สถานประกอบการที่พกั อาศัยในพื้นที่สตั หีบประมาณการในปั จจุบนั มีจานวนเท่าไร และมีรูปแบบ
อย่างไร
2. สถานการณ์การแข่งขันในธุรกิจสถานประกอบการที่พกั อาศัยในพื้นที่สตั หีบเป็ นอย่างไร
3. ปั จจัยด้านโอกาสและความเสี่ ยงด้านการลงทุนในสถานประกอบการที่พกั อาศัยในพื้นที่มีอะไรบ้าง
อย่างไร

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจสถานการณ์ของสถานประกอบการที่พกั อาศัยในพื้นที่สตั หี บและใกล้เคียง
2. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันของสถานประกอบการที่พกั อาศัยในพื้นที่สตั หี บและใกล้เคียง
3. เพื่อกาหนดโอกาสทางการตลาดของสถานประกอบการที่พกั อาศัยในพื้นที่สตั หีบและใกล้เคียง

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
- ไม่มี เนื่องจากเป็ นการวิจยั เชิงสารวจและการวิจยั เชิงคุณภาพ -

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 แบบแผนการวิจยั
ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ (Exploratory research) เป็ นกระบวนการแรก โดยเริ่ มต้นการสารวจพื้นที่
(Survey) และสังเกตการณ์ (Observation) ในอาเภอสัตหี บว่ามีจานวนของสถานประกอบการที่พกั อาศัย ลักษณะ
ของการประกอบธุ รกิ จ ราคาของสถานที่ พกั อาศัย ลักษณะทางด้านประชากรของกลุ่มผูเ้ ช่าพักอาศัยในสถาน
ประกอบการที่พกั อาศัย หลังจากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสารวจเสร็ จสิ้นจึงดาเนินการใช้การวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative research) ด้วยการสัมภาษณ์ระดับลึก (In-depth interview)
4.2 กลุ่มผู้รู้ หรือผู้ให้ ข่าวสาร (key informant)
การวิจยั เชิงคุณภาพจะใช้การเลือกตัวอย่างแบบหลายกลุ่มหรื อหลายมิติ (Dimensional Sampling) ด้วย
การเลือกกลุ่มผูร้ ู ้หรื อผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่พกั อาศัยโดยตรงด้วยการแบ่งกลุม่ ย่อยหรื อมิติ
ตามโครงสร้างของชุมชน (Arnold, 1970) โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. ผูป้ ระกอบการสถานที่พกั อาศัย 5 ราย
2. ผูม้ ีประสบการณ์ในธุรกิจสถานประกอบการที่พกั อาศัย/ผูด้ ูแลเว็ปไซด์ท่องเที่ยวในพื้นที่สตั หีบ
2 ราย
3. ผูค้ า้ สิ นค้าและบริ การให้กบั นักท่องเที่ยวในพื้นที่สตั หี บ 5 ราย
4. นักท่องเที่ยวในพื้นที่สตั หีบ 10 ราย
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4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การวิจยั เชิงสารวจนั้นจะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการลงสารวจพื้นที่โดยนักวิจยั และผูช้ ่วยนักวิจยั ด้วยการ
กาหนดจุดบนแผนที่ ของสถานประกอบการที่ พกั อาศัยในรัศมี 15 ตารางกิ โลเมตรของพื้นที่ การสารวจโดยใช้
เทศบาลต าบลสัต หี บ เป็ นศู น ย์กลาง เนื่ อ งจากข้อ จ ากัด ด้า นเวลาและงบประมาณ และใช้การสัง เกตการณ์
(observation) เกี่ยวกับสถานประกอบการที่พกั อาศัยนั้นว่ามีลกั ษณะอาคารเป็ นอย่างไร ลักษณะของผูเ้ ข้าพัก ราคา
ของห้องพัก รวมไปถึงอัตราการเข้าพัก (Occupancy rate) ของสถานประกอบการที่พกั อาศัย เครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลนั้นจะประกอบไปด้วย สมุดจดบันทึก กล้องถ่ายรู ป แผนที่สตั หี บ
การวิจยั เชิงคุณภาพนั้นจะใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ในการเก็บ
ข้อมูล โดยจะมีการกาหนดรู ปแบบการสัมภาษณ์ รายการคาถาม เวลาและสถานที่สมั ภาษณ์ไว้ล่วงหน้า ดังนั้น จะ
ใช้เครื่ องมือในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบคาถามสัมภาษณ์ กล้องถ่ายรู ป และเครื่ องบันทึกเสี ยง
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เชิงสารวจนั้นจะมีการลงข้อมูลที่สารวจได้ลงในแผนที่ จากนั้นวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการใช้สถิติ
เชิ งพรรณนา ได้แก่ ความถี่และร้อยละ ในส่ วนของการวิจยั เชิ งคุณภาพนั้น ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลจากการบันทึ ก
ภาคสนามและการถอดเทปการสัมภาษณ์ มาอ่านอย่างละเอียดและจับประเด็นหลักๆ โดยเปลี่ยนประเด็นหลัก
เหล่ า นั้น ให้เ ป็ นรหัส ด้ว ยการให้ร หัส แบบเปิ ด (open-coding) จากนั้น เชื่ อ มโยงข้อ มู ล ที่ ไ ด้เ พื่ อ หาแบบแผน
ความสัมพันธ์ดว้ ยการให้รหัสตามแนวคิดที่สัมพันธ์กนั (Anxial/theoretical-coding) จากนั้นหาแก่นของงานวิจยั
แล้ว เชื่ อ มโยงรหัส ทั้ง หมดเข้าด้วยกัน (Selective/focused-coding) เพื่ อ หาข้อ สรุ ปที่ เป็ นสาระหลักของผลการ
วิเคราะห์ ตีความ ทั้งนี้ ได้นาผลการวิเคราะห์มานาเสนอผ่านเครื่ องมือการวิเคราะห์ที่เป็ นที่นิยมทางธุรกิจ ได้แก่
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อให้ผสู ้ นใจนาข้อมูล ไปใช้ได้ง่ายและ
เห็ นภาพชัดเจน สาหรับ SWOT Analysis นั้น นักวิชาการหลายท่านด้านการจัดการเชิ งกลยุทธ์ (Glaister, 1999;
Valentin, 2001; Dickson, 2002) ต่างเห็ นตรงกันว่า SWOT Analysis นั้นเป็ นเครื่ องมื อที่ ทรงประสิ ทธิ ภาพทาง
ธุ รกิ จที่ จะสามารถใช้ในการมองสถานการณ์ในเชิ งลึก และช่วยกาหนดทิศทางด้านการแข่งขันในภาวะตลาดที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว จึงน่าจะเหมาะสมกับการนามาวิเคราะห์สถานการณ์ในครั้งนี้
4.5 การตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) และความถูกต้ อง (Validity) ของข้ อมูล
การวิจัยเชิ งคุณภาพใช้การตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation)
เพื่อให้แน่ใจในด้านความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลก่อนการนาไปวิเคราะห์ (สุภางค์, 2553) ซึ่งในการ
วิจยั ครั้งนี้จะทาการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล ด้านผูว้ จิ ยั และด้านวิธีรวบรวมข้อมูล

5. สรุ ปผลการวิจัย
จากการสารวจสถานการณ์ ของสถานประกอบการที่ พกั อาศัยในพื้นที่ สัตหี บ พบลักษณะของสถาน
ประกอบการที่พกั อาศัย แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ บ้านพักรับรองกองทัพเรื อ และธุรกิจสถานประกอบการที่พกั อาศัย
ของเอกชน โดยในงานวิจยั นี้ มุ่งเน้นการสารวจสถานประกอบการที่พกั อาศัยที่ดาเนิ นการโดยภาคเอกชนจานวน
86 แห่ ง พบว่า ในพื้นที่สัตหี บมีสถานประกอบการที่พกั อาศัยในรู ปแบบของโรงแรม รี สอร์ ท อพาร์ ทเมนท์ ที่มี
ระดับราคาระหว่าง 200 – 6,435 บาทต่อคืน ซึ่ งราคาผันแปรตามระดับของที่พกั อาศัยและการให้บริ การ โดยร้อย
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ละ 79 เป็ นรี สอร์ ทขนาดเล็กหรื ออพาร์ ทเมนท์ที่คิดค่าใช้จ่ายเป็ นรายชัว่ โมง รายวัน และรายเดือน โดยกระจุกตัว
อยู่ในบริ เวณตาบลสัตหี บ มีการให้บริ การจากัดและราคาถูก ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นคนทางานในพื้นที่ หรื อ
นักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ มีงบประมาณจากัด ร้อยละ1.72 เป็ นโรงแรมมาตรฐานที่ มีบริ การครบครันรวมถึงห้อง
ประชุ มสัมมนาขนาดใหญ่ สถานที่ ต้ งั ของสถานประกอบการอยู่ในตัวเมืองสัตหี บและใกล้ฐานทัพเรื อสัตหี บ
ผูใ้ ช้บริ การมักเป็ นกลุ่มนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่ มาในช่วงวันหยุด กลุ่มทหารที่ มกั จะมาประชุมสัมมนาที่ สัตหี บ
ร้ อยละ 19.28 เป็ นรี สอร์ ทหรื อโรงแรมที่ เน้นกลุ่มนักท่องเที่ ยวชาวไทยในช่ วงวันหยุด ราคาปานกลาง มี การ
ให้บริ การที่จากัด ไม่มีห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ ซึ่ งสถานที่ ต้ งั มักจะเป็ นบริ เวณตาบลแสมสารและอยูร่ ิ ม
ทะเล
จากการสังเกตในช่วงวันธรรมดาพบว่าอัตราการเข้าพักรายวันในสถานประกอบการที่พกั อาศัย อยูใ่ น
ระดับต่ า ผูเ้ ข้าพักส่ วนใหญ่เป็ นผูส้ ัญจรผ่านมา มีเพียงบางส่ วนที่เป็ นนักท่องเที่ยว แต่หากเป็ นช่วงวันหยุดสุ ด
สัปดาห์หรื อวันหยุดยาวหรื อช่วงการจัดกิจกรรม เช่น การจัดการแข่งขันไตรกีฬา จะมีผเู ้ ข้าพักจานวนมาก ส่ วน
ใหญ่เป็ นผูเ้ ข้าพักชาวไทย ส่ วนโรงแรมที่ มีความพร้อมในการให้บริ การที่ ได้มาตรฐานและมีสิ่งอานวยความ
สะดวกอย่างครบครันจะมี กลุ่มลูกค้าธุ รกิ จ /องค์กร ที่ มาจัดงานประชุ ม สัมมนา งานจัดเลี้ยง อยู่บ้าง หากแต่
โดยรวมแล้วยังถือว่ามีจานวนลูกค้าในระดับต่า
จากการสัมภาษณ์ระดับลึกกับอดีตผูจ้ ดั การทัว่ ไปที่มีประสบการณ์ในการบริ หารโรงแรมหลายแห่ งใน
เขตพัทยามากว่า 30 ปี ผูด้ ูแลเว็ปไซด์แนะนาการท่องเที่ยวและที่พกั บริ เวณแสมสาร ผูป้ ระกอบการที่พกั อาศัยใน
พื้นที่ สัตหี บและนักท่องเที่ ยวในพื้นที่ ต่างให้ขอ้ มูลตรงกันว่าพื้นที่ ในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในเขตเมื อง
พัทยานั้นได้ขยายตัวออกไปยังบริ เวณพื้นที่ รอบนอกเพิ่มขึ้นเรื่ อย สัตหี บ จึ งน่ าจะเป็ นพื้นที่ ที่จะถูกพัฒนาใน
อนาคต ประกอบกับการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาในเชิงพาณิ ชย์ จึงสามารถสรุ ปข้อมูลและแบ่งกลุ่ม
ลูกค้าได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. ลูกค้าที่มีงบประมาณจากัดจะเลือกโรงแรมหรื อสถานที่พกั ที่ไม่จาเป็ นต้องติดริ มทะเล แต่
เน้นราคาที่ เหมาะกับงบประมาณของตนเองมากกว่า 2.กลุ่มลูกค้าในท้องถิ่ นมี ความต้องการสถานที่ และสิ่ ง
อานวยความสะดวกในการจัดงานจัดเลี้ยง เช่น งานแต่งงาน งานเกษียณอายุ เป็ นต้น ซึ่ งพบว่าในพื้นที่สตั หี บยังมี
สถานประกอบการที่พกั อาศัยหรื อโรงแรมที่รองรับความต้องการดังกล่าวน้อยมาก ดังนั้น คนในท้องถิ่นจึงต้องไป
ใช้บริ การโรงแรมหรื อห้องประชุ มในเมื องพัทยา ซึ่ งต้องเดิ นทางประมาณ 30-40 กิ โลเมตร 3. กลุ่มลูกค้างาน
ประชุม/สัมมนา ที่พิจารณาความพร้อมของโรงแรม อาทิ ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องอาหาร ห้องพักที่สามารถ
รองรับจานวนคนได้และให้ความสาคัญกับราคามากกว่าทาเลที่ต้ งั ของโรงแรมที่ตอ้ งติดทะเล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลให้ความเห็นพ้องกันถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการท่องเที่ยวแถบตาบลแสมสารที่ ดึงดูด
นักลงทุน แม้พ้นื ที่ส่วนใหญ่จะเป็ นพื้นที่ในเขตทหาร แต่พบเห็นการก่อสร้างสถานประกอบการหลายรู ปแบบ ทั้ง
โรงแรม รี สอร์ ท ตลาด ร้านอาหาร ร้านค้าประเภทต่างๆ เนื่ องจากมีนกั ท่องเที่ยวที่นิยมมาทากิจกรรมดาน้ า ดู
ปะการัง พักผ่อนริ มทะเล สาเหตุเพราะบริ เวณทะเลแสมสารมีความเงียบสงบ ไม่พลุกพล่านเหมือนพัทยา ทะเล
มีความสวยงาม เป็ นธรรมชาติ อีกทั้งในตาบลแสมสารมีหมู่บา้ นชาวประมงและสะพานปลาที่จาหน่ ายอาหาร
ทะเลสดและราคาย่อมเยา เดิมสถานประกอบการที่พกั อาศัยในบริ เวณตาบลแสมสารเป็ นรี สอร์ทขนาดเล็ก มีอตั รา
การเข้าพักมากในช่วงวันหยุดยาว ผูป้ ระกอบการเห็นโอกาสจากการเข้าพักระยะยาวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
โดยเฉพาะกลุ่ ม ลู ก ค้า ยุโรป จึ ง มี ก ารปรั บ รู ปแบบการให้เ ข้าพักจากรายวัน มาเป็ นรายสัปดาห์ ห รื อ รายเดื อน
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เนื่ องจากจะทาให้มีรายได้ที่แน่นอนมากขึ้น สถานประกอบการที่พกั อาศัยหลายแห่ งไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ ในการถือ
ครองที่ดินที่ถูกต้อง เป็ นการประกอบการธุรกิจหรื ออาศัยบนที่ดินทากินที่ทาสื บทอดกันมาจากรุ่ นสู่ รุ่ น หรื อเช่า
ช่วงกันมาเป็ นทอดๆ ปั จจุบนั การลงทุนในสถานประกอบการที่พกั อาศัยในตาบลแสมสารไม่ใช่เพียงคนในพื้นที่
เท่านั้น แต่ความเจริ ญและการเติบโตของการท่องเที่ยวได้นาพานักลงทุนต่างถิ่นมาลงทุนมากขึ้น แม้วา่ จะทราบดี
ว่าพื้นที่บางแห่งไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ในการถือครองที่ดินถูกต้องแต่หลายคนเห็นความคุม้ ค่าที่จะเสี่ ยงลงทุน

6.อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่าในขณะนี้ ได้มีการขยายตัวของสถานประกอบการที่พกั อาศัยและธุรกิจที่รองรับด้าน
ท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม รี สอร์ ท อพาร์ ทเมนท์ สวนน้ า จากบริ เวณพัทยาเหนื อ พัทยากลาง พัทยาใต้และหาด
จอมเทียนมาสู่ บริ เวณอาเภอสัตหี บ โดยเฉพาะในตาบลบางสะเหร่ สาเหตุอีกประการที่สนับสนุนภาวการณ์น้ ี อีก
ประการหนึ่ งคือ พื้นที่ ในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในพื้นที่พทั ยานั้นเกื อบเต็มพื้นที่ แล้ว จึ งทาให้ตอ้ งขยายตัว
ออกไปยังบริ เวณใกล้เคียง ซึ่ งจะเห็ นได้จากการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ประเภทคอนโดมิ เนี ยมและโรงแรมที่
ขยายตัวมายังตาบลบางสะเหร่ จานวนมาก ดังนั้น จากการศึกษาครั้งนี้ คณะผูว้ จิ ยั จึงขอนาเสนอการวิเคราะห์ความ
เป็ นไปได้ในการพัฒนาสถานประกอบการที่พกั อาศัยในพื้นที่สตั หี บและใกล้เคียง โดยนักวิจยั ได้นาเครื่ องมือทาง
ธุ รกิ จที่ ได้รับความนิ ยมในปั จจุ บันได้แก่ SWOT Analysis (Glaister, 1999; Valentin, 2001; Dickson, 2002) มา
วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจในอนาคต
จุดแข็ง (Strengths)
1. พื้นที่สตั หีบยังมีที่ดินที่สามารถนามาพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เหลืออีกจานวนมาก
2. พื้นที่สตั หีบห่างจากกรุ งเทพฯ เพียง 175 กิโลเมตร ทั้งยังมีเส้นทางการเดินทางที่สะดวก โดยใช้ทาง
หลวงพิเศษ(Motor Way) หรื อ ทางด่วนบูรพาวิถี (Toll Way) ทาให้สามารถใช้เวลาเดินทางจากกรุ งเทพฯ เพียง 1
ชัว่ โมงเศษเท่านั้น
3. พื้นที่สตั หีบมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย อาทิ เรื อหลวงจักรี นฤเบศร์ หาดนางรอง หาดนางรา เกาะ
แสมสาร หาดน้ าใส และยังมีสะพานปลาแหล่งขายอาหารทะเลสด ที่ตาบลแสมสาร นับเป็ นจุดดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอภิวชิ ญ์ ปี นัง (2553) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนา
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่วนตาบลนาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สัตหีบมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงเป็ นจานวนมากซึ่งจะช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวและท้องถิ่น
จุดอ่ อน(Weaknesses)
1. พื้นที่สตั หีบยังขาดแคลนระบบขนส่งภาคพื้นดินที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยไม่มี
ยานพาหนะส่วนตัว
2. พื้นที่ส่วนใหญ่อยูใ่ นเขตทหาร โดยมีบางส่วนที่ประชาชนสามารถครอบครองเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ได้ การพัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิ ชย์จึงถูกจากัดอยูใ่ นเฉพาะบางส่วน
3. ด้วยข้อจากัดด้านพื้นที่ทาให้สถานประกอบการที่พกั อาศัยบางแห่งถูกพัฒนาขึ้นในด้านไม่ติดทะเล
ทาให้เสี ยโอกาสในการรับรองผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะเข้าพักในที่ พกั ริ มทะเล
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โอกาส (Opportunities)
1. สัตหี บอยู่ห่างจากท่ าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภาเพียง 14 กิ โลเมตร โดยสนามบิ นแห่ งนี้ ถือเป็ น
ศูนย์กลางการเดินทางโดยเครื่ องบินของภาคตะวันออก อยูภ่ ายใต้การดูแลของกองทัพเรื อไทย มีจุดมุ่งหมายในการ
ให้บริ การทั้งในด้านการทหารและเชิงพาณิ ชย์ (One Airport Two Mission) ปั จจุบนั มีเที่ยวบินพาณิ ชย์ที่ให้บริ การ
ทั้งเส้นทางในประเทศอาทิ เชี ยงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี เกาะสมุยและภูเก็ต และเส้นทางไป
ต่างประเทศ อาทิ กัวลาลัมเปอร์ มาเก๊า หนานฉาง และสิ งคโปร์ ทั้งนี้ได้มีการสร้างอาคารผูโ้ ดยสารหลังใหม่เพื่อ
รองรับการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินและจะสามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้ประมาณ 3,000,000 คนต่อปี และคาดว่าจะแล้ว
เสร็ จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
2. พื้ น ที่ สัต หี บ อยู่ติด กับเขตปกครองพิ เศษพัทยา ซึ่ ง เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ยมของคนไทยและ
ชาวต่างชาติมาเป็ นเวลานาน การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในพัทยาดาเนินมาถึงจุดอิ่มตัวและเริ่ มมีแนวโน้มของการ
ขยายตัวด้านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์และการท่องเที่ยวมายังสัตหี บ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอภิวิชญ์ ปี นัง
(2553) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาศูนย์กลางการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่วนตาบลนาจอมเทียน อ.
สัตหี บ จ.ชลบุ รี พื้นที่ จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาด้านเศรษฐกิ จจากการท่องเที่ ยว ซึ่ งเป็ นโอกาสมาจาก
โครงการองค์การบริ หารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในเขตเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
อุปสรรค (Threats)
1. ปั จจุบนั สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจอยูใ่ นภาวะชะลอตัว ผูค้ นมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย ซึ่งส่งผล
กระทบต่อรู ปแบบและพฤติกรรมในการติดต่องานการดาเนินธุรกิจ และการท่องเที่ยวรวมถึงการชะลอตัวในการ
ลงทุนในภาคอสังหาริ มทรัพย์
2. การรับรู ้ของคนทัว่ ไปต่อสัตหีบ คือ เขตทหารเรื อและเป็ นที่อยูอ่ าศัยของทหาร จึงทาให้สตั หีบเป็ น
เหมือนทางผ่านในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอื่น และขาดการประชาสัมพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
จากการประเมินโอกาสของพื้นที่สตั หี บที่อยูใ่ กล้กรุ งเทพ ฯ และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ทั้งยังมี
เส้นทางการคมนาคมที่สะดวก จึงมีความน่าสนใจที่จะพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในพื้นที่น้ ี เพื่อรองรับการใช้บริ การ
ของนักท่ องเที่ ยวซึ่ งประกอบด้วยชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งนี้ รูปแบบของการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
สามารถทาได้หลายรู ปแบบ อาทิ รู ปแบบโรงแรมที่สามารถพัฒนาได้หลายลักษณะ เช่น โรงแรมระดับประหยัด
(Budget Hotel) คือโรงแรมที่ให้บริ การห้องพักมาตรฐาน แต่มีการให้บริ การที่จากัด หรื อ โรงแรมบูติค (Boutique
Hotel) ที่ ห มายถึ ง โรงแรมขนาดเล็กที่ มี รู ปแบบเป็ นเอกลักษณ์ มี ค วามพิ เ ศษ แตกต่ า งจากโรงแรมแห่ งอื่ นๆ
นอกจากนั้นยังมีโอกาสของศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) ซึ่ ง ณ ปั จจุบนั ยังไม่มีรูปแบบการค้าปลีกเช่นนี้
เลยในพื้นที่สัตหี บ หรื อสวนสนุก นอกจากนี้ ยงั พบโอกาสในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่ พกั อาศัยระยะ
ยาวให้กบั กลุ่มผูส้ ูงอายุได้อีกด้วย เนื่องจากสัตหี บนั้นมีบรรยากาศทะเลที่เงียบสงบปลอดภัย และอยูใ่ กล้สิ่งอานวย
สะดวก เช่น สนามบิน โรงพยาบาล ห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น
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หากพิจารณาภายในพื้นที่ของสัตหี บซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่เขตทหารนั้นยังมีโอกาสในการสร้างธุรกิจ
บริ การเสริ มให้กบั นักท่องเที่ยวหรื อนักเดินทางได้หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) ในลักษณะของ
การจัดการจาลองการึึ กทหาร เป็ นกิจกรรมแนวผจญภัย สาหรับกลุ่มเป้ าหมายที่ชอบความท้าทาย หรื อการจัดการ
แข่งขันไตรกี ฬา ที่ ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องว่ายน้ า ขี่ จักรยาน และวิ่ง นับเป็ นกิ จกรรมกลางแจ้งที่ ได้รับความนิ ยมใน
ปั จจุบนั อนึ่ ง เพื่อให้การวางแผนธุ รกิ จบริ การที่ กล่าวมาข้างต้นเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ควรคานึ งถึงส่ วน
ประสมการตลาดของธุรกิจบริ การที่มีองค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด ทั้ง 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
(Product) ราคา (Price) ช่ องทางการใช้บริ การ (Place) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ผูใ้ ห้บริ การ (People)
กระบวนการให้บริ การ (Process) และลักษณะทางกายภาพที่จบั ต้องได้ (Physical Evidence)
นอกจากนี้ ภาครั ฐ/ท้องถิ่ นควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ด้านภาพลักษณ์ และสถานที่ น่าสนใจในการ
ท่องเที่ยวและการลงทุนให้กบั สาธารณชนได้รับรู ้เพิ่มมากขึ้น โดยอาจร่ วมมือกับภาคเอกชนและผูป้ ระกอบธุรกิจ
ในพื้นที่ เพื่อแก้ไขการรับรู ้เกี่ยวกับสัตหี บว่าเป็ นเพียงพื้นที่ทหารและเมืองทางผ่านเท่านั้น นอกจากนี้ ควรมีการ
เพิ่มระบบการคมนาคมขนส่งภาคพื้นดินเพื่อเพิ่มความสะดวกและจุดเชื่อมต่อจากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั นักเดินทางและการหมุนเวียนการจับจ่าย
ใช้สอยในพื้นที่ให้มากขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
(1) มีการศึกษากับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักอื่น ๆ อาทิ นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เกี่ยวกับการรับรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวทั้งที่อาเภอสัตหี บ และ แหล่งท่องเที่ยวแห่งอื่น
เพื่อให้เข้าใจกลุ่มเป้ าหมายของพื้นที่ให้ชดั เจนมากขึ้น
(2) ดาเนินการสารวจสถานประกอบการที่พกั อาศัยในเขตพื้นที่อาเภอสัตหี บอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง และวางแผนตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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บทคัดย่อ
ในอุตสาหกรรมการบริ การ หลายบริ ษทั ต้องการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าที่ทากาไรให้กบั
บริ ษทั และให้กลายเป็ นลูกค้าภักดี ผูจ้ ดั การที่ดีควรเข้าใจเส้นทางการเติบโตขององค์กรโดยผ่านลูกค้า - ไม่เพียงแต่
การดึงดูดลูกค้าใหม่ การรักษาลูกค้าเดิมที่มีอยู่ โดยการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าใช้จ่ายมากขึ้นและเป็ นการแนะนา
ผลิตภัณฑ์และบริ การเพื่อลูกค้าอื่น ๆ ด้วย ความภักดีของลูกค้าเป็ นหนึ่ งใน ตัวชี้วดั ที่สาคัญที่สุดในด้านการตลาด
ความภักดี จะนาไปสู่ ผลกาไรของบริ ษทั เพราะลูกค้าภักดีจะมีอิทธิ พลด้านบวกต่อผลิตภัณฑ์ และประสิ ทธิ ภาพ
การทาตลาดของบริ ษทั การดาเนินงานทางการเงิน และสร้างความมัง่ คัง่ ของผูถ้ ือหุน้
คาสาคัญ : ความภักดีของลูกค้า ธุรกิจโรงแรม

ABSTRACT
In the service industry, many companies want to build a long-term relationship with profitable
customers and to become a loyal customers. A good manager should understand the corporate growth through
customer - not only to attract new customers but also to retain existing customers by motivating customers to
spend more and introduce products and services to other customers. The customer loyalty is the most important
indicators of the marketing. Loyalty leads to company profits because customers loyalty to influence the product
and performance marketing company, financial operations and create wealth for shareholders.
KEYWORDS: Customer Loyalty Hotel Business

บทนา
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมโรงแรมได้รับการยอมรับว่าเป็ นอุตสาหกรรมระดับโลกที่มี ผูใ้ ห้บริ การมากมาย
และหลากหลายรู ปแบบและแพร่ กระจายไปทัว่ โลก ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาความต้องการและอุปทานของ
การบริ การที่ เพิ่มขึ้ นและแตกต่างไปจากอดี ต ลูกค้าต้องการการต้อนรั บ ที่ เหนื อกว่าการบริ การแบบดั้งเดิ ม

904

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

สาหรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจานวนมากขึ้น การเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรมการบริ การทัว่ โลกนาไปสู่ การแข่งขัน
ที่รุนแรง เนื่องจากปริ มาณคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น
ดังนั้นความจาเป็ นสาหรับธุรกิจโรงแรมที่ จะได้รับประโยชน์จากการแข่งขันด้วยสองกลยุทธ์พ้ืนฐานที่
สาคัญ ได้แก่
1. เป็ นผูน้ าต้นทุนต่า ผ่านกลยุทธ์การตลาด ได้แก่ การลด แลก แจก แถมและของรางวัล
2. การพัฒนาความภักดี โดยการมอบผลประโยชน์ที่ไม่ซ้ ากับลูกค้าอื่น
โรงแรมพยายามที่ จะปรั บปรุ ง ส่ วนแบ่ งการตลาดโดยการลดราคา แต่อาจมี ความเสี่ ยงร้ ายแรงและ
ผลกระทบต่อของโรงแรมขนาดกลางและการทากาไรในระยะยาว ผลที่ตามมาคือคุณภาพของการให้บริ การจะ
ลดลง ราคาที่ได้กลายเป็ นกุญแจสาคัญในการให้บริ การของโรงแรม ที่แยกความแตกต่างจากคู่แข่งและการที่ จะ
ได้รับความภักดีจากลูกค้า
การสร้างและรักษาความภักดีของลูกค้าเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการดารงธุรกิจของโรงแรมไว้ในสภาพแวดล้อม
ที่มีการแข่งขันรุ นแรง Hun and Back( 2008: 46 - 490) กล่าวว่าการดึงดูดลูกค้าใหม่ มีค่าใช้จ่ายสู งกว่าการรั กษา
ลูกค้าเดิม 10 เท่า ดังนั้นธุรกิจพยายามค้นหาวิธีการหรื อ กลยุทธ์ที่จะนามาใช้เพื่อที่จะได้ส่วนแบ่งการตลาดใหม่
และลูกค้าในระยะยาวมากขึ้น โดยวิธีการทากาไรจากลูกค้าภักดี จากรายงานการวิจยั ของ Ali et al(2013: 9- 26)
เปิ ดเผยว่าปั จจัยที่อาจนาไปสู่ความภักดีของลูกค้าในอุตสาหกรรมโรงแรมคือ โปรแกรมความภักดี กลยุทธ์บอกต่อ
การรับรู ้ในคุณภาพบริ การ การรับรู ้ในภาพลักษณ์ที่พึงพอใจและความไว้วางใจของลูกค้า สิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งสาคัญ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผทู ้ ี่ทาธุรกิจในปั จจุบนั ควรใช้กลยุทธ์ความภักดีในตราสิ นค้า
2. เพื่อให้เล็งเห็นความภักดีในตราสิ นค้ามีความสาคัญต่อธุรกิจ

ความภักดีของลูกค้ า
ในบริ บทของธุ ร กิ จ ความภั ก ดี ข องลู ก ค้ า หมายถึ ง ความตั้ งใจของลู ก ค้ า ที่ ย ัง คงอุ ป ถั ม ภ์
บ ริ ษั ท อ ยู่ ใ น ร ะ ยะ เ วลาน าน แ ล ะ แ น ะน าผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ บ ริ การ ข อ งบ ริ ษั ท ต่ อ ให้ กั บ เพื่ อ น และ
ผูเ้ กี่ ยวข้องอื่น ๆ ด้วย Lovelock and Wirtz (2011) ลูกค้าภักดี จะไม่เปลี่ยนแปลงไปใช้บริ การที่ อื่น และไม่ได้ให้
ความสาคัญกับขนาดของธุ รกิ จ และราคาที่ มีการเปลี่ ยนแปลง Reichheld(2002: 126) นักวิจัยพบว่าก่ อนหน้า
ความสัมพันธ์ เชิ งบวกระหว่างความภักดี ของลูกค้าและประสิ ทธิ ภาพขององค์กร Lovelock and Wirtz (2011)
บริ ษทั จะได้ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่ลดลง การเพิ่มของยอดขายและการดาเนินงานที่ลดลง เช่น การ
เปลี่ยนสิ นค้าหรื อการลดราคาสิ นค้า เพื่อแก้ไขปั ญหาลูกค้าไม่พึงพอใจ เป็ นต้น ดังนั้นในอุตสาหกรรมโรงแรม
กุญแจประการหนึ่งที่จะทาให้โรงแรมประสบความสาเร็ จ คือการสร้างความภักดีของลูกค้าโดยการรักษาลูกค้าไว้
Edwin and Sheryl(2013: 642- 659 ) นอกจากนี้ Sheth and Mittal (2004) อธิ บ ายว่ า ความภัก ดี ข องลู ก ค้า ใน
อุตสาหกรรมโรงแรมเป็ นความมุ่งมัน่ ในตราสิ นค้าของโรงแรมโดยขึ้นอยู่กบั ทัศนคติที่ดี ความมัน่ คงและการ
ประจักษ์ในเรื่ องสิ นค้าและบริ การ ลูกค้าภักดี ไม่มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนหรื อเปลี่ยนไปใช้บริ การยังโรงแรมอื่น
สาหรับบริ การในระดับเดียวกัน ความสาเร็ จขององค์กรขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
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ที่มีประสิ ทธิ ภาพ Ranade K (2012) ผลประโยชน์ทางการเงินสาหรับธุรกิจที่รักษาการเติบโตของลูกค้าที่ มีความ
ภักดีต่อบริ ษทั จะประสบความสาเร็ จในการจัดการความภักดีของลูกค้าโดยการปรับปรุ งข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า
ระบุลูกค้าที่พึงประสงค์และการตั้งค่าเป้ าหมายร้อยละของฐานลูกค้าที่มีความภักดีเพิ่มขึ้น ผลกาไรประจาปี ของ
องค์กรจะสูงขึ้น เนื่องจากความภักดีของลูกค้า ซึ่งมีลกั ษณะพฤติกรรม ดังนี้ 1. ซื้อมากขึ้น 2. ซื้อข้ามสายผลิตภัณฑ์
3. ยินดี จ่ายค่าสิ นค้าหรื อบริ การเพิ่ม 4. มี การสอนใช้งานผลิ ตภัณฑ์น้อ ยลง 5. ไม่จาเป็ นต้องมี การสนับ สนุ น
การขาย 6. มีแนวโน้มที่จะซื้ อหรื อใช้บริ การจาก ผูใ้ ห้บริ การรายเดียว 7. อนุญาตบริ ษทั อ้างอิงชื่อลูกค้า เพื่อความ
น่าเชื่อถือ
ความสาคัญของความภักดีของลูกค้ า
1. ต้ น ทุ น ที่ล ดลง (Reduced Costs) ผูส้ นับ สนุ น จ านวนมากที่ แ ข็ง แกร่ ง จะสร้ างความเป็ นเลิ ศ ทาง
การตลาดของบริ ษทั ให้ดีที่สุดได้ ผูส้ นับสนุนเหล่านี้ สามารถช่วยประหยัดค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายทางการตลาด
การบอกต่อเป็ นเครื่ องมือทางการตลาดที่ มีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ การรั กษาลูกค้าจะมี ค่าใช้จ่ายถูกกว่าการ
แสวงหาลูกค้าใหม่ การสร้ างความภักดี ในรู ปแบบฐานลูกค้าที่ แข็งแกร่ งซึ่ งจะช่ วยให้ธุรกิ จเติบโตขึ้น Febbie
(2015)
2. การซื้อซ้า (Repeat Business) องค์กรที่ได้รับรางวัลจากความไว้วางใจจากลูกค้าภักดีจะง่ายต่อการขาย
ข้ามและการเพิ่มปริ มาณการสั่งซื้ อหรื อใช้บริ การกับลูกค้าเมื่อเทียบกับลูกค้าใหม่ ลูกค้าเหล่านี้โดยทัว่ ไปให้ความ
คิดเห็นอย่างจริ งใจที่จะช่วยปรับปรุ งตราสิ นค้า องค์กรสามารถนาลูกค้ามาร่ วมมือเพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นทันที
เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นลูกค้าภักดี มีแนวโน้มที่ จะซื้ อซ้ าหรื อกลับมาใช้บริ การซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญ
สาหรับองค์กรที่จะอยูร่ อดในระยะยาว Febbie (2015)
3. ป้ องกันธุรกิจจากคู่แข่ ง (Insulate your Business from Competitors) ลูกค้าภักดี จะยึดมัน่ กับตราสิ นค้า
เพราะลูกค้าไว้วางใจ องค์กรที่ มีฐานลูกค้าที่ ภกั ดี มีภูมิคุม้ กันทั้งการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ
Febbie (2015)
ประโยชน์ เชิงสัมพันธ์ สาหรับลูกค้ า
Marzo-Navarro et al (2004: 505 - 526) ระบุวา่ องค์กรสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ ดีกบั ลูกค้า โดยการ
รักษาคามัน่ สัญญา ประโยชน์ของรักษาคามัน่ จะเกิ ดความสัมพันธ์ที่มนั่ คง ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของความ
เชื่อมัน่ ความเสี่ ยงที่ลดลง ข้อได้เปรี ยบทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและประสิ ทธิภาพในกระบวนการตัดสิ นใจที่รวดเร็ว
ผลประโยชน์เหล่านี้ถูกกาหนดโดยความสัมพันธ์ที่จดั ตั้งขึ้นและสามารถแบ่งออกเป็ นสองประเภทหลัก ได้แก่ 1.
ประโยชน์การทางาน รวมถึงการประหยัดเวลาสะดวกสบายทาให้การตัดสิ นใจซื้ อที่ดีที่สุด 2. ผลประโยชน์ทาง
สังคม รวมถึ งวิธีการที่ น่าพอใจและสะดวกสบาย การสร้ างความสัม พันธ์ที่มนั่ คงกับลูกค้าจะช่ วยลดปั ญหาที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกซื้อและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของกระบวนการตัดสิ นใจ
ประโยชน์ เชิงสัมพันธ์ สาหรับองค์ กร
กลยุทธ์ทางธุรกิจของการรักษาลูกค้าโดยทาให้ลูกค้ามีความภักดี ต่อตราสิ นค้า จะทาให้เกิดผลกาไรมาก
ขึ้ นจากการรั กษาลูกค้าที่ มีอยู่มากกว่าการดึ งดูดลูกค้าใหม่ ความภักดี ของลูกค้านาไปสู่ ธุรกิ จที่ ดีข้ ึนในอนาคต
ลูกค้าที่ มีความภักดี จะช่ วยเสริ มสร้างภาพลักษณ์ ทาให้เป็ นเรื่ องยากสาหรับคู่แข่งที่ จะดึ งดูดลูกค้าและช่ วยให้
องค์กรสามารถตั้งราคาสิ นค้าหรื อบริ การที่สูงขึ้นได้ Marzo-Navarro et al(2004:505 - 526)
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ประโยชน์ ของความภักดีต่อตราสินค้ า
Marketing Science Institute อ้างอิ งใน Keller( 2003) ได้ให้ความหมายของคุณค่าตราสิ นค้าไว้ว่าเป็ น
กลุ่มของความสัมพันธ์และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับตราสิ นค้าของลูกค้า ช่องทางการจัดจาหน่ายและเจ้าของบริ ษทั ซึ่ง
ทาให้ตราสิ นค้านั้น ๆ สามารถสร้างยอดขายและผลกาไรได้ ทาให้ตราสิ นค้าแข็งแกร่ งมีความมัน่ คงที่แตกต่างและ
มีความได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่ง ตราสิ นค้าที่ดีจะเพิ่มความสนใจให้กบั ลูกค้า และจะกลายเป็ นตัวเลือกแรกสาหรับ
ลูกค้า ดังนั้นตราสิ นค้าของบริ ษทั จะมีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้า ตราสิ นค้าที่ใช้ในการระบุสินค้าหรื อบริ การ
บางอย่างกับคนอื่น ๆ จะประกอบด้วยคา เครื่ องหมาย สัญลักษณ์ ภาพและสี ตราสิ นค้าแสดงถึงพันธกิจขององค์กร
และลัก ษณะของสิ น ค้า ตราสิ น ค้า ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ แสดงว่า สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารนั้น มี คุ ณ ภาพดี (Uncle et
al(2003:294 - 316) กล่าวว่าประโยชน์ที่เกิดจากความภักดีตราสิ นค้าคือ การกระจายของการตลาดแบบบอกต่อ ซึ่ง
เป็ นการเพิม่ ชื่อเสี ยงและภาพพจน์ของตราสิ นค้าและก่อให้เกิดลูกค้าใหม่มากขึ้น คุณค่าเพิม่ ที่ผบู ้ ริ โภคที่ได้รับจาก
ตราสิ นค้าจะช่วยเพิ่มความมัน่ ใจในการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า เพราะการซื้อสิ นค้าจากตราสิ นค้าที่รู้จกั จะช่วยลดความ
เสี่ ยงในการซื้อลง
ปัจจัยสนับสนุนความภักดีของลูกค้ า
คุณภาพบริ การ เป็ นมโนทัศน์และการประเมิ นของผูร้ ั บบริ การโดยทาการเปรี ยบเที ยบระหว่างการ
บริ การที่ คาดหวัง (expectation service) กับการบริ การที่ รับรู ้จริ ง (perception service) จากผูใ้ ห้บริ การ ซึ่ งหากผู ้
ให้บริ การสามารถให้บริ การที่ สอดคล้องตรงตามความต้องการของผูร้ ั บ บริ การหรื อบริ การในระดับสู งกว่าที่
ผูร้ ับบริ การคาดหวังได้ จะส่ งผลให้การบริ การดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้บริ การซึ่ งจะทาให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความ
พึงพอใจเป็ นอย่างมาก
ความเชื่ อ ถื อ Sigh and Sirdeshmukh (2000:156 - 167) ระบุ ว่า ความเชื่ อ ถื อ มี ค วามส าคัญ อย่า งมาก
สาหรับการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวในธุ รกิ จ Sharma,(2003) กล่าวว่าความน่ าเชื่ อถือเป็ นตัวแปร
สาคัญเพื่อให้บรรลุความมุ่งมัน่ และเป็ นปั จจัยสาคัญในความสัมพันธ์ ทั้งทางตรรกและประสบการณ์ของลูกค้า
Papadopoulou et al (2001:322 -332) ยืนยันว่า ความน่ าเชื่ อถือเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ระยะยาวในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลง ความน่าเชื่อถือเป็ นการรักษาระยะความสัมพันธ์ระหว่างผู ้
ให้บริ การและลูกค้าอย่างยาวนาน
คุณค่ า Zeithaml and Bitner (2000) ชี้ ให้เห็ นว่ามูลค่าการรับรู ้เป็ นผลมาจากความคาดหวังก่อนการซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การ ระหว่างการทาธุรกรรมและการประเมินผลหลังการซื้อ การรับรู ้คือ การประเมินจากลูกค้าใน
การเสนอขายที่อยูบ่ นพื้นฐานของการรับรู ้ถึงสิ่ งที่จะได้รับทั้งในรู ปแบบตัวสิ นค้าหรื อบริ การ การศึกษาหลายแห่ ง
ยอมรับคุณค่าเป็ นแรงผลักดันที่สาคัญที่สุดของความภักดีของลูกค้า เช่น Kanagal (2009 :1 – 17) Ali etal (2013 :9
- 26 ) คุณค่าเป็ นวิธีการที่จาเป็ นเพื่อให้บริ ษทั สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน Ramanathan and Ramanathan
(2011) พบว่า "ความคุม้ ค่า" เป็ นคุณลักษณะที่สาคัญในการสร้างความตั้งใจของลูกค้าที่จะอยูก่ บั โรงแรมเดิ มอีก
ครั้ ง เมื่ อลูกค้าตัดสิ นใจว่าจะกลับไปยังผูใ้ ห้บริ การเดิ ม Krasna(2008:12- 15 ) พบว่าหนึ่ งในเหตุผลที่ ว่าทาไม
ผลตอบแทนของผูเ้ ข้าพักโรงแรม โรงแรมเดี ยวกันเกิ ดจากการรวมกันของการบริ การที่นาเสนอและแพคเกจที่
กาหนดเอง แม้วา่ นักท่องเที่ยวเอเชียมีงบประมาณมากขึ้น แต่ยงั คานึงถึงวิธีที่ซ้ือเพื่อให้ได้ราคาถูก
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ความพึงพอใจ คือปฏิสมั พันธ์ระหว่างความพึงพอใจของลูกค้าที่มีความภักดีของลูกค้าและเป็ นการรักษา
ลูกค้า เมื่อลูกค้ารับรู ้บริ การที่ดี Reichheld (1996) กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทนจากการเก็บ
ข้อมูลลูกค้าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 75 ในมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ ความ พึงพอใจของลูกค้าการวิจยั เป็ นสิ่ งสาคัญเพราะมีการ
เชื่อมโยงโดยตรงกับพฤติกรรม การดึงดูดลูกค้าเป็ นเรื่ องยากมากขึ้นในปั จจุบนั เนื่ องจากการความท้าทายในการ
แข่งขันและความจาเป็ นที่จะต้องรักษาปริ มาณของธุรกิจในการแข่งขัน ปั จจุบนั ลูกค้าต้องการสิ่ งสาคัญ 3 ประการ
ได้แก่ 1.ทางเลือกที่เพิ่มขึ้น 2. มูลค่าที่เพิ่มขึ้น และ 3. การบริ การชั้นยอด Kandampully and Suhartanto (2000: 346
-351 )กล่าวว่าการแข่งขันที่รุนแรงและความต้องการผูบ้ ริ โภคที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา สิ่ งที่โรงแรมสามารถทาได้เพื่อ
รักษาความพึงพอใจของลูกค้าคือ การรู ้สิ่งที่ ลูกค้าต้องการและสิ่ งที่ ทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การเป็ นสิ่ ง สาคัญ
Gupta and Zeithml (2006:718- 739) กล่าวว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นการประเมิ นผลของผลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ
บริ การที่ ไ ด้รั บ ไม่ ว่า จะตรงกับความต้องการและความคาดหวัง หรื อ ไม่ ความพึ ง พอใจมี ความเกี่ ย วข้องกับ
ความรู ้สึกของความสุ ขที่ทาให้ลูกค้ารู ้สึกดีหรื อความรู ้สึกของความสุ ขที่ ได้รับ จากการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจ
ของลูกค้าของ ระดับความพึงพอใจเป็ นผลมาจากความแตกต่างระหว่างผลการดาเนิ นงานที่คาดหวังและการรับรู ้
ถ้าการรั บ รู ้ ต อบสนองความคาดหวัง หรื อ เกิ น ความคาดหวัง ของลู ก ค้า ลู กค้า จะมี ค วามพึ ง พอใจ Kotler and
Armstrong (2010) นอกจากนี้ Choi and Chu (2001:277 -297) พบว่าคุณภาพของพนักงานและความคุม้ ค่าห้องพัก
มีสามปั จจัยที่ สาคัญที่สุดที่เป็ นตัวกาหนดความพึงพอใจของนักเดิ นทาง การสารวจความพึงพอใจของลูกค้าจะ
แสดงความคิดเห็นและความรู ้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์การซื้ อก่อนหน้านี้ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมที่
ผ่านมา แต่ไม่สามารถนามาใช้เป็ นคาทานายที่ เชื่ อถือได้สาหรับพฤติกรรมในอนาคต อย่างไรก็ตามการสารวจ
ความภักดีของลูกค้าอาจคาดการณ์สิ่งที่ลูกค้าชื่นชอบมากที่สุดในสิ นค้าหรื อบริ การได้ Woodlock et al(2003:304 314)
เป้ าหมายที่ผปู ้ ระกอบการโรงแรมจะต้องมุ่งมัน่ และให้มีอย่างต่อเนื่ อง ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกค้า
Liang (2008:167-175) หลายงานวิจยั พบว่าความพึงพอใจมีอิทธิ พลโดยตรงต่อความภักดี ของลูกค้า ลูกค้าที่ พึง
พอใจจะมี ค วามตั้งใจในการกลับ มาใช้บ ริ การในอนาคต ดัง นั้น เพื่ อ จะประสบความส าเร็ จ โรงแรมจะต้อง
ดาเนิ นการตามนโยบายที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการรักษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม Cheng and
Zabid (2013:99-112) กล่าวว่าความพึงพอใจจะส่ งเสริ มให้เกิดความภักดี ซึ่ งจาเป็ นสาหรับการรักษาทัศนคติที่ดี
และสาหรับการแนะนาและการซื้ อจากบริ ษทั เดิม ความภักดีที่แท้จริ งคือ การที่ลูกค้ากลายเป็ นผูส้ นับสนุนบริ ษทั
โดยไม่ตอ้ งสร้างแรงจูงใจ Anderson and Jacobsen (2000)
ภาพพจน์ องค์ กร Brown et al (2006:99 -106) กล่าวว่าภาพของบริ ษทั คื อ ผลที่ ถูกสร้ างขึ้นในใจของ
ผูบ้ ริ โภคและมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะกายภาพ และพฤติกรรมของบุคลากร ภาพขององค์กรจะเกี่ยวข้องกับชื่อ
ธุ รกิ จที่ หลากหลาย สิ นค้าหรื อบริ การต่าง ๆ สถาปั ตยกรรม วัฒนธรรมและอุดมการณ์ของบริ ษทั สิ่ งเหล่านี้ คือ
ผลรวมของความเชื่ อ ความคิดและการแสดงผลที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อองค์กร Tang (2007:57 - 62) นอกจากนี้ รวมถึง
โลโก้ของบริ ษทั และราคาผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั Kwek, Yeong and Hiew (2011:4813 - 4823) ในระยะ
สั้นภาพลักษณ์แสดงให้เห็ นถึงการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อตราสิ นค้าและสิ่ งที่ รับรู ้หรื อเชื่ อถือเกี่ ยวกับองค์กร
Kandampully and Suhartanto(2000:346 - 351) ชี้ให้เห็นว่าภาพของโรงแรมเป็ นปั จจัยสาคัญในการกาหนดความ
ตั้งใจของลูกค้าที่ จะซื้ อซ้ าและให้คาแนะนาจึ งมี บทบาทสาคัญในความภักดี ของลู กค้า ในฐานะที่ เป็ นความ
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ต้องการของลูกค้ากลายเป็ นความซับซ้อนมากขึ้นและการแข่งขัน ที่รุนแรงมากขึ้นจะกลายเป็ นผูจ้ ดั การโรงแรมจะ
ทรงตัวกับความท้าทายใหม่ในการ รักษาลูกค้าที่มีอยู่ของพวกเขาในการที่จะเข้าพัก ดังนั้นการมุ่งเน้นเฉพาะใน
ความภักดีของลูกค้าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นเพื่อความอยูร่ อดในธุรกิจในอนาคตของโรงแรม

สรุ ป
ปั จจุบนั ธุรกิจโรงแรมมีการแข่งขันรุ นแรง เนื่ องจากมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการ
ส่งเสริ มจากภาครัฐ ซึ่งมีผลต่อการดาเนินงานของโรงแรม ดังนั้นความภักดีจึงมีความสาคัญอย่างยิง่ เพราะสามารถ
เพิ่มยอดขาย สร้างผลกาไรจากสิ นค้าหรื อบริ การ และการเติบโตในระยะยาวได้ การรักษาฐานลูกค้าเดิมและการ
แสวงหาลูกค้าใหม่ เป็ นสิ่ งสาคัญอย่างมากของการตลาดในยุคปั จจุบนั เพราะลูกค้าเดิมจะบอกต่อในเชิ งบวกแก่
บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีการซื้อบริ การซ้ า ซึ่งลูกค้าเดิมจะไม่อ่อนไหวต่อราคาสิ นค้าที่เปลี่ยนแปลง และมีขอ้
ร้องเรี ยนเรื่ องสิ นค้าหรื อบริ การไม่มาก ดังนั้นความภักดีของลูกค้าจึงเป็ นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงเป้ าหมาย และเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจโรงแรมด้วย

ข้ อเสนอแนะ
1.ให้บริ การที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของผูร้ ับบริ การหรื อบริ การในระดับสู งกว่าที่ผรู ้ ับบริ การ
คาดหวังได้
2.สร้างความน่าเชื่อถือเป็ นสิ่ งจาเป็ นในการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าระยะยาวในสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
3. ความพึงพอใจมี อิทธิ พลโดยตรงต่อความภักดี ของลู กค้า ลูกค้าที่ พึงพอใจจะมี ความตั้งใจในการ
กลับมาใช้บริ การในอนาคต
4. ภาพพจน์องค์กร คือ ผลที่ถูกสร้างขึ้นในใจของผูบ้ ริ โภคและมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะกายภาพ และ
พฤติกรรมของบุคลากร ภาพขององค์กรจะเกี่ยวข้องกับชื่อธุรกิจที่หลากหลาย สิ นค้าหรื อบริ การต่าง ๆ สถาปั ตยก
รรม วัฒนธรรมและอุดมการณ์ของบริ ษทั สิ่ งเหล่านี้คือผลรวมของความเชื่อ ความคิดและการแสดงผลที่ผบู ้ ริ โภค
มีต่อองค์กร
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงินที่มีต่อคุณภาพรายงานการเงินของ
ส่ วนราชการทหารในเขตกองทัพภาคที่ 1ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์อธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นมืออาชีพ
ของทหารการเงินที่มีต่อคุณภาพรายงานการเงินของส่ วนราชการทหารในเขตกองทัพภาคที่ 1ทาการศึกษาข้อมูล
จากหัวหน้าทหารการเงินของส่วนราชการทหารในเขตกองทัพภาคที่ 1 จานวน 130 นาย โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ขอ้ มูลประกอบด้วย การวิเคราะห์ เชิ งพรรณนา และใช้การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า ความความเป็ นมืออาชีพของทหาร
การเงินด้านการเรี ยนรู ้อย่างชาญฉลาดและด้านบุคคลมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม หาก
พิจารณาความเป็ นมืออาชี พของทหารการเงิ นกับคุณภาพรายงานทางการเงิ นเป็ นรายด้านพบว่า 1) ทักษะด้าน
บุคคลมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายงานทางการเงินด้านความเข้าใจได้ 2) ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบตั ิหน้าที่
และทักษะด้านบุคคลมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายงานทางการเงินด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ 3) ทักษะ
ด้านการเรี ยนรู ้อย่างชาญฉลาด และทักษะด้านเทคนิ คและการปฏิบตั ิหน้าที่ มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายงาน
ทางการเงิ นด้านความเชื่ อถือได้ และ 4) ทักษะด้านการเรี ยนรู ้อย่างชาญฉลาด ทักษะด้านเทคนิ คและการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ทักษะด้านบุคคล และทักษะด้านความสัมพันธ์และการติดต่อสื่ อสารมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายงาน
ทางการเงินด้านการเปรี ยบเทียบกันได้โดยลักษณะความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
คาสาคัญ: ความเป็ นมืออาชีพ, คุณภาพรายงานการเงิน, นายทหารการเงิน
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ABSTRACT
The study aims to explain the relationship between military finance professionals and the quality of the
military financial statements in the 1st Army Area. It was conducted with 130 chief financial officers in the 1st
Army Area, utilizing a questionnaire to collect data. Descriptive analysis and multiple regression analysis were
used to test the hypotheses of the study. Based on the analyses, it was found that the professionalism of the officers
with regard to intellectual skills and personal factors were correlated with the overall quality of financial
statements. When considering the professionalism of the military with the quality of financial statements in
different factors, it was found that 1) personal skills were correlated with the quality of financial statements with
regard to comprehension; 2) technical and operational skills and personal skills were correlated with the quality
of financial statements with regard to decision making; 3) Intellectual skills and technical and operational skills
were correlated with the quality of financial statements with regard to reliability; and 4) intellectual skills,
technical and operational skills, personal skills, relationship and communication skills were correlated in the same
direction with the quality of the financial statements with regard to comparison.
KEYWORDS: Professional, Quality Financial Statement, Financial officer

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
รายงานการเงินถือเป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่สาคัญเป็ นอย่างยิง่ ของแต่ละองค์กร ตามกรอบแนวคิดสาหรับการ
รายงานทางการเงิ น (ปรับปรุ ง 2558) ได้ระบุไว้ว่า วัตถุประสงค์ของรายงานทางการเงิ น คือ การให้ขอ้ มูลทาง
การเงินเกี่ยวกับกิจการที่เสนอรายงานที่มีประโยชน์ต่อผูถ้ ือลงทุน ผูใ้ ห้กยู้ ืม หรื อเจ้าหนี้ อื่น ทั้งในปั จจุบนั และใน
อนาคต เพื่อตัดสิ นใจเกี่ยวกับการให้ทรัพยากรแก่กิจการ การติดสิ นใจเหล่านี้เกี่ยวกับการซื้ อขาย หรื อถือตราสาร
ทุนและตราสารหนี้ และการให้หรื อชาระเงินกูแ้ ละสิ นเชื่อในรู ปแบบอื่น ทั้งนี้ เพราะผูใ้ ช้งบการเงินเกือบทุกราย
ต้อ งการติ ด สิ น ใจเชิ ง เศรษฐกิ จ เช่ น การตัด สิ น ใจว่า เมื่ อ ใดจะซื้ อ หรื อ จะขายตราสารทุ น การประมิ น ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ของฝ่ ายบริ หาร การประเมินความสามารถของกิ จการในการจ่ายหรื อให้ประโยชน์อื่นกับ
พนักงานของกิจการ การประเมินหลักประกันสาหรับจานวนเงินที่ให้กิจการยืม การกาหนดนโยบายภาษีอากร การ
กาหนดกาไรและเงินปั นผลที่จดั สรรได้ การจัดทาและใช้สถิติรายได้ประชาชาติ การกับกิจกรรมของกิจการ เป็ น
ต้น (สภาวิชาชีพบัญชี, 2558)
สาหรับการดาเนิ นการของกองทัพบกมีการใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินในการบริ หารจัดการ ดังนั้น
จึงได้มีการจัดตั้งองค์กรการเงินขึ้นมา เรี ยกว่ากรมการเงินทหารบก เพื่อดาเนิ นการเกี่ยวกับการรับ-จ่าย และจัดทา
รายงานทางการเงิ น เพื่ อ ใช้ใ นการบัน ทึ ก ข้อ มู ล และน าเสนอข้อ มู ล ทางการเงิ น เกี่ ย วกับ การดาเนิ นงานของ
หน่วยงาน เสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้สภาพแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในปั จจุบนั ที่ตอ้ งมีการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างต่อเนื่องและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาทาให้ บุคลากรหรื อบุคคลในองค์กร
ต้องมี การพัฒนาตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของการเปลี่ ยนแปลงในยุคปั จจุ บนั กรมการเงิ น
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ทหารบกในฐานะที่เป็ นหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบกและเป็ นหน่วยบังคับบัญชาทหารการเงินทุกนาย จาต้องมีการ
ฝึ กและพัฒนาขีดความรู ้ ความสามารถ ให้กาลังพลภายในเหล่าสามารถปฏิบตั ิงานด้านการเงินและการบัญชีได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับบริ บทดังกล่าว
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผูศ้ ึกษาในฐานะที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานทางด้านการเงินในส่ วนกองทัพภาคที่ 1
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นมืออาชีพของเหล่าทหารการเงินที่มีต่อคุณภาพรายงาน
การเงินของส่วนราชการทหารในเขตกองทัพภาคที่ 1โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ น
มืออาชีพของทหารการเงินที่มีต่อคุณภาพรายงานการเงิน ผลลัพธ์ที่ได้รับจะเป็ นประโยชน์ต่อผูศ้ ึกษาและบุคคล
หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการพัฒนาการจัดทารายงานทางการเงินให้มีคุณภาพในลาดับต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่ออธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นมื ออาชี พของทหาร
การเงินที่มีต่อคุณภาพรายงานการเงินของส่ วนราชการทหารในเขตกองทัพภาคที่ 1 สาหรับการพยากรณ์คุณภาพ
รายงานการเงิน ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ยอ่ ย ได้แก่
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงินกับคุณภาพรายงานการเงินด้าน
ความเข้าใจของส่วนราชการทหารในเขตกองทัพภาคที่ 1
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงินกับคุณภาพรายงานการเงินด้าน
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจของส่วนราชการทหารในเขตกองทัพภาคที่ 1
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงินกับคุณภาพรายงานการเงินด้าน
ความเชื่อถือได้ของส่วนราชการทหารในเขตกองทัพภาคที่ 1
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงินกับคุณภาพรายงานการเงินด้าน
การเปรี ยบเทียบกันได้ของส่วนราชการทหารในเขตกองทัพภาคที่ 1

3. สมมติฐานการศึกษา
สมมติฐานข้อที่ 1 ความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงินมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายงานการเงิ นด้าน
ความเข้าใจได้ของส่วนราชการทหารในเขตกองทัพภาคที่ 1
สมมติฐานข้อที่ 2 ความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงินมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายงานการเงิ นด้าน
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจของส่วนราชการทหารในเขตกองทัพภาคที่ 1
สมมติฐานข้อที่ 3 ความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงิ นมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายงานการเงิ นด้าน
ความเชื่อถือได้ของส่วนราชการทหารในเขตกองทัพภาคที่ 1
สมมติฐานข้อที่ 4 ความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงินมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายงานการเงิ นด้าน
การเปรี ยบเทียบกันได้ของส่วนราชการทหารในเขตกองทัพภาคที่ 1
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
4.1 ตัวแปรอิสระ ความเป็ นมืออาชี พของทหารการเงิน โดยประยุกต์แนวคิดจากมาตรฐานการศึกษา
ระหว่างประเทศสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ฉบับที่ 3 เรื่ อง ทักษะทางวิชาชี พ (2548) ประกอบด้วยทักษะ 5
ด้าน ดังนี้
4.1.1 ทักษะด้านการเรี ยนรู ้อย่างชาญฉลาด หมายถึง ความรู ้ ความเข้าใจ การประยุกต์ การวิเคราะห์
การสังเคราะห์ การประเมินผล การศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ
4.1.2 ทักษะด้านเทคนิ คและการปฏิบตั ิหน้าที่ หมายถึง ทักษะเฉพาะสาหรับศาสตร์ วิชาการบัญชี
และการปฏิบตั ิตามข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
4.1.3 ทักษะด้านบุคคล หมายถึง เจตคติ จริ ยธรรม และพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่การเงิน การบริ หาร
จัดการตนเอง ความสามารถในการคาดคะเนและความสงสัยอย่างมืออาชีพ
4.1.4 ทักษะด้านความสัมพันธ์และการติดต่อสื่ อสารหมายถึง ความสามารถในการทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น การรับและถ่ายทอดสารสนเทศ สร้างดุลพินิจที่มีเหตุผลและการตัดสิ นใจอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.1.5 ทักษะด้านองค์กรและการบริ หารจัดการธุรกิจ หมายถึง ความสามารถใน การบริ หารจัดการ
หน่วยงาน การวางแผนกลยุทธ์ และการตัดสิ นใจอย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.2 ตัวแปรตาม คุ ณภาพรายงานการเงิ น โดยประยุกต์แนวคิดจากคุณภาพของงบการเงิ นของกรอบ
แนวคิดสาหรับรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2558) (สภาวิชาชีพบัญชี, 2558) ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
4.2.1 ความเข้าใจได้ หมายถึ ง ข้อมูลในงบการเงิ นที่ มีคุณสมบัติของความเข้ าใจได้เมื่ อผูใ้ ช้งบ
การเงินที่มีความรู ้ตามควรเกี่ยวกับหน่วยงานราชการทหาร
4.2.2 ความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเพื่อการบริ หารงาน
ราชการของหน่วย
4.2.3 ความเชื่อถือได้ หมายถึง ข้อมูลที่มีคุณสมบัติที่มีความเชื่อได้หากปราศจากความผิดพลาดที่มี
นัยสาคัญและความลาเอียง
4.2.4 การเปรี ยบเทียบกันได้ หมายถึง งบการเงินที่สามารถเปรี ยบเทียบงบการเงินระหว่างกิ จการ
เพื่อประเมินฐานะทางการเงินหรื อการวัดมูลค่าการแสดงผลกระทบทางการเงินของรายการเหตุการณ์ทางบัญชีที่มี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
ตัวแปรอิสระ
ความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงิน
1. ทักษะด้านการเรี ยนรู ้อย่างชาญฉลาด
2. ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบตั ิหน้าที่
3. ทักษะด้านบุคคล
4. ทักษะด้านความสัมพันธ์และการติดต่อสื่ อสาร
5. ทักษะด้านองค์กรและการบริ หารจัดการธุรกิจ

ตัวแประตาม
คุณภาพรายงานการเงิน
1. ด้านความเข้าใจได้
2. ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
3. ด้านความเชื่อถือได้
4. ด้านการเปรี ยบเทียบกันได้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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5. วิธีดาเนินการวิจัย
5.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงประจักษ์ ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเป็ นมืออาชี พของ
นายทหารการเงินกับคุณภาพรายงานทางการเงินของส่วนราชการในเขตกองทัพภาคที่ 1
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คือ หัวหน้าทหารการเงินของส่ วนราชการทหารในเขตกองทัพภาคที่ 1 มีจานวนทั้งสิ้ น 190
นาย (กองกาลังพล กรมการเงินทหารบก, 2559)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ หัวหน้าทหารการเงิน ของส่ วนราชการทหารในเขตกองทัพภาคที่ 1
การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย Taro Yamane ซึ่งได้เท่ากับ 130 นาย
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
5.3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ความเป็ นมืออาชี พของทหารการเงิน ประกอบด้วย ด้านการเรี ยนรู ้อย่าง
ชาญฉลาด ด้านเทคนิคและการปฏิบตั ิหน้าที่ ด้านบุคคล ด้านความสัมพันธ์และการติดต่อสื่ อสาร และด้านองค์กร
และการบริ หารจัดการธุรกิจ
5.3.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพรายงานการเงิน ประกอบด้วย ด้านความเข้าใจได้ดา้ นความเกี่ยวข้อง
กับการตัดสิ นใจ ด้านความเชื่อถือได้และด้านการเปรี ยบเทียบกันได้
5.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
5.4.1 การสร้างเครื่ องมือ ผูศ้ ึกษาใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่
1 ข้อมูลทัว่ ไป ตอนที่ 2 ความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงิน และตอนที่ 3 คุณภาพรายงานการเงิน
5.4.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ประกอบด้วย
5.4.2.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามฉบับร่ าง การศึกษาในครั้งนี้ มี
ค่าความตรงเชิงเนื้อหาที่ระดับ 0.67 – 1.00 ซึ่งอยูใ่ นระดับใช้ได้ (ธีรชาติ ธรรมวงค์, 2551)
5.4.2.2 การตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามฉบับร่ าง การศึกษาในครั้งนี้ มีค่าความ
เที่ยงที่ระดับ 0.705 – 0.814 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ระดับพอใช้ – ระดับดี (ศิริชยั กาญจนวาสี , 2544)
5.4.2.3 เมื่อตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามผ่านเกณฑ์แล้ว นาแบบสอบถามฉบับร่ างไป
สร้างเป็ นแบบสอบถามฉบับจริ งเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5.5.1 สร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์
5.5.2 ขอข้อ มู ล e-mail address เบอร์ โ ทรศัพท์ หรื อ ช่ อ งทางการติ ด ต่อ อื่ นๆ เช่ น Line ของกลุ่ม
ตัวอย่างจากกรมการเงินทหารบก เพื่อจัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
5.5.3 ดาเนินการจัดส่งแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง เมื่อครบกาหนด 7 วันทาการ
รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับตอบกลับมา และนาข้อมูลที่ได้รับไปทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
5.6.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา
5.6.2 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
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6. สรุ ปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ด้านเพศ ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ น
เพศชายร้อยละ 53.10 และเป็ นเพศหญิงร้อยละ 46.90, ด้านระดับอายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุนอ้ ยกว่า
35 ปี ร้อยละ 63.10 รองลงมา มีอายุระหว่าง 35-45 ปี ร้อยละ 24.60 และมีอายุระหว่าง 46- 55 ปี ร้อยละ 12.30 ,
ด้านสถานภาพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 61.50 รองลงมามีสถานภาพสมรสจานวน
ร้อยละ 34.60 และมีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง ร้อยละ 3.80, ด้านระดับการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 69.20 รองลงมาระดับปริ ญญาโท ร้อยละ 24.60 และต่ากว่าระดับปริ ญญา
ตรี ร้อยละ 6.20, ด้านประสบการณ์การทางานด้านบัญชี ผูต้ อบแบบสอบส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานด้าน
บัญชีนอ้ ยกว่า 6 ปี จานวน 66 คน รองลงมา 6-10 ปี ร้อยละ 24.60 มากว่า 15 ปี ร้อยละ และ 11-15 ปี ร้อยละ 6.20
และด้านระดับชั้นยศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับชั้นยศ ร้อยตรี – ร้อยโท ร้อยละ 56.20 รองลงมา ร้อย
เอก – พันตรี ร้อยละ 28.50 และพันโทขึ้นไป ร้อยละ 15.40
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของตัวแปรความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงินในสังกัดกองทัพ
ภาคที่ 1 พบว่า ด้านการเรี ยนรู ้อย่างชาญฉลาด โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถาม มีความเป็ นมืออาชีพในระดับ
มาก โดยมี ความเป็ นมืออาชี พเกี่ ยวกับสามารถจัดสรรระบบการทางานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพสู งที่ สุด, ด้าน
เทคนิ คและการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมีความเป็ นมืออาชีพในระดับมาก โดยมีความ
เป็ นมืออาชีพเกี่ยวกับมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับทางราชการ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ เป็ นอย่างดีสูงที่สุด, ด้านทักษะส่ วนบุคคล โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมีความเป็ นมืออาชีพใน
ระดับมาก โดยมีความเป็ นมืออาชีพเกี่ยวกับสามารถจัดลาดับความสาคัญของงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงที่สุด ,
ด้านความสัมพันธ์และการติดต่อสื่ อสาร โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมีความเป็ นมืออาชีพในระดับมาก
โดยมีความเป็ นมืออาชี พเกี่ ยวกับให้ความสาคัญกับการทางานเป็ นที มสู งที่สุด และด้านองค์กรและการบริ หาร
จัดการธุ รกิ จ โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมีความเป็ นมืออาชี พในระดับมาก โดยมีความเป็ นมืออาชีพ
เกี่ยวกับสามารถวางแผนการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงที่สุด
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของตัวแปรคุณภาพรายงานทางการเงินของนายทหารการเงินของ
ส่วนราชการในเขตกองทัพภาคที่ 1 พบว่า ด้านความเข้าใจได้ โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับรายงานทางการเงินของท่านถูกจัดทาขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ผใู ้ ช้งบการเงิน
เข้าใจในข้อมูลที่นาเสนอสู งที่ สุด , ด้านความเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจ โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลในรายงานทางการเงินของท่านสามารถแสดงข้อมูลที่
สะท้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงที่สุด, ด้านความเชื่อถือได้ โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบ
แบบสอบถามมี ความคิดเห็ นในระดับมาก โดยมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับรายงานทางการเงิ นของท่านได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานตรวจสอบต่างๆ ในระดับที่ถูกต้องและเชื่ อถือได้สูงที่สุด และ*/9ด้านการเปรี ยบเทียบได้
โดยภาพรวมแล้วผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
ของท่ า นสามารถแสดงข้อ มู ล ที่ ส ามารถเปรี ย บเที ย บกัน กับ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ มี ล ัก ษณะเดี ย วกัน ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพสูงที่สุด
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ สามารถแสดงเป็ นตารางได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเป็ นมืออาชีพกับคุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม
ความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงิน
Standardized
t-value
Significant
Coefficients Beta
ทักษะด้านการเรี ยนรู ้อย่างชาญฉลาด
0.351
3.293
0.001*
ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบตั ิหน้าที่
-0.131
-1.182
0.239
ทักษะด้านบุคคล
0.429
3.244
0.002*
ทักษะด้านความสัมพันธ์และการติดต่อสื่ อสาร
-0.007
-0.064
0.949
ทักษะด้านองค์กรและการบริ หารจัดการธุรกิจ
0.050
0.430
0.668
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงิน ทักษะด้านการเรี ยนรู ้อย่าง
ชาญฉลาด และทักษะด้านบุคคล มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีค่า Significant 0.001 และ 0.002 ตามลาดับ โดยลักษณะความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเป็ นมืออาชีพกับคุณภาพรายงานทางการเงินด้านความเข้าใจได้
ความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงิน
Standardized
t-value
Significant
Coefficients Beta
ทักษะด้านการเรี ยนรู ้อย่างชาญฉลาด
0.201
1.874
0.063
ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบตั ิหน้าที่
0.158
1.408
0.162
ทักษะด้านบุคคล
0.354
2.653
0.009*
ทักษะด้านความสัมพันธ์และการติดต่อสื่ อสาร
0.005
0.047
0.962
ทักษะด้านองค์กรและการบริ หารจัดการธุรกิจ
0.000
0.002
0.999
จากตารางที่ 2 ผลการวิเ คราะห์ พบว่า ความเป็ นมื อ อาชี พ ของทหารการเงิ น ทัก ษะด้า นบุ ค คล มี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายงานทางการเงินด้านความเข้าใจได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งมีค่า
Significant 0.009 โดยลักษณะความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเป็ นมืออาชีพกับคุณภาพรายงานทางการเงินด้านการตัดสิ นใจ
ความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงิน
Standardized
t-value
Significant
Coefficients Beta
ทักษะด้านการเรี ยนรู ้อย่างชาญฉลาด
0.007
0.064
0.949
ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบตั ิหน้าที่
0.238
2.246
0.026*
ทักษะด้านบุคคล
0.507
4.025
0.000*
ทักษะด้านความสัมพันธ์และการติดต่อสื่ อสาร
0.178
1.714
0.089
ทักษะด้านองค์กรและการบริ หารจัดการธุรกิจ
-0.205
-1.866
0.064
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงิน ทักษะด้านเทคนิ คและการ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ และทักษะด้านบุคคล มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายงานทางการเงิ นด้านความเกี่ ยวข้องกับการ
ตัดสิ นใจ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งมีค่า Significant 0.026 และ 0.000 ตามลาดับ โดยลักษณะ
ความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเป็ นมืออาชีพกับคุณภาพรายงานทางการเงินด้านความเชื่อถือได้
ความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงิน
Standardized
t-value
Significant
Coefficients Beta
ทักษะด้านการเรี ยนรู ้อย่างชาญฉลาด
0.089
5.128
0.000*
ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบตั ิหน้าที่
0.543
4.531
0.000*
ทักษะด้านบุคคล
0.102
0.713
0.477
ทักษะด้านความสัมพันธ์และการติดต่อสื่ อสาร
-0.022
-0.188
0.852
ทักษะด้านองค์กรและการบริ หารจัดการธุรกิจ
0.225
1.814
0.072
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงิน ทักษะด้านการเรี ยนรู ้อย่าง
ชาญฉลาด และทักษะด้านเทคนิ คและการปฏิบตั ิหน้าที่ มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายงานทางการเงินด้านความ
เชื่ อถือได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งมีค่า Significant 0.000 และ 0.000 ตามลาดับ โดยลักษณะ
ความสัมพันธ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเป็ นมืออาชีพกับคุณภาพรายงานทางการเงินด้านการเปรี ยบเทียบ
กันได้
ความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงิน
Standardized
t-value
Significant
Coefficients Beta
ทักษะด้านการเรี ยนรู ้อย่างชาญฉลาด
0.415
3.762
0.000*
ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบตั ิหน้าที่
0.344
2.987
0.003*
ทักษะด้านบุคคล
0.518
3.784
0.000*
ทักษะด้านความสัมพันธ์และการติดต่อสื่ อสาร
0.227
2.012
0.046*
ทักษะด้านองค์กรและการบริ หารจัดการธุรกิจ
0.171
1.432
0.155
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงิน ทักษะด้านการเรี ยนรู ้อย่าง
ชาญฉลาด ทักษะด้านเทคนิ คและการปฏิ บัติหน้าที่ ทักษะด้านบุ คคล และทักษะด้านความสัมพัน ธ์ และการ
ติดต่อสื่ อสารมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายงานทางการเงินด้านการเปรี ยบเทียบกันได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่ งมีค่า Significant 0.000, 0.003, 0.000 และ 0.046 ตามลาดับ โดยลักษณะความสัมพันธ์เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

7.อภิปรายผล
ผลการศึ กษาในครั้งนี้ พบว่า ความเป็ นมืออาชี พของทหารการเงิ น ด้านการเรี ยนรู ้อย่างชาญฉลาดและ
ด้านบุคคล มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายงานทางการเงินโดยรวมของส่ วนราชการในเขตกองทัพภาคที่ 1 โดย
ลักษณะความสัมพันธ์เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน กล่าวคื อ หากต้องการยกระดับคุ ณภาพรายงานทางการเงิ น
โดยรวม ไม่ว่าจะเป็ นด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจ ด้านความเชื่ อถื อได้ และด้าน
เปรี ยบเที ยบกันได้ หน่ วยงานจะต้องมี การจัดสรรบุคลากรที่ มีความรู ้ ความสามารถในด้านการจัดทารายงาน
ทางการเงิ นโดยตรง หรื อมีการพัฒนาบุคคลากรให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้น เช่น การอบรม การศึ กษาเพิ่มเติม
เป็ นต้น เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น และผลกระทบดังกล่าวจะนาไปสู่
ภาพรวมของกองทัพบกที่มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
หากพิจารณาความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงินกับคุณภาพรายงานทางการเงินเป็ นรายด้านพบว่า 1)
ความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงิน ทักษะด้านบุคคล มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายงานทางการเงินด้านความ
เข้าใจได้ 2) ความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงิน ทักษะด้านเทคนิคและการปฏิบตั ิหน้าที่ และทักษะด้านบุคคล มี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายงานทางการเงินด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ 3) ความเป็ นมืออาชีพของทหาร
การเงิ น ทักษะด้านการเรี ยนรู ้อย่างชาญฉลาด และทักษะด้านเทคนิ คและการปฏิ บตั ิหน้าที่ มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพรายงานทางการเงินด้านความเชื่อถือได้ และ 4) ความเป็ นมืออาชีพของทหารการเงิน ทักษะด้านการเรี ยนรู ้
อย่างชาญฉลาด ทักษะด้านเทคนิ คและการปฏิบตั ิหน้าที่ ทักษะด้านบุคคล และทักษะด้านความสัมพันธ์และการ
ติดต่อสื่ อสารมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายงานทางการเงิ นด้านการเปรี ยบเที ยบกันได้ ดังนั้น หากหน่ วยงาน
ต้องการพัฒนาคุณภาพรายงานทางการเงินเฉพาะด้าน ไม่วา่ จะเป็ น ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ ด้านความ
920

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559

วันที่ 21 ธันวาคม 2559

เชื่อถือได้ และด้านเปรี ยบเทียบกันได้ หน่วยงานจะต้องพิจารณาให้ความสาคัญกับการจัดลาดับในการพัฒนาความ
เป็ นมืออาชีพของทหารการเงิน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุดจากการดาเนินงาน
ผลการศึกษาข้างต้นมีความสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ 1) ยุพา ยะใจมัน่ (2551) ผลการศึกษาพบว่า
ความเป็ นมืออาชีพของนักบัญชีมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายงานการเงินของธุรกิจ SMEs อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นว่า พนักงานบัญชีของกิจการมีทกั ษะทางวิชาชีพโดยรวมใน
ระดับมาก และเห็ นว่ารายงานการเงิ นของกิ จการมีคุณภาพโดยรวมในระดับมาก และ 2) อักษราภรณ์ แว่นแก้ว
(2548) ผลการศึกษาพบว่า ความเป็ นมืออาชีพของนักบัญชีมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายงานการเงินด้านความ
เข้าใจได้ ด้านคามเกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ ด้านความเชื่อถือได้และด้านการเปรี ยบเทียบกันได้ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

8. ข้ อเสนอแนะ
ในการศึ กษางานวิจัยในครั้ งต่อไป ผูศ้ ึ กษาอาจดาเนิ นการโดย ทาการศึ กษาปั จจัยด้านอื่ นๆ ที่ อาจมี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพรายงานทางการเงิน เช่น ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน เป็ นต้น, หรื อทาการศึกษา
คุณภาพรายงานทางการเงินด้านอื่นๆ เช่น ความทันต่อเวลา เป็ นต้นหรื อ ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความ
เป็ นมืออาชีพกับคุณภาพรายงานทางการเงินกับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เช่น การศึกษาภาพรวมของนายทหารการเงิ น
สังกัดกองทัพบก กองทัพเรื อ หรื อกองทัพอากาศ เป็ นต้น
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รู ปแบบและแนวทางในการจัดการหนีส้ ิ นชุมชนบ้ านคาไผ่ ตาบลหนองกุง
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์
FORMS AND GUIDELINES OF THE DEBTMANAGEMENT
IN BAN KHAN PHAI COMMUNITY NHONG KUNG SUB-DISTRICT
MUANG DISTRICT KALASIN PROVINCE
โสภณ มูลหา และคณะ
E-mail : Sopon2727@hotmail.com
คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง รู ปแบบและแนวทางในการจัดการหนี้ สินของชุมชนบ้านคาไผ่ ตาบลหนองกุง อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั อยู่ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์หนี้ สินของชุมชน
บ้านคาไผ่ 2) เพื่อศึกษาสาเหตุและปั จจัยที่ ส่งผลต่อภาวะหนี้ สินของชุมชนบ้านคาไผ่ และ 3) เพื่อศึ กษารู ปแบบ
และแนวทางที่ เหมาะสมในการแก้ไขปั ญหาหนี้ สินของชุมชนบ้านคาไผ่ การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ
เก็บข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั จานวน 50 คน โดย
แบ่งออกเป็ น ระดับครัวเรื อน ได้แก่ ครัวเรื อนที่อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นคาไผ่ จานวน 30 คน และระดับชุมชนได้แก่
ผูน้ าหมู่บา้ นคาไผ่ จานวน 20 คน นอกจากนี้ ยงั เก็บข้อมูลในการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ
และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่ วมในการดารงชีพของชุมชน ผลการวิจยั พบว่า ชาวบ้านคาไผ่มีวิถีการดารง
ชีพที่มีความสัมพันธ์กบั ผืนแผ่นดิ นอันเป็ นที่ต้ งั ของหมู่บา้ น เมื่อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของ
หมู่ บ้า นเปลี่ ย นแปลงไป ชาวบ้านมี ก ารปรั บ ตัว การด ารงชี พ ให้ ส อดคล้อ งกับ สภาพแวดล้อ มใหม่ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทั้งลักษณะทางด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมให้สามารถดารงชีพให้อยูร่ อดได้ภายใต้
ข้อจากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สถานการณ์ หนี้ สิ นของชุมชนบ้านคาไผ่ หลังนโยบายการ
พัฒนาและระบบทุนนิยมที่เข้ามาได้ส่งผลกระทบให้ครัวเรื อน/ชุมชนบ้านคาไผ่ได้รับความทุกข์มากกว่าเดิม ขาด
เสถียรภาพในการดาเนิ นชี วิต มีคุณภาพชี วิตที่ อยูใ่ นระดับต่า ส่ วนสาเหตุและปั จจัยที่ ส่งผลต่อภาวะหนี้ สินของ
ชุมชนบ้านคาไผ่น้ นั เกิดจากครัวเรื อนมีค่าใช้จ่ายมากแต่มีระดับรายได้นอ้ ยไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ อีกทั้งภาวะ
หนี้สินนั้นมาจากปั ญหาหนี้สินอันเกิดจากค่านิยมในวัตถุและค่านิยมในเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็ นการตอบสนองความ
สะดวกสบาย เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น จนก่อให้เกิดภาวะหนี้ สินในครัวเรื อนและชุมชน
ชุมเกิดขึ้นก็ตามมา ประโยชน์ที่เกิ ดขึ้นจากการศึกษาวิจยั ก็คือ หากชุมชนต้องการจัดการภาวะหนี้ สินของชุมชน
ควรยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยเน้นการพึ่งพาตนเอง รวมถึงการการประหยัดอดออม
การร่ วมกลุ่มกันในชุมชนโดยใช้ฐานความคิดที่วา่ ร่ วมกันทา ร่ วมแบ่งปั นและร่ วมกันใช้ เพื่อเป็ นการลดต้นทุนใน
การผลิตและค่าใช้จ่ายที่ ไม่จาเป็ นในชี วิตประจาวัน สรุ ปผลจากการศึ กษา พบว่า สถานการณ์หนี้ สินของชุมชน
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บ้านคาไผ่ หลังนโยบายการพัฒนาและระบบทุนนิ ยมที่เข้ามาได้ส่งผลกระทบให้ครัวเรื อน/ชุมชนบ้านคาไผ่ได้รับ
ความทุกข์มากกว่าเดิม ขาดเสถียรภาพในการดาเนิ นชีวิต มีคุณภาพชีวติ ที่อยูใ่ นระดับต่า สาเหตุและปั จจัยที่ส่งผล
ต่อภาวะหนี้ สินของชุมชนบ้านคาไผ่น้ นั เกิดจากครัวเรื อนมีค่าใช้จ่ายมากแต่มีระดับรายได้นอ้ ยไม่เพียงพอต่อการ
ดารงชี พ อีกทั้งภาวะหนี้ สินนั้นมาจากปั ญหาหนี้ สินอันเกิ ดจากค่านิ ยมในวัตถุและค่านิ ยมในเทคโนโลยีใหม่ๆ
สาหรับรู ปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปั ญหาหนี้สินของชุมชนบ้านคาไผ่น้ นั ชุมชนควรยึดแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ โดยเน้นการพึ่งพาตนเองและประหยัดอดออม
คาสาคัญ: ครัวเรื อนเกษตร,หนี้สินครัวเรื อน, เงินทุน,การประกอบอาชีพ,การจัดการหนี้สิน

ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to study the debt situation of Ban Khan Phai Community 2) to
study the causes and factors that have an effect on debt situation of Ban Khan Phai Community 3) to study the
forms and appropriate guidelines for addressing a debt problem of Ban Khan Phai Community. This research is
a qualitative research. The study of related documents. In-depth interviews collected the 50 people divided into
Ban Khan Phai Community. The 30 people and community level such as village leaders were 20 people also
collect data on observations of participatory activities and observation without participation in the life of the
community. The research found that Khan Phai people have a relationship with the land of the village. When
the condition of natural resources and environment of the village changed. The villagers are living in
accordance with the new environment has changed both the physical characteristics. social, economic and
cultural fields, can survive living under restriction of natural resources and environment. The situation of Ban
Khan Phai Community after capitalism and development policies that are affecting the community, household/
Ban Khan Phai Community suffers more. Instability in the life sciences. Quality of life is low. The cause and
the factors that affect the community's debt Ban Khan Phai Community. Born from a household with costs very
low income levels, but not enough for living. Another problem comes from both the debt liabilities arising from
the values in the object, and the values in the new technologies is to meet the comfort, such as a computer, cell
phone, etc, household debt and the community occur subsequent Sikh. The benefits that arise from the research
are that if the community wants to manage debt should anchor the community sufficiency economy guidelines.
Reduce expenses Increase revenue with an emphasis on self-reliance, including the savings. To join together in
a community, using the idea that working together, sharing and pooling to reduce production costs and
unnecessary costs in their daily lives. The results from the study indicated that the debt situation of Ban Khan
Phai Community. After the policy development and capitalism in affect household / home community words
Ban Khan Phai Community. suffers more. The lack of stability in the life. The quality of life is in the low level.
The causes and factors affecting debt of Ban Khan Phai Community.words are much but low income level is
not enough for the living. The debt from debt problems caused by the values in the object and values in new
technology. For appropriateness of liability issues of community home Ban Khan Phai Community. The
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community should be based on the sufficiency economy to reduce the expenditure increase revenue, with
emphasis on self-reliance and saving save money.
KEYWORDS: Agricultural Households, Household Bebt, Budget, Occupations, Debt Management

1. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
กล่าวได้วา่ จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง 10 ที่ผา่ นมา ส่ งผลให้ภาคครัวเรื อนมีสภาพความเป็ นอยู่
ที่ ดีข้ ึ น ซึ่ งจะเห็ นได้จากข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิ จและสังคมของครัวเรื อนของสานักงานสถิติแห่ งชาติ
พบว่า ครัวเรื อนทัว่ ประเทศ ในปี 2557 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 20,892 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ร้อยละ 33.9 เป็ น
ค่าอาหาร เครื่ องดื่มและยาสู บ (ซึ่ งในจานวนนี้ มีค่าเครื่ องดื่ม ที่เป็ นแอลกอฮอล์ร้อยละ1.1) รองลงมาเป็ นค่าที่อยู่
อาศัยและเครื่ องใช้ภายในบ้านร้อยละ 20.0 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหนะร้อยละ 19.5 ของใช้ส่วน
บุคคล/เครื่ องนุ่ งห่ ม/รองเท้าร้อยละ 5.5 ใช้ในการสื่ อสารร้อยละ 3.2 ค่าใช้จ่ายในการศึ กษาร้อยละ 1.7 ค่าใช้จ่าย
สาหรับการบันเทิ ง/การจัดงานพิธีร้อยละ 1.5 ค่าเวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 1.5 และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวกับ
กิจกรรมทางศาสนา มีเพียงร้อยละ 1.1 ตามลาดับ สาหรับค่าใช้จ่ายที่ ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริ โภค เช่น ค่าภาษี
ของขวัญ เบี้ยประกันภัย ซื้อสลากกินแบ่ง/หวย ดอกเบี้ย มีร้อยละ 12.1 โดยระหว่างปี 2555-2557 ครัวเรื อนมีระดับ
รายได้ และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากที่มีรายได้เฉลี่ย 13,736 บาทต่อเดือนต่อครัวเรื อน ในปี
2555 เพิ่มเป็ น 20,892 บาทต่อเดือนต่อครัวเรื อน ในปี 2557 ซึ่ งหมายถึงอานาจการซื้ อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคของ
ครัวเรื อนสู งตามไปด้วยจากที่ มีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริ โภคเฉลี่ย 18,766 บาทต่อเดื อน ในปี 2546 เพิ่มเป็ น
20,892 บาทต่อเดือนต่อครัวเรื อนหรื อเพิ่มขึ้น 2,126 บาท/เดื อน (ร้อยละ11.3)ในปี 2557 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปี
2556 คิดเป็ นร้อยละ 9.6 และ ปี 2556 ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ1.6 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
อย่างไรก็ตามนโยบายการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็ นการเปิ ดการค้าเสรี การ
ปล่อยสิ นเชื่ อให้แก่ครัวเรื อนและการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึ งแหล่งเงิ นทุ นส่ งผลให้ภาคครัวเรื อนประสบกับ
ปั ญ หาหนี้ สิ นที่ สูงขึ้ นอย่างต่อเนื่ องจากที่ มีป ริ ม าณหนี้ สิ นเฉลี่ ย 68,405 บาทต่อครั วเรื อนในปี 2555 เพิ่ม เป็ น
134,900 บาทต่อครัวเรื อนในปี 2557 และเมื่อพิจารณาหนี้ สินเฉพาะครัวเรื อนที่มีหนี้ พบว่าในปี 2557 ครัวเรื อนที่
มีหนี้สินมีหนี้สินเฉลี่ย 241,760 บาทต่อครัวเรื อน โดยกรุ งเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี สมุทรสาคร มีหนี้สินเฉลี่ย
มากกว่า 400,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 40.0 ของหนี้ สิน นาไปซื้ อ/เช่าซื้ อบ้าน และที่ดิน ในขณะที่จงั หวัดใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคใต้ ส่วนใหญ่มีหนี้สินไม่เกิน 200,000 บาท และมากกว่าร้อยละ 40 นาไปใช้จ่าย
เพื่อการอุปโภคบริ โภคในครัวเรื อน ส่ วนครัวเรื อนในภาคเหนื อมี หนี้ สินเฉลี่ยไม่เกิ น 200,000 บาท ส่ วนใหญ่
น าไปใช้เพื่ อการเกษตรและท าธุ รกิ จที่ ก่ อ ให้ เกิ ด รายได้ หากพิ จารณาถึ งความสามารถในการช าระหนี้ โดย
พิจารณาจากสัดส่วนของหนี้สินต่อรายได้ พบว่า ครัวเรื อนมีแนวโน้มว่าสามารถชาระหนี้ได้ไม่แตกต่างกันมากนัก
ในแต่ละปี ในขณะที่หนี้สินเฉลี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
จากปั ญหาหนี้ สินที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่ อยๆนี้ ถึงแม้จะเป็ นปั ญหาระดับครัวเรื อน แต่ในที่สุดก็จะส่ งผลกระทบ
ต่อความเป็ นอยูข่ องประชาชน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กล่าวคือ หากครัวเรื อนสะสมหนี้เพิ่ม
ขึ้นอยูใ่ นระดับที่สูงแล้ว ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของครัวเรื อนก็จะลดลง ส่ งผลให้มาตรฐานการครอง
ชีพต่าลง เกิ ดปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผลที่ ตามมาคือ ความเครี ยด ปั ญหาครอบครัว เกิ ดอาชญากรรม
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การฆ่าตัวตาย การถูกทวงถาม ถูกติดตาม ถูกฟ้ องร้องและถูกบังคับคดี ฯลฯ แนวทางในการแก้ไขปั ญหาหนี้ สิน
ของครัวเรื อนให้ตรงจุดนั้น ควรให้ความสาคัญกับกลุ่มครัวเรื อนที่ มีปัญหา และมีความเปราะบางต่อปั จจัยเสี่ ยง
ต่าง ๆ เช่น กลุ่มครัวเรื อนยากจน เกษตรกร เป็ นต้น เพราะหนี้ สินส่ วนใหญ่ตอ้ งนามาใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้ อที่อยู่
อาศัยและใช้จ่ายในครัวเรื อน นอกจากนี้ ยงั พบว่า ความเสี่ ยงของปั ญหาหนี้ สินในภาคครัวเรื อนยังกระจุกตัวใน
กลุ่มคนที่มีรายได้ต่า มีการศึกษาและความรู ้ทางการเงินน้อย ส่วนใหญ่จะพึ่งพาแหล่งเงิ นทุนนอกระบบ ทาให้มี
ความเสี่ ยงต่อความสามารถในการชาระหนี้ โดยกลุ่มครัวเรื อนเกษตรเป็ นกลุ่มที่มีปัญหาหนี้ สินมากกว่าครัวเรื อน
ทัว่ ไป ทั้งนี้ เนื่องจากรายได้ของครัวเรื อนเกษตรขึ้นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ และปั จจัยอื่นที่ไม่สามารถควบคุมได้
เช่น ราคาสิ นค้าเกษตรบางชนิด ซึ่งจะแปรผันตามกลไกของตลาด เป็ นต้น และยังพบว่าครัวเรื อนเกษตรใช้ที่ดินทา
กินเป็ นหลักทรัพย์ในการค้ าประกันการกูย้ มื อีกด้วย ดังนั้น รัฐควรดาเนิ นงานอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยต้อง
ให้ความรู ้ดา้ นการเงิน ความรู ้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริ มที่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาหนี้สินรุ งรัง
ในอนาคต ส าหรั บ ปั ญ หาหนี้ สิ น ของครั ว เรื อ นที่ กู้ม าเพื่ อ การบริ โภคนั้น สมาชิ ก ในครั วเรื อ นเองต้อ งมี ก าร
ปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมการใช้จ่ายโดยยึดหลักเศรษฐกิ จพอเพียง สร้างวินัยทางการเงิ น โดยการทาบัญ ชี รายรั บ
รายจ่าย ทั้งนี้เพื่อลดการใช้สินค้าฟุ่ มเฟื อย
อนึ่ ง ชาวบ้านคาไผ่เป็ นอีกชุมชนหนึ่ งที่ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบทุ นนิ ยมและ
นโยบายการพัฒนาของรัฐที่เน้นการสร้างเมืองให้มีความเจริ ญขึ้น ชนบทกลับย่าแย่ลงทุกขณะ ปั ญหาของชาวนา
เรื่ องผลผลิต ความยากจนต่าง ๆ ยังแก้ไม่ได้ มาตราที่ ใช้วดั ไม่ใช่ความเจริ ญทางวัตถุ หากแต่สภาพความเป็ นอยู่
ของชาวนาที่แตกสลาย ทาให้ภาคเกษตรอ่อนแอลง การปรับเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อยังชีพมาสู่ การผลิตเพื่อการค้า
ได้ส ร้ า งปั ญ หานานั ป การแก่ เกษตรกร ผลผลิ ต และรายได้จ ากการท าเกษตรกรรมไม่ พ อต่ อ การยัง ชี พ อัน
เนื่ องมาจากโครงสร้างการแลกเปลี่ ยนที่ ไม่เป็ นธรรม ระหว่างสิ น ค้าเกษตรกับ สิ นค้าอุตสาหกรรม เกษตรกร
โดยทัว่ ไปยังต้องประสบกับปั ญหาความไม่มนั่ คงและความเสี่ ยงอย่างมากในการผลิตเนื่ องจากความไม่แน่นอน
ของฤดูกาลและตลาด อันเป็ นตัวแปรที่เกษตรกรไม่สามารถควบคุมได้ อันเป็ นผลให้เกิดภาวะหนี้สินของครัวเรื อน
ตามมา
จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ผูศ้ ึกษามีความสนใจศึ กษารู ปแบบและแนวทางที่ เหมาะสมในการแก้ไข
ปั ญหาหนี้ สินของชุมชนบ้านคาไผ่ ตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ เนื่ องจากชุมชนบ้านคาไผ่เป็ น
หนึ่ งในหมู่ บ้านที่ มีความยากจนและมี ห นี้ สิ น จานวนมากถึ ง 120 ครั วเรื อน คิ ดเป็ นร้ อยละ 90 ของครั วเรื อ น
ทั้งหมดจาก 134 ครัวเรื อนในหมู่บา้ นคาไผ่ ซึ่ งเป็ นพื้นที่ ที่มีความน่าสนใจในการศึ กษาถึงว่าสถานการณ์หนี้ สิน
ของชุมชนบ้านคาไผ่ ตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ เป็ นอย่างไรบ้าง สาเหตุและปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ภาวะหนี้ สินของชุ มชนบ้านคาไผ่ ตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ เป็ นอย่างไร และรู ปแบบและ
แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปั ญหาหนี้ สินของชุมชนบ้านคาไผ่ ตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์
มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมการเป็ นหนี้ ของครัวเรื อนเกษตรกรได้ชดั เจนมาก
ยิง่ ขึ้นและนาผลจากการศึกษาครั้งนี้ เสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรื อสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบและกาหนด
เป็ นยุทธศาสตร์ ในการวางแผน การขับเคลื่อน การบริ หารจัดการ การแก้ไขปั ญหาหนี้ สินครัวเรื อนเกษตรกรให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ สาหรับนาไปใช้ในการกากับ ดูแลหนี้ภาคครัวเรื อนไม่ให้สูงเกินไป รวมทั้งยังสามารถใช้เป็ น
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แนวทางในการหามาตรการแก้ไขปั ญหาการเป็ นหนี้ ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมอันจะเป็ นประโยชน์การใน
การสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยัง่ ยืนสื บไป

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์หนี้สินของชุมชนบ้านคาไผ่ ตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์
2. เพื่อศึ กษาสาเหตุและปั จจัยที่ ส่งผลต่อภาวะหนี้ สินของชุมชนบ้านคาไผ่ ตาบลหนองกุง อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสิ นธุ์
3. เพื่อศึ กษารู ปแบบและแนวทางที่ เหมาะสมในการแก้ไขปั ญหาหนี้ สินของชุ มชนบ้านคาไผ่ ตาบล
หนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในปั จจุบนั มีหน่ วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและหน่ วยงานต่างๆ ได้ให้ความสาคัญกับปั ญหาหนี้ สินและ
วิธีการแก้ไขปั ญหาหนี้ สินเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถดารงชีวิตอยูไ่ ด้อย่างมีความสุ ข แนวคิดและทฤษฎี ที่
ปรากฏ เช่น ทฤษฎีเกี่ยวกับความเข้าใจเบื้องต้นเรื่ องหนี้สิน และทฤษฎีการบริ โภคที่สัมพันธ์กบั การเป็ นหนี้ เป็ น
ต้น มาสู่การบูรณาการร่ วมกันในการวางแผนและการแก้ไขปั ญหา สร้างรู ปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการ
แก้ไขปั ญหาหนี้สินของครัวเรื อนเกษตรกรในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
John Maynard Keynes (1936) กล่ า วว่า บุ ค คลจะมี ก ารบริ โ ภคเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ มี ร ายได้สุ ท ธิ ที่ ส ามารถ
นาไปใช้จ่ายได้จริ งเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันหากบุคคลมีรายได้สุทธิ ที่สามารถนาไปใช้จ่ายได้จริ งลดลง บุคคลนั้น
จะมีระดับการใช้จ่ายเพื่อบริ โภคลดลง แต่เมื่อรายได้สุทธิที่สามารถนาไปใช้จ่ายได้จริ งลดลงบุคคลก็จะหาวิธีการ
หรื อแนวทางอย่างไรเพื่อมีรายได้สุทธิ เพิ่มมากขึ้น โดยอาจเลือกวิธีการกูย้ มื เพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนค่าใช้จ่ายใน
การบริ โภคที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจาวันทาให้เกิดภาวะหนี้สินในครัวเรื อนตามมา
จากการศึกษาวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่า ครัวเรื อนมีหนี้ สินในปั จจุบนั เฉลี่ย 20,112 บาท สาเหตุในการกูย้ ืมเงิน
ส่ ว นใหญ่ ม าจากค่ าใช้จ่ า ยในการลงทุ น ประกอบกิ จ กรรมการเกษตร (วี ณ ารั ต น์ ศรี กุ ล เรื อ งโรจน์ , 2550)
นอกจากนี้สาเหตุที่ทาให้เกษตรกรเป็ นหนี้สินยังมาจากนโยบายของรัฐที่ผลิตเพื่อการค้าไม่ใช่เพื่อความพอมีพอกิน
และทัศนคติ เกษตรกรเกี่ ยวกับการดาเนิ นชี วิตเปลี่ ยนไป (ไพโรจน์ บัวสุ ข , 2552) สภาพพื้นฐานทางสังคมและ
เศรษฐกิจของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป ครัวเรื อนเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นและมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
โดย (พิชญา ผลปราชญ์, 2553) สาเหตุที่มีความสาคัญในระดับมาก คื อ การไม่มีอาชีพเสริ ม การขาดแหล่งเงินทุน
รายได้ที่ไม่ต่อเนื่ อง รายจ่ายสู งทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร (นภา ศรี นวล, 2555) จากการให้
ข้อมูลของครัวเรื อน จานวน 100 คน มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลที่เป็ นหัวหน้าครัวเรื อนจานวน 75 คน และผูอ้ าศัยจานวน 25 คน
พบว่า หนี้ สินถือได้วา่ เป็ นแหล่งเงินทุนที่สาคัญในการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภคนอกจากรายได้ ซึ่ งมาช่วยเสริ มการใช้
จ่ายในครัวเรื อนที่ไม่เพียงพอ (วีระชัย ถาวทันต์ และเดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวฒั น์, 2552)
สาหรับแนวทางการแก้ไขปั ญหาหนี้สินของครัวเรื อนเกษตรกรนั้นต้องทาการเกษตรแบบผสมผสาน ทา
การเกษตรเพื่ อ การบริ โภค เหลื อกิ น ก็แ จกเหลื อ จากการแจกก็ ข าย ท าแผนการใช้จ่ ายเงิ น มี ก ารออม ส าหรั บ
แนวทางแก้ไขปั ญหาหนี้ สินเกษตรกรแบบยัง่ ยืนคือเกษตรกรต้องทาให้มีรายได้รายวัน รายเดื อน รายปี และเงิ น
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บานาญ (วีณารัตน ศรี กุลเรื องโรจน์, 2550) การฝึ กอาชีพให้แก่ชุมชนเป็ นแนวทางการลดการเป็ นหนี้ ในครัวเรื อน
และการเป็ นหนี้ ในระบบ (พิชญา ผลปราชญ์, 2553) การฟื้ นฟูและพัฒนาอาชีพที่ เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาหนี้ ได้
อย่างยัง่ ยืน นอกจากนั้นควรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการวางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้ ลดค่าใช้จ่าย
ที่ไม่จาเป็ นและเพิ่มรายได้ให้เกิดขึ้น เน้นการพึ่งพาตนเอง การประหยัดอดออม (ประยงค์ อัฒจักร, 2556)
จากการรวบรวมแนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อ งน ามาสร้ างกรอบแนวความคิ ด สาหรั บ
การศึกษาและทาความเข้าใจถึงสถานการณ์หนี้สินของชุมชน สาเหตุและปั จจัยที่ส่งผลต่อภาวะหนี้สินของชุมชน
และรู ปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปั ญหาหนี้ สินของชุมชน บ้านคาไผ่ ตาบลหนองกุง อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ซึ่งผูว้ จิ ยั สามารถประมวลผลเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั นี้

บริบทครัวเรือน/ชุมชน
. สภาพทางกายภาพ
. สภาพทางเศรษฐกิจ
. สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม

สถานการณ์หนี้สินของชุมชน

สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะ
หนี้สินของชุมชน

รู ปแบบและแนวทางที่ เหมาะสมในการ
แก้ไขปั ญหาหนี้สินของชุมชนบ้านคาไผ่
ต าบลหนองกุ ง อ าเภอเมื อ ง จั ง หวัด
กาฬสิ นธุ์

4. วิธีดาเนินการวิจัย
ผูศ้ ึ กษาเลื อกวิธีการศึ ก ษาเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) เพื่อใช้เป็ นวิธีการศึ กษาปรากฏการณ์ ที่
เกิ ดขึ้นโดยเลือกพื้นที่ วิจยั แบบเจาะจง คือ หมู่บา้ นคาไผ่ ตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ซึ่ งเป็ น
หนึ่ งในหมู่บา้ นที่ มีความยากจนและมีภาวการณ์ เป็ นหนี้ สินจานวนมากถึง 120 ครัวเรื อน คิดเป็ นร้อยละ90 ของ
ครัวเรื อนทั้งหมดจาก 134 ครัวเรื อนในหมู่บา้ นคาไผ่ โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ จิ ยั แบ่งออกเป็ น
2 ระดับ คือ ระดับครัวเรื อน ได้แก่ ครัวเรื อนที่ อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นคาไผ่ จานวน 30 คน และระดับชุมชนได้แก่
ผูน้ าหมู่บา้ นคาไผ่ จานวน 20 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั จานวน 50 คน ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลในการ
วิจยั เป็ นระยะเวลา 10 เดือน (ธันวาคม 2558 - กันยายน 2559) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึ ก (In-depth Interview) ที่ เน้น ความหลากหลายและความครอบคลุ ม ของข้อ มู ล โดยพิ จ ารณาจาก
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คุณลักษณะในด้านต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกันในรู ปแบบและแนวทางในการจัดการหนี้ สินของชุมชนบ้านคาไผ่
ตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลระดับครัวเรื อนและระดับ
ชุ ม ชน ในลัก ษณะของการสนทนาแบบกลุ่ ม (Focus Group) การสัม ภาษณ์ เป็ นรายบุ ค คลตามแนวทางการ
สัมภาษณ์ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) โดยใช้ร่วมกับการจดบันทึกภาคสนาม เทป
บันทึ กเสี ยง และกล้องถ่ายรู ป ในส่ วนวิธีการเก็บ ข้อมูลวิจยั สามารถแบ่ งออกเป็ น 2 ขั้นตอน คื อ 1)การศึ กษา
ค้นคว้าจากข้อมู ลทุ ติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่ งเป็ นการค้น คว้ารายงานการศึ กษาและมี การจดบันทึ กเป็ นลาย
ลัก ษณ์ อ ักษร เช่ น เอกสารทางวิช าการ หนังสื อ รายงานการวิจัย วิท ยานิ พ นธ์ และเอกสารอิ เล็ก ทรอนิ กส์ ที่
เกี่ ยวข้อง 2) การศึ กษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยจะใช้วิธีการแบบ Snow Ball ระดับครั วเรื อน ระดับ
ชุมชน เข้ามาช่วยเพื่อให้ได้แหล่งข้อมูลและสามารถคัดเลือกตัวผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้ เริ่ มต้นจากการเข้าไปเก็บข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลภายในชุมชน/พื้นที่ ขั้นแรกในการเดินทางเข้าพื้นที่ผวู ้ ิจยั จะเดินทางเข้าไปในชุมชน/พื้นที่
โดยการเข้าไปทาความรู ้จักคุ น้ เคยเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี กบั บุ คคลในชุ มชนโดยผูว้ ิจยั เลื อกที่ จะไป
สอบถามเพื่ อทาความรู ้ จักจากการปฏิ สัมพันธ์กับผูน้ าชุ มชน จากนั้นผูว้ ิจัยก็เข้าไปอาศัยอยู่ร่วมภายในชุ มชน
แนะนาตัว และชี้แจงถึงรายละเอียดของการเข้ามาทาการศึกษาครั้งนี้ สร้างความสัมพันธ์โดยการเข้าร่ วมกิจกรรม
ของชุมชน เข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจวัตรประจาวัน ประกอบกับการสังเกตและพูดคุย นาไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกที่
จะมีแนวทางในการสัมภาษณ์ เพื่อนาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ในงานวิจยั รวมทั้งมีการตรวจสอบ
ข้อ มู ลในการจัดการสนทนากลุ่ ม ในช่ ว งเวลาที่ แ ตกต่ างกัน จากนั้น น าเอาข้อมู ล ที่ ได้ม าวิเคราะห์ รายวัน และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลรวมเพื่อนามาเขียนรายงานนาเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีเพื่อนามาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

5. สรุ ปผลการวิจัย
5.1 สถานการณ์ หนีส้ ินของชุมชนบ้ านคาไผ่ ตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ภายหลังนโยบายการพัฒนาและระบบทุนนิ ยมที่ เข้ามาได้ส่งผลกระทบให้ครัวเรื อน/ชุมชนบ้านคาไผ่
ได้รับความทุ กข์มากกว่าเดิ ม ขาดเสถียรภาพในการดาเนิ นชี วิต มี คุณ ภาพชี วิตที่ อยู่ในระดับต่ าจากการอพยพ
บ้านเรื อนและที่ดินทากิน โดยชาวบ้านจึงมีการปรับตัวในการประกอบอาชีพเปลี่ยนระบบการผลิตจากการทานา
เพียงอย่างเดี ยว มาประกอบอาชี พเสริ มนอกภาคการเกษตร เช่น การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ การทอผ้า การ
รับจ้างทั้งภายในและภายนอกชุมชน เป็ นต้น จากการเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพดังกล่าว ทาให้ชาวบ้าน
ต้องมีการปรับตัวจากการพึ่งพาตนเองไปสู่ การพึ่งพาผูอ้ ื่น มีการติดต่อสัมพันธ์กบั ภายนอกหมู่บา้ นแบบพึ่งพาให้
เกิ ดความอยู่รอด ทั้งนี้ ทาให้ชาวบ้านส่ วนใหญ่ ตอ้ งตกอยู่ในฐานะผูพ้ ่ ึงพาปั จจัยในการดารงชี พจากพ่อค้าและ
นายทุนภายนอกหมู่บา้ น อันเป็ นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตามกระแสวัตถุนิยมหรื อบริ โภคนิ ยมที่
รวดเร็ ว ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นดังกล่าวเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นบนความไม่พร้อมทั้งด้านเศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรมประเพณี และสิ่ งแวดล้อม จึ งส่ งผลชาวบ้านในชุมชนบ้านคาไผ่ปรับตัวไม่ทนั ต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทาให้ชาวบ้านประสบปัญหาด้านการเงินและเกิดภาวะหนี้สินตามมาเนื่องมาจากหลายปั จจัย
ด้วยกัน ส่วนหนึ่ งมาจากครัวเรื อนมีระดับรายได้นอ้ ยไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ ทาให้ตอ้ งนาเงินในอนาคตมาใช้
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่ายทั้งในการอุปโภคบริ โภค การประกอบอาชีพและด้านอื่นๆ
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5.2 สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่ อภาวะหนี้สินของชุ มชนบ้ านคาไผ่ ตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์
กล่ าวได้ว่า สาเหตุ แ ละปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ภาวะหนี้ สิ น ของชุ ม ชนบ้านค าไผ่ น้ ัน เกิ ด จากครั ว เรื อ นมี
ค่าใช้จ่ายมากแต่มีระดับรายได้นอ้ ยไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ ทาให้ตอ้ งนาเงินในอนาคตมาใช้ เพื่อให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้จ่าย และการประกอบอาชี พของครัวเรื อนเกษตรที่มีการนาเงินไปลงทุนในการเพาะปลูกพืชผล
ทางการเกษตร ผลผลิตที่ได้ก็ไม่แน่นอนขึ้นอยูก่ บั ดินฟ้ า อากาศ และปริ มาณน้ า ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ หากฤดูกาลไหนที่เกิดภัยพิบตั ิผลผลิตก็ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ก็จะไม่มีรายได้ทาให้ครัวเรื อนจาเป็ นต้องมีการ
กูย้ ืมเงินมาใช้จ่ายในครัวเรื อน และใช้ในการทาการเกษตร อีกทั้งสาเหตุและปั จจัยที่ ส่งผลต่อภาวะหนี้ สินของ
ชุมชนบ้านคาไผ่น้ นั มาจากปั ญหาหนี้ สินอันเกิดจากค่านิ ยมในวัตถุและค่านิ ยมในเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่ งค่านิ ยมนี้
สังคมมักจะยกย่องหรื อชื่ นชมคนที่ มีทรัพย์สินมาก ไม่วา่ จะเป็ นการมีบา้ นหลังใหญ่ มีรถ มีเครื่ องประดับต่างๆ
เหล่ า นี้ เป็ นต้น ส่ ว นค่ า นิ ย มในเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ นั้ นเป็ นการตอบสนองความสะดวกสบาย เช่ น การใช้
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น แม้วา่ ครัวเรื อนจะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการซื้ อสิ นค้าต่างๆ แต่ก็มีช่องทาง
การซื้ อขายใหม่ ๆที่ จูงใจมากขึ้ น เช่ น การผ่อนชาระ การซื้ อด้วยบัตรเครดิ ต และอื่ นๆ เป็ นต้น อัน เป็ นการให้
ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงชุมชนเข้าสู่ ความทันสมัย ความเจริ ญ ความสะดวกสบายในการดาเนิ นชี วิตตาม
สังคมทุนนิยมหรื อบริ โภคนิยม จนก่อให้เกิดภาวะหนี้สินในครัวเรื อนและชุมชนชุมเกิดขึ้นก็ตามมา
5.3 รู ปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ ไขปั ญหาหนี้สินของชุ มชน บ้ านคาไผ่ ตาบลหนองกุง
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
สาหรับรู ปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปั ญหาหนี้สินของชุมชนบ้านคาไผ่น้ นั ควรยึดหลัก
เศรษฐกิ จ พอเพี ยง ในขณะเดี ยวกัน ทุ ก ภาคส่ วนต้อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ กัน ในการแก้ไขปั ญ หาไม่ ว่าจะเป็ นตัว
ครัวเรื อนเองก็ตอ้ งมีการวางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้ มีการประกอบอาชีพเสริ มเพื่อให้มีรายได้ เช่น
การทาน้ ายาล้างจาน น้ ายาสระผม น้ ายาซักผ้า การเย็บผ้า การจักรสาน เป็ นต้น นอกจากนี้ การแก้ไขปั ญหาหนี้ สิน
ของครัวเรื อนอาจจะต้องดาเนิ นไปพร้อมกับการแก้ไขปั ญหาความยากจน และการกระจายรายได้ให้กบั ครัวเรื อน
ภาคการเกษตร รวมทั้งให้การสนับสนุ นการสร้างอาชีพแก่ครัวเรื อนให้ชาวบ้านได้ร่วมกันเสนอทางออกในการ
แก้ไขปั ญหาหนี้สินโดยเริ่ มต้นจากตัวชาวบ้านในชุมชนในการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นและเพิ่มรายได้ โดยเน้นการ
พึ่งพาตนเอง การประกอบอาชี พเสริ ม การประหยัดอดออม การร่ วมกลุ่มกันในชุมชนโดยใช้ฐานความคิดที่ ว่า
ร่ วมกันทา ร่ วมแบ่งปั นและร่ วมกันใช้ เพื่อเป็ นการลดต้นทุนในการผลิตและค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นในชีวติ ประจาวัน
และการดารงชีวติ ในชุมชน

6. การอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษารู ปแบบและแนวทางในการจัดการหนี้ สินของชุมชนบ้านคาไผ่ ตาบลหนองกุง อาเภอเมื อง
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ผูว้ ิจยั ได้มุ่งทาความเข้าใจและพยายามศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ ตั้งแต่อดี ตจนถึงปั จจุบนั
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงรู ปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปั ญหาหนี้สินของครัวเรื อนและชุมชนบ้านคา
ไผ่ ตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัด กาฬสิ นธุ์ ภายใต้การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นทั้งจากเหตุปัจจัยภายในและ
ภายนอกชุมชน จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
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1) ผลการวิจัยพบว่ า สถานการณ์ ห นี้ สิ น ของชุ มชนบ้านคาไผ่ ต าบลหนองกุง อ าเภอเมื อง จังหวัด
กาฬสิ นธุ์ หลังนโยบายการพัฒนาและระบบทุนนิ ยมที่เข้ามาได้ส่งผลกระทบให้ครัวเรื อน/ชุมชนบ้านคาไผ่ได้รับ
ความทุกข์มากกว่าเดิม ขาดเสถียรภาพในการดาเนิ นชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่อยูใ่ นระดับต่าจากการอพยพบ้านเรื อน
และที่ดินทากิน โดยชาวบ้านจึงมีการปรับตัวในการประกอบอาชีพเปลี่ยนระบบการผลิตจากการทานาเพียงอย่าง
เดี ยว มาประกอบอาชี พเสริ มนอกภาคการเกษตร เช่ น การเลี้ ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ ยงไก่ การทอผ้า การรับจ้างทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน เป็ นต้น ส่ วนอาชีพอื่นๆ ในชุมชนเช่น ค้าขาย พนักงานบริ ษทั ข้าราชการ เป็ นต้น กลุ่ม
นี้ ไม่ได้รับ ผลกระทบมากนักยังคงดาเนิ นชี วิตตามปกติ โดยครั วเรื อนเกษตรกรส่ วนใหญ่ ในชุ มชนนั้น มี การ
ปรับตัวจากการพึ่งพาตนเองไปสู่ การพึ่งพาผูอ้ ื่น มีการติดต่อสัมพันธ์กบั ภายนอกหมู่บา้ นแบบพึ่งพาให้เกิดความ
อยู่รอด ทั้งนี้ ท าให้ช าวบ้านส่ วนใหญ่ ตอ้ งตกอยู่ในฐานะผูพ้ ่ ึ งพาปั จจัยในการดารงชี พ จากพ่อค้าและนายทุ น
ภายนอกหมู่บา้ น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของพฤกษ์ เถาถวิล (2551) ที่พบว่า การเป็ นหนี้ สินของเกษตรกร มี
สาเหตุ สาคัญ มาจากนโยบายการพัฒ นาของรั ฐ ท าให้เกิ ดความเปลี่ ยนแปลงที่ น าไปสู่ ก ารเป็ นหนี้ สิ น คื อ การ
พังทลายของเศรษฐกิ จ แบบยังชี พ ในอดี ต ชุ ม ชนหมู่ บ้านด ารงชี วิต ในระบบเศรษฐกิ จแบบยังชี พ โดยพึ่งพา
ธรรมชาติเป็ นแหล่งอาหารและปั จจัยสี่ พร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนสิ นค้าจาเป็ นที่ผลิตไม่ได้กบั ชุมชนอื่นๆ แต่วิถี
ชีวิตในระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพได้ถูกทาลายจากการขยายอานาจของรัฐ ภายใต้มาตรการที่สาคัญ 3 ประการคือ
1) การเก็บภาษี 2) การควบคุมทรัพยากรของรัฐ 3) การส่งเสริ มการเกษตรเชิงพาณิ ชย์และเกษตรกรมีความมักง่าย
อยากได้ ยึดติดอยูก่ ระแสของสังคม อยากได้โดยที่ไม่คานึ งว่าตัวเองมีเงินหรื อไม่คิดแค่เอาสิ่ งของมาก่อนค่อยว่า
กัน เมื่อทาอย่างนี้แล้วทาให้หนี้สินเกิดมีข้ ึนเพราะว่าเงินที่นาไปซื้อนั้นไม่ก่อให้เกิดรายได้
2) ผลการวิจัยพบว่ า สาเหตุและปั จจัยที่ ส่ งผลต่อภาวะหนี้ สิ นของชุ ม ชนบ้านคาไผ่ ตาบลหนองกุง
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์น้ นั เกิดจากครัวเรื อนมีค่าใช้จ่ายมากแต่มีระดับรายได้นอ้ ยไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ
ทาให้ตอ้ งนาเงินในอนาคตมาใช้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่าย และการประกอบอาชี พของครัวเรื อน
เกษตรที่ มีการนาเงินไปลงทุนในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ผลผลิตที่ ได้ก็ไม่แน่ นอนขึ้นอยู่กบั ดิ นฟ้ า
อากาศ และปริ มาณน้ า ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ หากฤดูกาลไหนที่ เกิ ดภัยพิบตั ิผลผลิตก็ไม่สามารถ
เก็บ เกี่ ยวได้ ก็ จะไม่ มีรายได้ท าให้ค รัวเรื อ นจาเป็ นต้องมี การกู้ยืมเงิ น มาใช้จ่ายในครั วเรื อน และใช้ในการท า
การเกษตร อีกทั้งสาเหตุและปั จจัยที่ ส่งผลต่อภาวะหนี้ สิน ซึ่ งชาวบ้านทุ กกลุ่มอาชี พในชุมชนมีปัญหาหนี้ สิน
เหมือนกันนั้นคือปั ญหาหนี้ สินอันเกิดจากค่านิ ยมในวัตถุและค่านิยมในเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งค่านิยมนี้สงั คมมักจะ
ยกย่อง หรื อชื่นชมคนที่มีทรัพย์สินมาก ไม่วา่ จะเป็ นการมีบา้ นหลังใหญ่ มีรถ มีเครื่ องประดับต่างๆ เหล่านี้เป็ นต้น
ส่ ว นค่ า นิ ย มในเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ นั้ นเป็ นการตอบสนองความสะดวกสบาย เช่ น การใช้โ ทรศัพ ท์ มื อ ถื อ
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น แม้วา่ ครัวเรื อนจะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการซื้ อสิ นค้าต่างๆ แต่ก็มีช่องทางการซื้ อขายใหม่ๆ
ที่จูงใจมากขึ้น เช่น การผ่อนชาระ การซื้ อด้วยบัตรเครดิต และอื่นๆ เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อนิ รุธ
พิพฒั น์ประภา (2554) ที่ได้ทาการศึกษาวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการทานายการออมของเกษตรกรในเขต
จังหวัดนครราชสี มามากที่ สุด คื อ ปั จจัยด้านนโยบายทางการเมื อง ซึ่ งเป็ นผลมาจากนโยบายการประกันราคา
พืชผลทางการเกษตร รองถึงการชดเชยเงินจากรัฐบาลที่มีความล่าช้า รองลงมาคือปั จจัยด้านโครงสร้างทางสังคม
และวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นผลมาจากความเจริ ญก้าวหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจซึ่ งทาให้ราคาสิ นค้าที่ตอ้ งใช้ในการ
ดารงชีวิตสู งขึ้น ปั จจัยด้านความสามารถในการปรับตัว ซึ่ งเกิดจากภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่าง
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เฉี ยบพลันทาให้ไม่สามารถปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์ ได้อย่างทันท่ วงที และปั จจัยด้านการบริ หารจัดการ ซึ่ ง
เกษตรกรขาดการวางแผนการใช้จ่าย ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลจากการขาดความรู ้ที่ถูกต้องในการวางแผนทางการเงินที่
เป็ นระบบตามลาดับ อีกทั้งต้องการได้รับการสนับสนุนและส่ งเสริ มจากภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหา
แนวทางแก้ไขปั ญหาความยากจนของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสี มาได้ลดลง นอกยังจากนั้นยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ อรรถพล อรรถวรเดชและคณะ (2554) ที่ศึกษาวิจยั พบว่า เกษตรกรกลุ่มที่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้
ซึ่ งรายจ่ายส่ วนใหญ่เป็ นรายจ่ายนอกการเกษตรเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ โภคเป็ นส่ วนใหญ่ทาให้เกษตรกรส่ วน
ใหญ่ยงั มีหนี้สินทั้งหนี้ สินในระบบและหนี้สินนอกระบบและมีเกษตรกรถึงร้อยละ 34.8 มีหนี้ สินเพิ่มขึ้น และยัง
สอดคล้องกับกับงานวิจยั ของ วารุ ณี ศรี ชยั (2555) ที่ศึกษาวิจยั พบว่า เกษตรกรตาบลน้ าดิบ อาเภอป่ าซาง จังหวัด
ลาพูน จะคานึ งถึงปั จจัยด้านรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทาให้เกิดการตัดสิ นใจหาแหล่งเงินกู้ เนื่ องมาจากว่าเงิ น
ได้กลายเป็ นปั จจัยที่ สาคัญในการดาเนิ นชี วิต และผลการศึ กษาวิจยั ยังได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของอิสยาห์พร
อินทุวนั (2555) พบว่า สาเหตุหนี้ สินของเกษตรกรในจังหวัดลาพูนเกิ ดจากรายได้จากการทาเกษตรไม่เพียงพอ
นอกจากนี้ ยงั มีปัญหาทางภัยธรรมชาติ การลงทุนในการทาการเกษตรมากเกิ นไป ราคาผลผลิตไม่แน่ นอนและ
ตกต่ า การสร้างที่อยูอ่ าศัยและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ เสี ยหายจากภัยธรรมชาติและการกูย้ ืมเงินมาใช้หนี้ สินที่มีอยู่
ก่อน
3) ผลการวิจัยพบว่ า รู ปแบบและแนวทางที่ เหมาะสมในการแก้ไขปั ญหาหนี้ สินของชุมชนบ้านคาไผ่
ตาบลหนองกุง อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสิ นธุ์น้ ัน สาหรับการแก้ไขปั ญหาหนี้ สินที่ เกิ ดขึ้นในชุมชนนั้นทุกกลุ่ม
อาชี พในชุมชนเห็ นตรงกันว่า จาเป็ นต้องยึดหลักเศรษฐกิ จพอเพียง ในขณะเดี ยวกันทุ กภาคส่ วนต้องให้ความ
ร่ วมมือกันในการแก้ไขปั ญหาไม่วา่ จะเป็ นตัวครัวเรื อนเองก็ตอ้ งมีการวางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้ มี
การประกอบอาชี พเสริ มเพื่อให้มีรายได้ เช่น การทาน้ ายาล้างจาน น้ ายาสระผม น้ ายาซักผ้า การเย็บผ้า การจักร
สาน เป็ นต้น นอกจากนี้การแก้ไขปั ญหาหนี้สินของครัวเรื อนอาจจะต้องดาเนินไปพร้อมกับการแก้ไขปั ญหาความ
ยากจน และการกระจายรายได้ให้กบั ครัวเรื อนภาคการเกษตร รวมทั้งให้การสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่ครัวเรื อน
มี การปล่อยสิ นเชื่ อให้กลุ่มครัวเรื อนที่ ตอ้ งการประกอบอาชี พเสริ ม มี การส่ งเสริ มให้มีการจัดตั้งธนาคารภาค
ประชาชน หรื อจัดตั้ง สหกรณ์ทอ้ งถิ่น และมีการให้ความรู ้ในการบริ หารจัดการธนาคารแก่ประชาชน จัดให้มีการ
วางแผนการใช้จ่ายในครัวเรื อน รวมทั้งควรมีการสร้างระบบสวัสดิการที่ ครอบคลุมประชาชนในทุกสาขาอาชี พ
ทุ ก กลุ่ม ที่ มี รายได้ไม่ เพี ย งพอต่ อ ค่ าใช้จ่าย เพื่ อ ให้ มี ห ลัก ประกัน ในการด ารงชี พ อาจเป็ นระบบสวัส ดิ การที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในยามที่จาเป็ นและชดเชยความสูญเสี ยอันเกิดจากความไม่แน่นอนในการ
ดารงชี วิต ในรู ป แบบต่ างๆ เช่ น สวัส ดิ ก ารสังคมเพื่ อ บรรเทาหรื อชดเชยการตกงาน เจ็บ ป่ วยและการเกิ ด ภัย
ธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั วิทยา เจี ยรพันธุ์ (2550) ที่ ศึกษาพบว่า ปั จจัยช่ วยลดภาระหนี้ สิน
เกษตรกร เช่น การเข้าร่ วมโครงการพักชาระหนี้ และการเข้าร่ วมโครงการหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ปั จจัยที่
บั่นทอนความสามารถในการชาระหนี้ ของเกษตรกร เช่น ค่าใช้จ่ายนอกภาคการเกษตร (รวมถึ งค่าใช้จ่ายทาง
การศึกษา) การเข้าร่ วมโครงการสิ นเชื่อสนับสนุ นรัฐวิสาหกิ จชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนการเข้า
ร่ วมโครงการแก้ไขปั ญ หาหนี้ สิ น ภาคประชาชน ปั จจัยที่ เอื้ อต่อ การช าระหนี้ จริ งของเกษตรกรได้แ ก่ รายได้
การเกษตร ทัศนคติของเกษตรกรต่อการชาระหนี้ และการเข้าร่ วมโครงการบัญชีครัวเรื อน ส่วนปั จจัยที่ส่งผลลบ
ต่อการช าระหนี้ จริ ง เช่ น จานวนหนี้ สิ น และค่าใช้จ่ายการเกษตร ส าหรั บ ปั จจัยที่ ส่ งผลให้เกษตรกรเข้าร่ ว ม
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โครงการแก้ไขปั ญหาหนี้ สิน ได้แก่ จานวนหนี้ สิน ปราชญ์และผูร้ ู ้ในท้องถิ่นและการเข้าร่ วมโครงการกองทุ น
หมู่บา้ น ส่วนปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ได้แก่ จานวนเงินออม และรายได้การเกษตร เป็ นต้น

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1) จากข้อมูลรายจ่ายของครัวเรื อนแสดงให้เห็นว่า รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคเป็ นการใช้จ่ายที่มี
สัดส่ วนค่อนข้างสู งเมื่ อเที ยบกับการใช้จ่ายด้านอื่ น ๆ และท าให้รายได้จากการท าการเกษตรอย่างเดี ยวไม่พ อ
เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มเพื่อหารายได้เสริ ม และหาแนวทางลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยเน้นการพึ่งพาตนเองและ
ลดรายจ่ายในส่วนที่ไม่จาเป็ นลง
2) หนี้ สิ น ของครั วเรื อนเกษตรกรที่ มี รายได้เฉลี่ ยอยู่ในเกณฑ์สู ง ท าให้ ครั วเรื อ นเกษตรกรไม่
สามารถที่ จะพัฒนาและดาเนิ นกิ จกรรมทางภาคการเกษตรได้อย่างเต็มที่ และแก้ไขปั ญหาหนี้ สินอย่างผิดวิธีไม่
สามารถหลุ ด พ้น จากวงจรในการเป็ นหนี้ ได้ อาจจะเนื่ อ งมาจากสภาพทางธรรมชาติ ที่ ผนั แปรอยู่เสมอ และ
เศรษฐกิจที่ มีการเปลี่ยนแปลงตลอด ทาให้ครัวเรื อนเกษตรกรมีการพัฒนาที่ ลา้ หลัง การรองรับของผลผลิตทาง
การเกษตรที่ นาออกมาจาหน่ ายไม่มีตลาดรองรับ การถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากพ่อค้าคนกลาง ตลอดจนการเข้ามา
ดูแลของหน่วยงานรัฐเป็ นไปอย่างไม่มีประสิ ทธิภาพ จึงทาให้ครัวเรื อนเกษตรกรภาพรวมมีหนี้สินเฉลี่ยสูง ดังนั้น
เพื่อแก้ปัญหาเรื่ องสัดส่วนของการเพิ่มรายได้ของครัวเรื อนเกษตรกร การลดความแปรปรวนของผลผลิต การวิจยั
เพื่อพัฒนาพืชที่ มีผลผลิตสู ง พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ ทนั สมัยจะสามารถเพิ่มรายได้และลดความเสี่ ยงในภาค
การเกษตรลงได้
3) ครัวเรื อนและชุมชนที่ตอ้ งการจัดการภาวะหนี้ สิน ควรยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย
เพิ่ ม รายได้ โดยเน้น การพึ่ งพาตนเอง รวมถึ งการการประหยัดอดออม การร่ ว มกลุ่ม กัน ในชุ มชนโดยใช้ฐาน
ความคิดที่วา่ ร่ วมกันทา ร่ วมแบ่งปั นและร่ วมกันใช้ เพื่อเป็ นการลดต้นทุนในการผลิตและค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นใน
ชีวติ ประจาวัน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาครัวเรื อนเกษตรกรที่เป็ นหนี้และไม่เป็ นหนี้วา่ ผลของการมีหนี้สินจะมีผลต่อการ
พัฒนาภาคเกษตรอย่างไร รวมทั้งสวัสดิการต่างๆที่เกษตรกรควรจะได้รับอย่างไร
2) จากการศึ กษาในครั้งนี้ พบว่า โครงสร้างทางเศรษฐกิ จ สังคม และการเมือง มีอิทธิ พลต่อภาระ
หนี้สินของเกษตรกรอย่างมากแต่ความสัมพันธ์เชิงเหตุปัจจัยไม่สามารถเชื่อมโยงได้อย่างละเอียดซึ่งเกิดจากข้อมูล
ที่ก่อให้เกิ ดองค์ความรู ้ไม่เพียงพอ ผูท้ ี่สนใจควรศึกษาอย่างเจาะลึก และสังเคราะห์องค์ความรู ้ในด้านนี้ เพื่อเป็ น
หลักและกรอบสาหรับผูก้ าหนดนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมที่มีส่วนรวมต่อไป
3) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อภาระหนี้ สินของเกษตรกรหรื อการศึกษาพฤติกรรม
การใช้จ่ายของเกษตรกร
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